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Резюме: Всички управленски и контролни дейности в системи с висока застрашеност са 

структурирани. Трудовите задачи са изрично формулирани и подредени в чек-листи, процедури и 

наръчници с нормативен характер. Има емпирични доказателства, обаче, че изричните правила не винаги 

се следват дори в такава изключително регулирана среда. Като прилага подхода на груповата динамика, 

авторът разкрива взаимовръзката между явните и скрити поведенчески норми. Описват се елементи от 

организационно развитие в системи с висока застрашеност (ядрени централи, предприятия за 

обогатяване на ядрено гориво), които включват улесняване на поверителен обмен на информация в 

групово-динамична среда на основата на принципа „тук и сега“. Разглежда се влиянието на редица 

имплицитни поведенчески норми, особено като предиктори за безопасно поведение на индивидуално 

ниво. Нарушаването на такива регулативно-значими имплицитни норми се санкционира по много 

специфичен начин – чрез социален присмех и отхвърляне. И обратно, следването на имплицитни норми 

води до популярност и подобрение на статуса. В това се крие и тяхната потенциална опасност особено в 

системи с висока застрашеност. 

 

Ключови думи: групова динамика, имлицитни норми, организационно развитие, безопасно 

поведение,системи с висока застрашеност 

 
Abstract: All control and steering activities in high reliability systems are structured. The explicit work 

task structuring is based on omnipresent checklists, procedure manuals and other regulations. Both theoretical 

and empirical evidence is presented, however, that the explicit rules are not always followed even in such 

extremely regulated environments. Applying the group dynamics approach, the interrelationship between explicit 

and implicit behavioural norms is examined. The iterative correction process that is recommended includes 

collecting and analysing data, and facilitating the confidential exchange of information in group settings of ‘here 

and now’. Implicit norms are predictors of safe performance at the individual level. The violation of implicit 

norms is usually sanctioned in a very specific way – through social ridicule and rejection. In contrast, the 

observance of implicit norms leads to acknowledgment, popularity, and a gain in status. Implicit norms evolve 

through repeated reinforcement of behaviour in specific situations. Hence, implicit norms are problematic, and 

an eventual risk factor in high reliability systems. 

 

Keywords: Group dynamic approach, implicit norms, organization development, safe performance, high 

reliability systems 

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРУПОВО-ДИНАМИЧНИЯ ПОДХОД – ИСТОРИЯ НА 

УСПЕХА 

Групово-динамични лаборатории, антиавторитарни семинари, психомаратон, 

групи за себеопознаване, гещалт-групи, психодрама, „разширяване на съзнанието”, 

вербален и невербален енкаунтър - такива са само някои от многобройните варианти на 

групово-динамично взаимодействие. Те се разпространяват както в сектора на 

mailto:aon.914588916@aon.at
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образованието и професионалната преквалификация, така и в производството, за 

промяна на неадекватни норми и стереотипи, и произтичащите от тях субоптимални 

организационни структури. 

Общото за тази „взриво-подобна диверсификация” на школи и системи е 

стремежът за цялостно обхващане на човешката личност, възприемане на индивида 

като комплексно същество. Това се случва и като реакция срещу и vis-à-vis една все по-

голяма дехуманизация на труда, прикрита зад неолиберални клишета, че всеки сам е 

ковач на собствената си съдба. Това е факт, въпреки че трудовите и организационните 

психолози, се опитват, по-скоро неуспешно отколкото успешно да тематизират 

дехуманизиращи практики в трудовия процес. 

К. Левин се смята не толкова за основател, колкото за инициатор на групово-

динамичния подход. При това, достъпът до личността и разбиранията на К. Левин се 

характеризира с трудности, които усложняват възприемането на вижданията му. К. 

Левин емигрира в САЩ през 1933 г., считано от тази дата, той публикува на английски 

език. И във своите виждания той, от една страна, е постоянен, от друга, емиграцията и 

езиковата бариера са го разделили на две части, в „немски“ Левин, който е важен 

гещалт-психолог, и „американски“ Левин, основател на експерименталната социална 

психология (Lewin, 1917, 1926, 1931). Членовете на изследователската група, която К. 

Левин основава в САЩ, са смятани за капацитети в своята област. К. Левин е работил в 

широк тематичен обхват, например в психотерапията, в организационните изследвания 

и комуникацията.  

За пръв път като студент се сблъсках с творчеството на К. Левин, прочетох 

малката книжка „Намерение, воля и потребност“ (Vorsatz, Wille und Bedürfnis), писана 

още през 20-те год. на 20 в., бях поразен от яснотата, с която показва, че не поведението 

е водещото в човека, а единството и противоречието между целеполагане и реализация 

на целите.  

На практически език това означава следното: 

а) Вместо изследване на връзките между стимулите и поведенческите реакции 

изучаване на цялостната дейност на индивида и насочване към “извлечените” (на 

немски еrschlossene) от видимата активност подбуди, интереси и желания; 

б) По възможност неотложено отчитане на обратната информация, която 

индивидът получава от социалната среда; 

в) Използване на относително краткотрайни, но динамични процеси в малка група 

за възникване на промяна както в личността, така и в групата или организацията като 

цяло. 

К. Левин свързва изследването на мотивите, потребностите и целите на човека с 

принципите на гещалтпсихологията. Социалната група се схваща като гещалт, тя има 

своя специфичен образ и е повече от сумата на частите, на индивидите. Според К. 

Левин човекът е динамична система от субект-обектни отношения с окръжаващата 

среда. Съвкупността от тези отношения определя положението на индивида в 

зависимост от общия баланс на положително или отрицателно оценяваните свойства 

/валентности/ на подбуждащите към дейност обекти. 

Интуитивно всеки човек, дори и да няма диплома за психолог, се е убедил, че е 

много трудно да се установят подбудите за действията, и то по две причини: 

а) Партньорът съзнателно лъже или затаява истината (Faking) 

б) Партньорът не е наясно със себе си, не съзнава и не може да вербализира 

своите подбуди.  

С други думи, в емоционално-натоварени ситуации себеотчетът чрез интервю или 

въпросник не ни върши работа. Очевидно е необходимо непосредствено от дейността 

да бъдат извлечени онези особености, даващи право хипотетично да се съди за 
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определени подбуди: едни лица продължават дейността в трудни условия, а други я 

прекъсват; едни дават високо качество, други са ориентирани само към количеството; 

трети са социално ориентирани и целят преди всичко да "угодят" на експериментатора. 

В тази връзка А.Н. Леонтьев (1977) пише, че "когато изпълняваме едни или други 

действия, в момента ние обикновено не разбираме мотивите, които ги подбуждат. 

Наистина, не е трудно да назовем тяхната мотивировка, но мотивировката съвсем 

невинаги съдържа указание за действителния мотив" (1977, с. 201). С други думи, 

мотивът е теоретичен конструкт и е твърде различен от мотивировката, като 

непосредствена вътрешна, интимна, или външна, споделена, вербализация на мотива. 

Така дейността се разбира като динамична йерархия на личностни смисли. 

Това, разбира се, е логиката на К. Левин и неговият постулат за "извличане" на 

подбудите. Той и неговите ученици Б. Зейгарник, М. Овсянкина, Ф. Хопе и А. Карстен 

показват експериментално как от дейността могат да бъдат извлечени подбуди. 

Защо споделям всичко това, колеги? 

Ами защото К. Левин е установил, че извличането на подбудите се реализира 

особено ефективно в защитената среда на малка социална група. При това не при всеки 

тип група, например приятелска или професионална, а в група, следваща определени 

принципи и превърнала се в групово-динамична лаборатория. Само такава група може 

да бъде използвана не само за промяна на нагласи и развенчаване на стереотипи, но и за 

формиране на нов тип взаимоотношения в организациите. Това е същината на т. 

наречения групово-динамичен подход към организационното развитие. К. Левин 

основава The Group Dynamics Research Center - Massachusetts Institute of Technology, и в 

тази група, главно след неговата смърт, се експериментира с практическите 

приложения на подхода. 

Принципите на този подход са следните: 

а) Принцип на неотсрочена обратна връзка между индивидите в реални 

взаимодействия, но защитена и ограничена в „тук и сега“. 

През 1946 год. сътрудници на К. Левин са организирали семинар за 30 

специалисти от Движението за граждански права в САЩ, които следвало да бъдат 

обучени как да преодоляват сложни конфликти между различни расови групи в САЩ. 

Имало хора от профсъюзите, учители, бизнесмени и интересуващи се от политика лица. 

Обучението се осъществявало в три малки групи, като участниците дискутирали 

темите, които ги вълнуват. Използвани били и сюжетно-ролеви игри. Груповият процес 

бил протоколиран от нарочни наблюдатели. Всяка вечер след приключване на сбирките 

започвали заседания на психолозите-ръководители. Тъй като тези заседания се оказали 

изключително интересни и продължавали до късно през нощта, участниците помолили 

да бъдат включени в тях, понеже там се обсъждало собственото им поведение през 

деня. Отначало не било ясно какво ще стане, ако на психологичното обсъждане 

присъстват и непосредствените участници. При включването на участниците се 

установили интересни нови взаимодействия. Като получавали обратна информация за 

собственото си социално поведение „тук и сега“, лицата попадали в ситуация на 

себеконфронтация. 

Оказало се, че най-достоверна и едновременно с това поведенчески значима е 

обратната информация, която остава в рамките на взаимодействието “тук и сега”, без да 

се отвлича в субективно обагрени твърдения относно миналото, относно „там и тогава“. 

Този аспект е твърде съществен и ни насочва към едно сериозно противоречие. Нали 

само „там и тогава“ се работи действително, печелят се пари, постигат се резултати. 

„Там и тогава“ е историята на индивида, групата или организацията. А щом разберем 

историята, ще можем да извлечем мотивите. Разкрием ли мотивите, ще можем да 

предвидим поведението. 
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Нещата не са толкова прости, за съжаление. Работата е там, че не съществува една 

история на индивида или на някаква група. Възпроизвеждането на отминали събития 

ни приближава до непроверени, но емоционално обагрени съобщения. Рискът от 

изопачаване на действителността е налице. Много от нас, трудовите и социалните 

психолози, които в обучението на персонала работят с видео-анализ, дори използват 

отклоненията в предаването на едно и също събитие, за да демонстрират емоционално 

натоварената и понякога разрушаваща организациите субективност. 

Ето защо, колкото и да е изкуствено и нагласено, общуването в стриктния корсет 

на „тук и сега“ поражда активно и удивяващо по своята дълбочина взаимодействие.  

б) Принцип на срещата и сблъсъка - (английски Encounter)  

Взаимното обогатяване при групово-динамично взаимодействие се реализира чрез 

“енкаунтър” - среща или противопоставяне, сблъсък или взаимно привличане и 

стремеж към съединение.  

За тази просветена аудитория терминът, разбира се, не е чужд. Използва се както 

в обикновения език, така и в психологията и социологията. Важно е да се разбере, че 

енкаунтър не е само среща, а пряк близък допир и сблъсък с чувствата на други хора в 

„тук и сега“, а оттам и със собствените си чувства. Срещата обикновено е доброволна, 

следствие на общи интереси, но може да е принудителна, в зависимост от ситуацията. В 

такива случаи говорим за „forced encounter“. Той също може да бъде полезен за 

личността. Вече не се пътува много в влак в България, преди се пътуваше, в Австрия се 

пътува и досега. Специфичният енкаунтър на „непознатият във влака“ е добре описан. 

Понякога неприятно, често обогатяващо мимолетно приятелство за няколко часа зад 

тънките стени на купето. 

Няма да се спирам на политическите Encounter-движения, особено в Америка, 

въпреки, че те са също са тясно свързани с групово-динамичното взаимодействие. Само 

ще спомена сред най-важните форми Basic Encounter на Карл Роджърс, Open Encounter 

на Will Schütz. Не бива в тази връзка да се отрича или пропуска и движението Bhagwan 

по името на индийския му основател. Сега не е много популярно, но в годините на 

моята младост бе израз на свобода и бунтарство.  

в) Принцип на активната изява чрез словесен изказ и несловесен израз (англ. 

„Acting”). Този принцип означава, че е желателно индивидът да може да влезе във 

взаимодействие с други членове на групата. Като “проиграва” реални ситуации чрез 

секвенции от изказ и израз, пречупени през „тук и сега“, членът на колектива, на 

организацията получава възможност да изрази себе си и да опознае себе си. В 

съвместните действия добре се улавя и степента на взаимно приемане между членовете 

на групата. 

Тези от вас, които се занимават с психодрама и социодрама, познават идващият от 

Якоб Морено Stegreiftheater. Цели се спонтанното, необмислено проиграване на 

ситуации или въображаеми събития.  

Какво е „Stegreif“? Стара немска дума за стреме, а за които не знаят що е стреме, 

това е метално приспособление към седлото на коня, където ездачът поставя краката 

си. Смисълът в психологически план идва от един специфичен израз, „aus dem Stegreif“ 

– „от стремето“, и означава, както можете да се досетите, действие за момента, 

спонтанно действие, овладяно, автоматизирано, и едновременно с това необмислено. 

Твърде характерен е процесът на взаимно обогатяване и сътрудничество между 

психодраматичното и групово-динамичното направление. К. Левин участва в 

издаването на списанието “Социометрия”, а редица от неговите ученици и 

последователи (Барон, Бавелас, Липит, Зандър) овладяват психодрамата и ролевата 

игра непосредствено под ръководството на Й. Л. Морено.  
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Нека да обобщим: Принципите на групово-динамичното взаимодействие са: 

неотсрочена обратна връзка между индивидите в „тук и сега“; изява чрез словесен 

изказ и несловесен израз (Acting); и среща (Encounter). Тези основополагащи принципи 

се конкретизират в практически правила, които канализират групово-динамичното 

взаимодействие:  

ПЪРВО ПРАВИЛО: Всеки е отговорен за себе си и е автономен участник в 

групово-динамичния процес. Това правило включва целенасоченото осъзнаване на 

собствената автономност. Работи се в група, но целта на въздействието е индивида, 

личността. Организацията (фирмата, корпорацията) се развива чрез индивидите с 

техните променени социални норми, нагласи и стереотипи. Групата е само подходящ 

медиум за разгръщане на индивида. От друга страна, правилото подчертава взаимната 

зависимост в групата, фирмата или организацията. Взаимозависимостта се реализира с 

откритост към идващата от партньорите личностно-значима информация, особено към 

тематизирането на невербалния израз като форма за споделяне. 

ВТОРО ПРАВИЛО: От всеки се очаква да бъде активен в общуването (Acting) и 

да търси упорито среща с другите (Encounter). За наблюдатели и оценяващи отстрани 

няма място в групово-динамичния процес. Не може да има еднопосочност на 

общуването. „Кажи ми как ме виждаш, но аз няма да ти кажа как те виждам аз“ не 

работи в груповата динамика. От друга страна, следвайки правилото за автономността, 

всеки участник решава за самия себе си доколко и в какви области да се включи при 

подаване на личностно-значима информация „тук и сега“. Всеки сам определя 

дълбочината на споделянето, както и момента, в който може да прекъсне 

комуникацията. 

ТРЕТО ПРАВИЛО: Всеки е част от групово-динамичния процес, независимо 

какво мисли в момента, чувства или действа, както и независимо от отношението на 

останалите към него. Това правило отчита фундаменталната потребност на човека да 

принадлежи към група, да има сигурна опора в нея. Само при спазването на този 

принцип се създава необходимата индивидуална сигурност, която е предпоставка за 

устойчиво организационно развитие. Чувството за принадлежност е едновременно с 

това и чувство за отговорност за успеха на групата или организацията. Споделянето 

възниква в условията на доверие и социална подкрепа, то се развива паралелно с 

развиването на съпреживяването, което постепенно се разграничава от обичайното 

съчувствие, и улеснява съдействието, сътрудничеството в колективите на 

организацията или фирмата. 

ЧЕТВЪРТО ПРАВИЛО: Автентичността, особено емоционалната автентичност, е 

нещо различно и много по-важно от откровеността. Много участници в групово-

динамично взаимодействие „тук и сега“ се включват в групата с убеждението, че 

смисълът на съвместното общуване се крие в споделянето на лични тайни. Те бързо 

разбират, че при следване на принципа „тук и сега“ това не е решаващо. Откровеността 

е свързана с неща, случили се и преживени „там и тогава“. Ето защо тя не може да бъде 

оценена или премерена в „тук и сега“. Много по-важно е как се осъществява 

споделянето - в атмосфера на страхова напрегнатост или натиск, или в условията на 

взаимно доверие, уважение и доброволност. Повечето хора представят себе си в 

естествена светлина едва тогава, когато разберат, че са защитени „тук и сега“ и не 

отговарят за миналото си, за отминали успехи и неуспехи. 

 

ГРУПОВА ДИНАМИКА В ОРГАНИЗАЦИИ С ПОВИШЕНА ЗАСТРАШЕНОСТ 

Групово-динамичният подход е особено ефективен в развитието на организации 

с повишена застрашеност, като атомни централи, радиологични звена в медицината, 

самолетни екипажи. Характерно за всички дейности в условия на застрашеност е 
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високата степен на формализация на общуването посредством чек-листи, писмени 

процедури и правила. Всички контролни и изпълнителски дейности са силно 

структурирани. 

Практически наблюдения показват, обаче, че писмените правила не винаги се 

спазват. Повече или по-малко формализирани имплицитни (скрити, необявени и 

писмено нефиксирани) специфични схеми на поведение играят важна роля в 

цялостното регулиране на дейността на операторите. Действителното поведение на 

операторите, произтича от експлицитно формулираните норми, но се модифицира чрез 

психологически процеси на „предефиниране“. Съществуват доказателства за 

„паралелното“ функциониране на специфични или индивидуални предпочитания, 

които произтичат от косвени принципи, като групови норми и стереотипи, 

обществените нрави или дори етнически обусловени обичаи (folkways). Тези правила 

определят „правилното“ (но за кого?) поведение на операторите в организации с висока 

застрашеност, каквито например са ядрените централи. 

Основен изследователски проблем е, че явните и скрити правила пораждат 

модели на поведение, които често са близки по своето съдържание, но могат да бъдат и 

противоречиви. Картината се замъглява и от факта, че в някои случаи имплицитните 

норми могат да доведат до по-добър или по-ефективен стил на поведение, отколкото 

стриктното придържане към писмените процедури. В това се крие тяхната опасност, 

тъй като привидната ефективност може да доведе до инциденти. 

Искам да се спра специално на ядрената авария в завода за преработка в 

Tokaimura, Япония. 

Първата ядрена авария в Tokaimura настъпва на 11 март 1997 г., в завод за 

преработка на ядрено гориво. В нощта на вторник 11 март 1997, малка експлозия 

възниква в завода за преработка. Разбити са прозорци и дим отлита в атмосферата. В 

четвъртък работниците ремонтират тридесет счупени прозорци и три врати, повредени 

по време на взрива, в обстановка на скритост, както се и очаква в рамките на 

господстващата “shame culture”, изискваща безпрекословна преданост. Най-малко 37 

работници са били изложени на повишени нива на радиация по време на инцидента. 

Една седмица след събитието, метеорологични служители откриват необичайно високи 

нива на цезий 40 км на 25 мили югозападно от завода. 

В атмосфера на потайност и авторитарност, фирмата не е в състояние да се 

поучи от инцидента. Втората и още по-сериозна ядрена катастрофа, настъпва на 30 

септември 1999 г. с няколко смъртни случая и изключително висока заразеност на 

средата. Аз ръководех семинар по култура на безопасност във Варна, в деня, когато 

настъпи събитието. 

Инцидентът възниква като трима работници подготвят малка партида гориво за 

експериментален реактор, използвайки уран, обогатен до 18,8% с U-235 ( останалото е 

U-238). С благородна цел да подпомогнат предприятието, което е във финансови 

затруднения, и като се изживяват изключително привързани с целите на колектива, 

работниците съкращават редица технологични стъпки, в резултат на което около 10:35 

часа, резервоарът достига критична маса. Критичността е постигната от техниците чрез 

добавяне на седма кофа с разтвор уранил нитрат към резервоара. Ядрената верижна 

реакция на делене става самоподдържаща се и започва да излъчва силно гама- и 

неутронно лъчение. 

В този случай, работниците съзнателно прескачат всички буферни резервоари и 

вместо това изливат уранил нитрат директно в резервоара за утаяване с кофа от 

неръждаема стомана, а не с помощта на помпа. Това е правено и преди, като успешна 

„рационализация“ с цел да се пести време и средства. Поведението е били многократно 

толерирано от ръководството. Ако бе използван буферен резервоар, процедурата щеше 
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да е безопасна, тъй като той има тясна и висока геометрия и е предназначен за 

предотвратяване на критичност. Резервоарът за утаяване обаче не е конфигуриран да 

предотврати критичност. 

Давам този пример, за да подчертая значението на имплицитни, недоизказани 

норми в работни групи, които предефинират писмени процедури и други изрични 

правила за безопасност и създават нежелана групова динамика. 

Важен изследователски въпрос за нас психолозите, е как тези имплицитни 

норми, базирани на реалните характеристики на живот и работа, като социална 

отговорност и социална загриженост, могат да се окажат разрушителни.  

Субективният процес на предефиниране на работни задачи е бил за пръв път 

анализиран от Дж. Р. Хекман (1970). Неговото изследване се концентрира върху 

негласно преформулирани норми, за да отговарят на индивидуални особености и да 

съответстват на нивото на неформално доверие (Hackman, 1970). 

На много от вас е известно, че Дж. Р. Хекман разработва синтетичен, основан на 

групово-динамични изследвания модел за проектиране и управление на работни групи 

(Hackman, 1987). Дж. Р. Хекман предлага пет условия, които увеличават шанса, че 

групите ще функционират успешно. Те включват: 

- Групата да се себевъзприема като истински отбор, което е резултат от обща 

задача, ясни граници, които да изяснят кой е вътре или вън от групата, и стабилност в 

членството в групата; 

- Убедителна посока на дейност, като резултат от ясно преследвана цел; 

- Подходяща структура, която е резултат от задачите и целта, така че да бъде 

отчетено мнението на талантливите членове на групата, които имат най-малки 

социални умения, както и силни норми, които уточняват подходящото, „правилно“ 

поведение. 

- Поддържащ контекст от организацията или компанията. В компаниите, 

поддържащият контекст включва а) системи за възнаграждение, премии за постигнати 

резултати и сътрудничество; б) образователна система, която развива умения; в) 

система за неотсрочена доставка, която осигурява необходимата информация и сурови 

материали. 

- Групово-динамичен фасилитатор, който подпомага групата да не се отклони и 

създаде специфична, разрушаваща култура. Това е особено важно в случаите, когато 

членовете на групата се нуждаят от помощ при формулиране на целта или при 

междуличностни проблеми. Дж. Р. Хекман подчертава, че много лидери на екипи са 

арогантни и без да искат, подкопават ефективността на групата (Hackman, Walton, 1986, 

Hackman, 1987; Hackman, 2002). 

Когато анализираме случилото се в Tokaimura, виждаме, че в една на пръв 

поглед високо ефективна организация са се създали условия за развитието на 

неадекватни, имплицитни норми, които са довели до катастрофален резултат. Не е 

спазено последното изискване на Дж. Р. Хекман за независим поглед отстрани към 

групата или колектива. 

Дж. Р. Хекман (1970) посочва, че процесът на предефиниране зависи от три 

психологически регулаторни системи: 

а) адекватно или неадекватно възприятие на задачата и обстоятелствата; 

б) готовността на индивида за конкретни действия; 

в) опит на индивида с еднакви или подобни задачи (Hackman, 1970). 

Имплицитните социални норми, правила и вярвания могат да повлияят и на 

трите регулаторни системи. Те променят възприемането на дадена задача, влияят на 

индивидуалната готовност за действие, като привеждат действието на индивида в 

съответствие с групови или социални очаквания. Точно тук се намесва групово-
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динамичният подход към организационното развитие, като независим поглед от 

групово-динамичен фасилитатор, с цел засилвана на автономността на индивида в 

групата. 

По време на наше проучване на имплицитни норми, информация дойде от 12 

групови обсъждания с оператори в атомни централи от различни страни. Обсъдени 

бяха въпроси на Аз-образа, предпочитано поведение, начин на живот, както и 

поемането на риск, в и извън работната среда. Целта беше да се разкрият основните 

скрити (имплицитни) социални норми. Следните деструктивни имплицитни норми бяха 

разпознати и са дадени по-долу като примери.  

Имплицитни норми за ефективност 

За почти всички добрият оператор е синоним на ефективност. Цитат: "Добрите 

оператори знаят как да увеличат производителността и да намалят рисковете". 

Крайното доказателство за такава ефективност е личната история на работа без 

инцидент. 

Имплицитни норми за споделяне на оперативна отговорност 

Някои оператори подчертават, че те са добри в работата не защото те никога не 

са нарушили писмено правило, но тъй като те биха могли да направят разлика между 

ситуациите, в които отговорността трябва да се разглежда отделно и ситуациите, в 

които отговорността трябва да бъде споделена. Такива имплицитни норми за споделяне 

на отговорност се развиват бавно и по много противоречив начин. За съжаление в 

много централи има случаи, където операторите няма да събудят ръководителя на 

реактора или централата през нощта, въпреки, че това се изисква от инструкциите, 

защото те се страхуват, че проблемът може да се окаже маловажен.  

Механизмът на имплицитни норми за споделяне на отговорност може да бъде 

много коварен. Само една дума или жест може да бъде достатъчна, за да даде на 

инициатора впечатление, че е некомпетентен, поради което се обажда и буди 

ръководителя за „дреболия“. 

Имплицитни норми относно верността на електронно показана информация 

Някои опитни оператори са убедени, че дадена оперативна ситуация може да 

бъде безопасна, дори ако съответният дисплей не е на ред. Някой, който предлага по-

нататъшно разглеждане, носи риск от подигравки. Не изглежда да е толкова важно дали 

този страх от отхвърляне е оправдан или не. Има ситуации, в които такива 

междуличностни страхове от подигравки може да спрат оператори да реагират. В един 

от случаите оператор съобщи, че в началото на кариерата си той е питал многократно за 

правилността на електронно показана информация, въпреки че други оператори са 

смятали ситуацията под контрол. Такъв оператор лесно бива разпознат в групата като 

„тревожен“ и „прекомерно предпазлив“. 

Имплицитни норми за различни диапазони на толерантност към правилата 

Една от констатациите е, че когато възрастните оператори показват на младите 

"обучавани" как да работят те предават несъзнавано и имплицитни социални норми. 

Новодошлите са инструктирани как да станат уверени, така че да могат да запазят 

контрола. 

Норми за предаване на информация на висшестоящите 

Съществуват имплицитни норми относно това дали шефовете са да бъдат 

информирани за проблеми. Подобни норми са свързани с неотзивчивостта на 

ръководителите, когато се докладват незначителни нарушения на правилата. 

Специфично мъжки имплицитни ("мачо") норми за отказ от споделяне на личен 

емоционален опит 

Някои оператори смятат, че те ще се сблъскват с презрение и отвращение или 

ще станат обект на присмех или презрение, ако покажат емоции като страх, 
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тревожност, или съмнение. Изглежда, че няма достатъчно механизми за споделяне на 

страхове в специфичната „мачо“ среда на контролната зала. Поради това оценяваме 

присъствието на жените оператори в контролните центрове като позитивни в този 

контекст. Като представители на противоположния пол, жените не се очаква напълно 

да се съобразят с настоящата имплицитна норма, така че те са в много по-добра 

позиция, за да покажат чувства на страх и безпокойство по "легитимен" начин, като по 

този начин подменят цялата структура на имплицитните „мачо“ норми. 

Резултатите от нашите изследвания подкрепят първоначалната хипотеза, че 

имплицитни норми определят това, което се счита за разрешено/позволено, и важно/не 

важно. Неписаните правила биха могли да се различават от официалните или дори да 

ги опровергават, и те може и да не попречат на ефективността на съвместните усилия в 

застрашени системи. А дори да ги стимулират. Именно това ги прави особено опасни. 

Нарушаването на имплицитни норми може да бъде санкционирано, но по много 

по-различен начин, чрез присмех в групата и отхвърляне. За разлика от тях, спазването 

на имплицитни норми води до популярност и подобрение на статуса. 

Негативни имплицитни норми се разгръщат с голям финес, стъпка по стъпка. В 

изключително структурирани организации имплицитните норми са дълбоко скрити и се 

нуждаят от системна групово-динамична работа на специалист, за да бъдат изведени на 

повърхността.  

Голямо значение трябва да се отдаде на поведението на модели, особено 

поведението на неформалните и на формалните лидери. Този ръководител, например, 

който говори за безопасност, като най-голям приоритет, но който игнорира ясни 

нарушения на правилата за безопасност и дори се оплаква от съществуващите правила 

като „стресираща тежест“, ще подкопае писаните норми, независимо че уж ги подкрепя 

непрекъснато. 

Типична, но неподходяща и неефективна стратегия за справяне с имплицитни 

норми би било да се опитаме да ги потискаме чрез разработване на все повече и повече 

процедури и правила. Често тази стратегия се смесва с тенденция да се отрича самото 

съществуване на имплицитни норми. Оптималната посока е друга – професионална 

психологическа помощ и прилагане на групово-динамични техники и похвати. 
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Abstract: This paper adopts the perspective that leaders, like parental figures, play a guiding, mentor and 

caregiver role, holding a higher position towards subordinates. Good leaders or supervisors, such as good 

parents, are responsive, supportive and seek to promote the autonomy of subordinates. They promote conditions 

for the subordinates’ personal development, to acquire knowledge and to have an active participation in the 

workplace. They also set limits and rules, they are flexible and they do not judge (Popper & Mayseless, 2003). I 

propose to discuss the value of understanding leadership processes as reflecting the dynamics of the self between 

individuals and the importance for leaders to develop self-awareness regarding who they are in relation to others 

in the workplace and the challenges they face in order to regulate their own and their subordinates’ self-defence 

system, promoting the experience of wellbeing and the capacity to explore. 
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Introduction 

Literature has been stressing the importance of the relationship that develops between 

leaders/supervisors and members/subordinates. Supervisors are central in reducing 

subordinates’ stress and enhancing their well-being (Dormann & Zapf, 1999). The Affective 

Events Theory has demonstrated that the relationship with one’s supervisor is associated with 

positive and negative emotions (Basch & Fisher, 1998), with supervision relationships being 

presented as one of the major sources for negative emotions at work (Game, 2008) and stress 

(Offermann & Hellmann, 1996). 

Despite the existing research showing the impact that leaders have on subordinates, 

little is known regarding the dynamics that underlie and explain why this happens and through 

which psychological processes leaders influence subordinates to become motivated and 

achieve higher levels of moral development and empowerment (Popper & Mayseless, 2003). 

According to some (e.g., Game, 2008), organizational research hasn’t been quick enough at 

integrating some variables in the study of leadership, such as emotions and attachment 

experiences.  

In this paper I consider leadership as a process where an organizational member has a 

formal authority over another organizational member. The core idea I wish to focus is that the 

relationship that develops between these two members - leader and subordinate - is associated 

with internal working models, previous attachment experiences and systemic variables, and 

this requires leaders/supervisors to develop self-awareness and relational competencies. 

 

1. Leaders as good parents 

According to Popper and Mayseless (2003), Freud (1939) introduced the metaphor of 

leaders as good parents, but this idea was left unattended for several decades. The metaphor 

means that the role of a leader, similar to the role of a good parent, implies guiding, taking 

charge and care for someone who depends on us and has less power. Leaders are 

conceptualised as safe-haven for subordinates and the impact of acting as such manifests itself 

beyond moments of crisis, allowing for subordinates to gain an improved sense of 

competence when facing challenges. 

Given their position, supervisors are the subordinates’ expected caregivers at the 

organizational system. Caregiving refers to a psychological act involving both conscientious 

and unconscientious phenomena; it is essentially an emotional act with the transference of 

mailto:catarina@fpce.up.pt
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emotions through the exchange of resources, time, information, counselling or services (Kahn, 

1993), influenced by our previous attachment experiences (Heard, Lake, & McCluskey, 

2009). According to McCluskey (2011, p. 13), when «an individual senses or experiences a 

threat to their survival or wellbeing, both their careseeking system and system for self-defence 

become active». Hence we expect that a subordinate will seek the help of his supervisor when 

he finds himself in this situation. 

The fear system is an integral part of the self-defence system and it refers to a system 

that detects danger and produces a response that maximizes the possibility of surviving to 

dangerous or stressful situations (LeDoux, 2000). When the self experiences (in a conscious 

or unconscious way) a threat to his wellbeing, three systems become activated – the self-

defence system, the caresseking system and the internal/external environment system. 

Being in a new supervisory relationship, having an insecure attachment style, early 

experiences with authority figures (Heard et al., 2009) or being in a repressive organizational 

culture, may trigger the subordinate’s fear system when facing a work challenge that requires 

receiving some type of support from the supervisor. Given the activation of the subordinate’s 

self-defence system one can expect that he will be anxious (i.e., feel in fear) regarding the 

work challenge but also regarding the interaction with the supervisor. When a supervisor has 

the competence to act as a fear free caregiver (McCluskey, 2010) he is able to help the 

subordinate to regain a sense of competence, which is followed by «increased vitality and an 

increased sense of self-worth» (Heard et al., 2009, p. 20). This allows the subordinate to enter 

in an exploratory mode, becoming involved in work and being creative and it may be a 

starting lever for change. Brandão, Henrique and Miguez (2016) when focusing the process of 

building a relationship with one’s supervisor observed that when supervisors acted as 

caregivers to subordinates (e.g., sharing information), the subordinates adopted caresseking or 

exploratory behaviours, and associated the supervisor’s behaviour to positive emotions, 

considering the behaviour had a positive impact on their relationship - feeling, for instance, 

that the supervisor trusted them. 

When a supervisor is able to act in such a way that allows the subordinate to recognize 

the supervisor as being competent and emotionally and physically available, an emotional 

bond is formed between them and this may have a positive impact on the subordinate’s prior 

negative internal working models regarding interactions with authority figures, based on early 

experiences with caregivers (e.g., an authoritarian parent, teacher or supervisor). On the other 

hand, if the leader’s fear system becomes activated the subordinate will receive an 

inappropriate, ineffective caregiving, unless the supervisor is able to regulate his own self-

defence system. 

Brandão and Miguez (in press) analysed data from a training program where 

participants were required to accomplish several task and reflect on them. They observed that 

by creating a safe context where participants could perform and reflect on their actions, 

feelings and thoughts without there being a focus on individual error (which is typical of 

many organizational systems) participants were able to gain self-awareness and perceive their 

personal development. They were also able to be creative, suggesting ways to improve the 

training process without a critical perspective. The authors could see that this was associated 

with specific activities that the trainers conducted, adopting caregiving behaviours (and 

sometimes also interest sharing behaviours) that regulated the participants’ fear system, 

allowing them to enter in an exploratory mode, when initially they had had defensive 

behaviours. This work allows us to better understand the process through which a leader
1
 can 

regulate a subordinate’s fear system by being an effective caregiver. 

                                                           
1
 In the work by Brandão and Miguez it refers to the trainers. 
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On the other hand, work by Khan (1993) demonstrates the dysfunctional system that 

emerges in organizations when supervisors act as careseekers towards subordinates, activating 

their caregiving behaviours and thus hampering the performance and wellbeing of 

subordinates. This is supported by the work of Brandão and colleagues (2016), who found 

that when supervisors had caresseking behaviours towards subordinates, these would act as 

caregivers at a loss to themselves. The results pointed that in these situations the subordinates 

associated negative emotions to the interaction with the supervisor, namely with the feeling of 

being trapped in the relationship. 

 

2. The challenges of being a leader 

The study of leaders’ traits and skills has long been one of the main focuses on 

leadership literature, particularly during 1900-1948 (Van Wart, 2003). The emotional and 

social pressures faced by the individuals who hold these job positions remain however 

understudied. It seems that we continue to be more interested in looking at these individuals 

as someone who is different and “special”, in the sense that they know all there is to know; 

and when this is not the case, we need to give them tools (namely through development 

programs and coaching) that will allow them to have a positive and strong impact on others. It 

is my strong belief that it is necessary to advance in the understanding of the leader as an 

individual, as a person, considering his/her self in a given context with his energy, early 

attachment experiences and internal working models. Managers are exposed to many 

challenging situations and «leadership involves more feelings and relationships than most 

managers generally imagine» (Sandahl, 2010, p. 78). 

I believe that research should look at leadership as an emotional and relational process 

(Game, 2008) of a self that interacts with other selves, with all that this entails. This means we 

still have a lot to understand. For instance, regarding how a leader’s fear system becomes 

activated in the relationship with others (e.g., subordinates or peers), and with the 

contingencies of his job position, and understand its link with emotional experiences such as 

early attachment experiences, or systemic variables such as culture and organizational 

politics. Consider, for instance, the necessity that entrepreneurial leaders have to be creative 

and innovative (Ramos & Brandão, 2016) and how this may trigger their fear system, 

activating their self-defence system, careseeking system and internal/external environment 

system, and how they manage this process. This is particularly important given the nature of 

the support they are required to give to subordinates and the impact that these organizational 

actors have on the organization’s performance. 

Improving our understanding of what it means to be a self in leadership processes may 

help us to work towards developing what McCluskey (2010) calls leaders as fear free 

caregivers and leaders who are able to adopt exploratory behaviours and promote them in 

other organizational actors, namely subordinates. 

 

3. In conclusion 

Attachment theory helps us to understand that the nature of the dynamics occurring 

between supervisors and subordinates is more relevant than the frequency of interactions 

between these two organizational actors and that those dynamics are influenced by each one’s 

previous attachment experiences. I believe this perspective is important for us to gain a better 

understanding of the process of leadership in such a way that we are able to make room for 

thinking about the dynamics which underlie it without being trapped in the «prevailing 

fantasy of leadership» (Vince & Mazen, 2014, p. 196); and moving from the dominant 

prescriptive perspective of leadership. At the same time, I believe that «the core of leadership 

(…) is about knowing oneself and dealing with the emotions that rise from the work and from 



- 27 - 
 

insights into the vulnerability, the dependence and the responsibility that are elements of the 

role» (Sandahl, 2010, 79). 

Finally, I would like to stress that the use of the metaphor of leaders as good parents 

cannot neglect the importance of considering the challenges that leaders often face, such as, 

for example, dealing with emotional pressures from subordinates, co-workers and others; as 

well as dealing with their own difficulties and uncertainties (at the same time). The metaphor 

also cannot ignore the contradictions that sometimes underpin leadership roles and the 

«symbolic violence» (Vince & Mazen, 2014, p. 203) which at times characterize the 

interactions with members in different organizational levels, particularly those in lower 

hierarchical positions. By adopting a broader, systemic, developmental, emotional and 

psychological perspective we may avoid the fallacy of the «excessive positivity» in leadership 

(idem, p. 203). 
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О РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

С обретением независимости в Республике Казахстан стали осуществлять свою 

деятельность  различные религиозные группировки и течения. В настоящее время 

можно констатировать присутствие, кроме традиционных форм мировых религий,  

множество нетрадиционных форм и религиозных сект. Деятельность религиозных 

организаций регулируются законами Республики Казахстан.  Однако, появление новых 

религиозных организаций, догматика которых значительно отличается от вероучения 

ортодоксальных конфессий, приводит к развитию нового витка религиозной ситуации в 

стране, среди населения происходит переоценка духовных ценностей, изменение 

религиозного убеждения. Происходит процесс политизации религиозных канонов 

экстремистскими деятелями, что приводит к трансформации современного 

религиозного сознания в обществе, происходящая посредством использования 

mailto:bganchevski@icloud.com
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усовершенствованной технической передачи информации, психологического 

воздействия на сознание человека /1, 2, 3/. 

Проблема религиозного экстремизма и терроризма сегодня выводится  на новый 

виток развития, что ставит перед экспертным сообществом Казахстана правильный и 

комплексный анализ религиозной ситуации, прогноз и практические рекомендации для 

государственных органов Казахстана. 

На фоне общей религиозной стабильности в Казахстане заметна 

общегосударственная заинтересованность в снижении влияния радикальных и 

дестабилизирующих проявлений со стороны приверженцев экстремистских и 

террористических организаций, все еще действующих на территории государства 

скрытно и подпольно. С момента серий террористических акций, совершенных в 

период с 2011 по 2013 годы, Казахстан, более или менее, выработал адекватное 

решение данной мировой проблемы: оно охватывает совокупность силовых методов 

совместно с идеологическим противодействием экстремизму и терроризму, где более 

значимую роль играет именно идеологическое переубеждение и реабилитация 

сторонников религиозного террора и экстремизма. 

Ислам, наряду с христианством православного толка, остается основной, 

доминирующей по количеству, религией коренного населения Казахстана. За 

последние 25-30 лет республика переживает интенсивное развитие и влияние 

религиозных групп. Население Казахстана стало активно вовлекаться в различные 

формы и течения религиозных групп. Политика государства и основные 

законодательные акты направлены на свободу вероисповедания.   Казахстан 

продолжает оставаться образцом религиозной толерантности и веротерпимости не 

только на постсоветском пространстве, но и всего мира. Тем не менее, в республике 

остается наиболее распространенным и оказывает существенное влияние 

нетрадиционные формы исламской религии. Поэтому основное внимание государства, 

религиозных деятелей, специалистов, психологов, социологов направлено на 

правильное понимание и предупреждения  экстремистских настроений и деяний. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной статье изложены результаты проведения поведенческого интервью с 

экспертами, занимающихся  проблемой религиозного экстремизма и  с жителями г. 

Астаны, пострадавшими от воздействия различных религиозных направлений и сект, 

родственники пострадавших, которые являлись созависимыми от негативного влияния 

религиозных сект.  

Целью исследования является: выявление основных тенденций и определение уровня 

угроз религиозного экстремизма и терроризма в общественном сознании, профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризму, эффективности мер, предпринимаемых 

государственными органами по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму 

в целях обеспечения национальной безопасности. В исследовании приняли участие 40 

человек, из них 20 экспертов и 20 жителей города Астаны, пострадавшие от 

негативного влияния нетрадиционных форм религии и сект. 

Вопросы поведенческого интервью охватывали такие проблемы, как актуальность 

проблемы религиозного экстремизма и терроризма в общественном сознании 

казахстанцев; составление рейтинга основных источников информации получения 

сведений об экстремизме и терроризме; исследование факторов, влияющих на 

распространение религиозного экстремизма и терроризма в общественном сознании; 

установление социально-психологических и других факторов, обусловленных ими 

мотиваций приобщения людей к экстремистской и террористической деятельности; 
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составление среза конфликтных регионов, подверженных негативному влиянию со 

стороны экстремистских и террористических организаций; изучение внутренних и 

внешних факторов, которые влияют на развитие религиозного экстремизма в 

Казахстане; выявление причин распространения экстремистских учений и активизации 

деятельности террористических организаций на территории Казахстана; изучение 

мнения нетерпимости по отношению к любым проявлениям терроризма и экстремизма; 

выявление уровня развития межконфессиональных отношений в стране; определение 

основных направлений проявления терроризма и экстремизма в Казахстане; 

исследование факторов, влияющих на распространение религиозного экстремизма и 

терроризма в общественном сознании; установление социально-психологических и 

других факторов, обусловленных ими мотиваций приобщения людей к экстремистской 

и террористической деятельности; определение уровня информированности населения 

об экстремистских и террористических организациях, действующих в Казахстане в 

разрезе регионов. 

С респондентами было проведено поведенческое  интервью. Выбором данного 

метода исследования послужили ряд факторов, которые способствовали достижению 

поставленных целей. Надо отметить, что поведенческий интервью  это  

слабоструктурированная личная беседа интервьюера с респондентом в форме, 

побуждающей последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы. Поэтому при 

разработке вопросов интервью мы предложили только общие вопросы, охватывающие 

основные тенденции и закономерности, направленные на выявление мотивов, 

причинно-следственных связей, личных проблем, самочувствия человека в группе и 

т.д.     

Интервью с испытуемыми проходил в виде свободной беседы на интересующую 

тему, в ходе которого попытались получить от них очень подробную информацию 

о причинах его действий, об отношении к интересующим нас  вопросам. Помимо 

исследуемых (экспертов и испытуемых) была проведена фокус-группа с сотрудниками 

Центра исследования проблем религии акимата (администрации) города Астаны с 

целью более глубинного раскрытия и уточнения некоторых вопросов, которые избегали 

опрашиваемые.    

При анализе результатов поведенческого интервью обращали внимание на 

следующие проблемы: динамику религиозного опыта; состояние и психологический 

статус респондентов  в настоящее время; методы вовлечения в различные религиозные 

группы; мотивы вступления в религиозную группу; психологический портрет 

пострадавшего от религиозных сект; о трудностях принятия решения и выходе из 

религиозной группы; о протестных настроениях верующих по отношению к 

государству,  власти или правоохранительным органам. 

Целью проведения интервью с экспертами  был анализ мнения ведущих экспертов 

Казахстана для выработки комплексных практических рекомендаций. В рамках 

данного исследования экспертами выступили известные ученые и аналитики 

Казахстана, занимающиеся проблемами религиозного экстремизма и терроризма. 

Поведенческое интервью экспертов проводилась в виде неформальной личной 

беседы, проводимая по заранее намеченному плану и основанная на использовании 

методик, побуждающих респондентов к продолжительным и обстоятельным 

рассуждениям по интересующему исследователя кругу вопросов. Интервью 

предполагает получение от респондента развернутых ответов на вопросы. 

Поведенческое интервью длилось в среднем от 30 минут до 2 часов в зависимости 

от особенностей самого опрашиваемого. Производились аудио и видеозапись 

интервью, которая  переведена в текст ("транскрипт"). Видеозапись интервью 

использовалась для учета и анализа невербальных реакций участников исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

По результатам интервью экспертов можно проследить основные тенденции и 

динамику развития религиозной ситуации, основные факторы, влияющие на рост 

религиозного экстремизма в Казахстане, особенности религиозных организаций, 

организационно-правовые основы профилактики экстремизма и терроризма.   Так, 

наряду с традиционной формой ислама в настоящее время активно развиваются и 

нетрадиционные направления исламской религии/6,7/. В настоящее время в Казахстане 

ислам представлен следующими основными группами (по многочисленности): 

1.Традиционный ислам ханафитского мазхаба  (количественно доминирует в 

Казахстане. Представляется Духовным управлением мусульман Казахстана); 2.Суфизм 

(тарикаты); 3. Салафизм – мадхализм; 4. Таблиги джамагат; 5.Салафизм – такфиризм; 6.

 Нурджилар;7. Ахмадия; 8. Шиизм.  

Указанные направления ислама в силу некоторых особенностей имеют то или 

иное влияние в зависимости от регионов. Так, например на западе Казахстана, наряду с 

традиционной формой ислама имеет определенное влияние направления салафизма, а 

на северных регионах такфиризм.   

Происхождение и распространение основных исламских групп в Казахстане 

можно разделить на два направления:  

1. Традиционное, исторически сложившееся направление ислама ханафитского 

толка на территории Казахстана.  

2. Нетрадиционные, привнесенные из других стран.  

Нетрадиционные направления имеют свою методологию распространения  

экстремистской идеологии в Казахстане:  

1. Пропаганда идей такфира.  

2. Пропаганда идей табдиха (обвинение в нововведениях в религию).  

3. Использование интернет сайтов. Например: kavkazcenter.com, hunafa.com, 

ummanews.com, sunnaonline.com, sharhsunna.net и др. 

4. Переводы и распространение радикальной, экстремистской литературы. 

5. Выезд членов экстремистских группировок в зоны боевых действий и 

ведение джихадистской пропаганды непосредственно с мест вооруженных конфликтов 

(Вазиристан, Дагестан, Чечня, Сирия).  

6. Направление на обучение за рубеж казахстанских граждан для прохождения 

подготовки непосредственно у экстремистских идеологов. 

В десяти населенных пунктах имели место террористические акты, а в 

Атырауской, Актюбинской областях и г. Алматы теракты происходили неоднократно. 

 Экстремистская подрывная деятельность в Казахстане проявлялась в форме 

террористических актов и распространения экстремистской идеологии. Объектами 

подрывных устремлений являются государство в лице правительства и 

правоохранительных органов, а также сложившаяся общественная система 

межконфессиональных и межэтнических отношений.  

 Так, в Западном Казахстане имели место вооруженные нападения на сотрудников 

правоохранительных органов, а также осуществлялись взрывы, перестрелки, разбойные 

нападения, и применялись самоподрывы. В тактике подрывной деятельности 

экстремистов Западного Казахстана прослеживается схожесть с тактикой боевиков 

Северного Кавказа. 

В Южных регионах Казахстана имели место вооруженные нападения на 

сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, нападения на мирных 

граждан, с целью захвата их имущества, вооруженное сопротивление попыткам захвата 
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боевиков силовиками, перестрелки, развертывание баз подготовки в горно-лесистой 

местности.  

В Северных и центральных областях Казахстана имели место отдельные вылазки 

экстремистских групп, выражавшиеся в совершении преступлений общеуголовного 

характера. Были вскрыты попытки выездов экстремистских групп для участия в боевых 

действиях в горячих точках. При этом отмечается активность экстремистов в ведении 

агитационной и подстрекательской деятельности против Государства, в чем 

усматривается схожесть с тактикой членов запрещенных организаций «Хизбут Тахрир» 

и «Братья мусульмане» (Ихван аль – муслимин). 

Основными факторами, влияющими на рост экстремистских настроений 

являются: 

1. Идеологические. Внедрение из-за рубежа экстремистской идеологии, 

прикрывающейся религией (Северный Кавказ РФ, Афганистан, Пакистан, Сирия, 

Узбекистан, Кыргызстан, СУАР КНР). При этом следует отметить, что встречаются 

случаи искаженной «адаптации» и применения к казахстанской ситуации некоторыми 

лицами отдельных религиозно-правовых решений или позиций (фетв) зарубежных 

теологов, которые, в действительности, по шариату, не могут быть применены к 

Казахстану. 

2. Социальные. Неустроенность, отсутствие занятости, маргинализация 

низших слоев общества. Упущение местных органов власти  вопросов социальной 

политики населения. 

3. Образовательный. Религиозная неграмотность, отсутствие знаний о 

религиозных основах и религиозно-идеологического «фильтра», иммунитета верующих 

к экстремистскому влиянию. Малочисленность высококвалифицированных, 

подготовленных теологов. Низкий уровень светской общеобразовательной подготовки.  

4. Психологический. Суицидальные наклонности, склонность к насилию, 

чувства подавленности, ущемленности, подверженность чужому влиянию. Лидерам 

экстремистских групп нередко свойственна харизматичность или физическая сила. 

5. Организационно-религиозные. Отсутствие адекватной и симметричной 

реакции на активность экстремистских идеологов и проповедников, которая ожидалась 

со стороны Духовного управления мусульман Казахстана. Отсутствие единства в 

мусульманской общины Казахстана. 

6. Криминализация верующих. Консолидация религиозных экстремистов с 

криминальными группами.  

Практически для всех экстремистских организаций характерны: 

1. Религиозно-политическое движение, главной целью которой является захват 

власти, а также построение государства, основанного на теократических 

законоположениях. 

2. Религиозная составляющая идеологии экстремистских организаций 

подменяется на псевдорелигиозное учение «тафиризм», главным образом направленное 

на обвинение государства и общества, в том числе мусульманской части, в неверии 

(куфр) и отходе от религии и религиозных принципов. 

Содержание проведенного интервью подтверждают основные результаты 

имеющихся исследований (преимущественно западных ученых): первоначальным 

стимулом, побуждающим человека вступить в различные религиозные группы были 

возможности преодоления различных жизненных трудностей, преимущественно 

материального характера или противоречия и конфликты в семейной жизни /5,8/.  

Следует подчеркнуть, что все респонденты до вступления в религиозную группу 

или даже в настоящее время имеют поверхностное представление о религии.  Не знают 
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элементарных основ и концептуальные положения религии. Многие придерживались 

только внешней стороны, т.е. соблюдения норм и требований религии.  

Почти все респонденты отмечают эмоциональное благополучие и самочувствие в 

группе, в отправлении религиозных обрядов.   

Все религиозные группы при вступлении адептов в их группы создавали 

эмоциональное благополучие, пытались снять внутреннюю тревогу и личностную 

тревожность вступившего. Независимо конфессиональной принадлежности можно 

отметить, что на первых же встречах или занятиях в таких группах со стороны 

руководителя группы адепты получают эмоциональную поддержку, все слова 

адресованы на повышение самооценки, самоутверждения в группе.  Создают такие 

условия, что многие находят ответы на вопросы духовного поиска, где руководитель 

такой группы дает ответы на все вопросы, волнующие данного человека.  

При этом явно прослеживается работа, направленная на осознание недовольства 

положением личности в социуме. При этом задают такие вопросы, на которые дают 

простые, понятные ответы апеллируя к богу, о том, что именно бог поможет. (Здесь 

считаем уместным приводить результаты интервью, проведенного ранее у имама А. С., 

из города Актобе: Брат, ты неправильно читаешь намаз, во время намаза надо стоять 

так (показывает позу) и так надо читать /4/. Если ты сомневаешься, то мы можем 

обсудить эту проблему после намаза. Я расскажу и познакомлю с знающими людьми..). 

После намаза возле мечети они ведут дискуссию и не знающему человеку объясняют 

«основы» ислама. 

При этом явно прослеживается «навязывание» определенной модели 

религиозного поведения, которые подчеркивают их принадлежность к данной 

религиозной группе (например, хиждаб или никаб в исламе, обязательное посещение 

религиозных обрядов в местах сбора таких, как в мечети, на квартирах, арендованных 

помещениях и т.д.) и они должны придерживаться их неукоснительно. 

Данные примеры наглядно показывают применение техник манипуляции 

сознанием жертв религиозных сект. Главным действующим лицом в  т а к и х  

м а н и п у л я ц и я х  является фигура  ж е р т вы , которую часто окружает множество 

мифов, затрудняющих объективное понимание мотивов, подвигающих людей к 

вступулению в  религиозную организацию.  В данном случае у людей 

формируются  несколько стереотипов, которые затрудняют понимание смысла такого 

явления. 

К самым распространенным стереотипам восприятия жертв религиозных сект 

относится представление о том, что ими становятся по двум основным причинам – из 

бедности и недостатка образования. Результаты исследования показывают, что это не 

всегда так. Установлено, что вовлечение в экстремистские или религиозные 

организации осуществляется в два этапа: 1) установление контакта и вербовки; 2)  

закрепление в организации или группе. Надо отметить, что вербовка представляет 

собой организованный процесс, направленный на вовлечение определенных лиц 

средствами специальных психологических приемов (Рисунок 1). Для вовлечения в 

подобные группы населения в непосредственном коммуникативном контакте и 

социальных сетях с целью вовлечения используются три группы психологических 

методов: 

- контроль над сознанием (принудительное внушение); 

- убеждение;  

- технология «промывания мозгов» (brainwashing).  
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Фиг. 1. Психологические методы, применяемые на первом этапе 

Психологические методы, применяемые на первом этапе вовлечения 

Во-первых, установление контакта осуществляется с помощью приема создания 

конфликтной ситуации с целью дезорганизации  эмоциональной сферы личности, 

которая ведет к снижению регуляции со стороны сознания. Это позволяет установить 

первичный контроль над сознанием (контроль над эмоциями, информационный 

контроль). Кроме того, выбор приема создания конфликтной ситуации обусловлен тем, 

что конфликт привлекает внимание других присутствующих людей, пробуждает у них 

интерес к предмету спора. Надо признать, что все пострадавшие в момент вовлечения 

находились в тяжелом эмоциональном состоянии и практически были готовы к 

активному процессу вовлечения в связи с некоторыми жизненными трудностями, 

которые переживали в тот момент. Так, например, Н. отмечает, что она до этого 

осознавала необходимость обращения к исламу, но случай с ребенком (ее сына сбил 

автомобиль на пешеходном переходе) был  толчком к обращению в «Ата жолы». 

Используя эмоциональное состояние потенциального адепта, возникшее из-за 

конфликта и обвинения, вербовщик далее вызывает у него чувство сомнения в 

подлинности идентичности «мусульманина» и вины за религиозное невежество. Так 

постепенно складываются психологические условия конформности для дальнейшего 

внушения и формирования деструктивной установки, критического отношения к 

традиционному исламу.   

Во-вторых, вербовщик, используя экстремальное эмоциональное состояние - 

фрустрацию потенциального адепта и созданный «эффект апостола», устанавливает 

информационный контроль, предлагая источники познания «истинного ислама». 

Следует предложение «сбросить» на мобильный телефон аудиозаписи, послушать 

лекции и беседы по скайпу, раздается литература или следует приглашение на общее 

образовательное мероприятие. Так, обмен аудиозаписями или другими медиафайлами 

можно заметить у К. Как он отмечает, что через социальные сети среди «братьев» и 

знакомых часто обменивались различными файлами религиозного содержания, 

обсуждали их и пытались найти «истину». Как отмечает, что сейчас  он многие «вещи» 

критически переосмысливает и понимает смысл неправильного толкования некоторых 

положений шариата или хадисов.  

1 этап вовлечения 
"Установление контакта, 

вербовка" 

стадия установления 
контроля над 
сознанием - 

"Размораживание" 

информационный и 
эмоциональный 

контроль, 
убеждение, техника 

"3 "да" 

2 этап вовлечения 
"Индоктрнинация 

идеологии, укрепление 
приверженности" 

стадия установления 
контроля над 
сознанием - 
"Изменение"  

информационный, 
эмоциональный и 
поведенческий 

контроль, 
технология 

"brainwashing" 
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В-третьих, информационный контроль усиливается средствами спекулятивной 

теологии. При этом вербуемым не понимается  настоящая, политическая цель 

«просвещения».  

В-четвертых, кроме контроля над сознанием используется прием  убеждения – 

метод «3 «да», который чаще применяется в провокационной беседе «о жизни». 

Главная цель – политизировать социальные и экономические проблемы. Результатом 

использования этого метода является формирование убеждения в том, что решение 

социально-экономических проблем и связанных с ними жизненных трудностей лежит в 

политической плоскости - справедливом обустройстве общества по типу халифата.   

В-пятых, совокупный эффект применения всех психологических методов на 

первом этапе вовлечения состоит в «размораживании». Это первая стадия установления 

контроля над сознанием.  

В-шестых, «размораживание» нацелено на подготовку потенциального адепта к 

коренным переменам в мировоззрении через разрушение у потенциального адепта 

привычной концептуальной схемы восприятия социальной реальности.  

В-седьмых, среди выявленных методов вовлечения отсутствуют указывающие на 

зомбирование личности потенциальных адептов.  

 

Психологические методы, применяемые на втором этапе вовлечения 

Главная цель этапа «Индоктринация, укрепление приверженности 

организации/группе»  заключается в формировании  «закрытого» типа сознания у 

неофита.  

Во-первых, в результате социальной изоляции и взаимодействия в группе 

настроенных лиц происходит «сужение» (а в последующем радикализация) сознания 

новообращенных. Она сначала ведет к отрицанию традиционных религиозных, 

этнических ценностей, а затем и разрушению прежней идентичности. Приведем 

отмеченные в предыдущем отчете первые признаки радикализации сознания. 

- Рост конфликтов в семье: усиливаются разногласия во взглядах, начиная с 
этнокультурных обрядов и традиций, которые завершаются уходом  из дома, разрывом 

с семьей.  

- Разрыв коммуникативных связей с коллективом («если коллега курит, ты не 
имеешь права с ним работать и общаться, так как он делает харам, если не можешь 

исправить человека, то просто уйди»).  

- Критическое отношение к истории казахов, складывается убеждение о том, что 
они были язычниками, «заблудшими» и т.д. 

- Критическое отношение к культурным традициям и обрядам казахов, которые 
воспринимаются как ересь и харам («бет ашар», поминание усопших, игра на домбре, 

кумыс и т.д.). 

- Критическое отношение к  системе государственного управления,  происходит 
противопоставление человека системе. Конституционный строй, госорганы, 

управление и вся система теряет легитимность в глазах адепта (формируется 

антисистемность, в терминологии Л.Гумилева). 

На радикализацию сознания указывает разделение сложного целого на 

непримиримые полярные оппозиции, демаркационная линия между которыми все 

больше углубляется и расширяется. 

Во-вторых, дальнейшее вовлечение в религиозную деятельность осуществляется 

не только через «изучение религии», но и внушение посредством группового 

мышления. Отчуждение и изолированность от социума на фоне угрозы внешних 

санкций усиливают чувство групповой принадлежности и способствуют образованию 

феноменов «группового мышления» - групповой поляризации, размыванию моральной 
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ответственности, недооценки последствий, сдвига к риску и туннельного видения. В 

результате формируются такие психологические новообразования, как: иллюзия 

неуязвимости, ведущая к чрезмерному оптимизму и чрезмерным рискам; презумпция 

нравственности группы, туннельное восприятие «иных» как зло и нетерпимость к ним. 

Так под деструктивным влиянием группового мышления происходит дальнейшее 

вовлечение, модификация поведения и трансформация мировоззрения неофита. При 

этом, в группе и в местах отправления религиозных обрядов все эти методы 

обставляются созданием благожелательного эмоционального  фона и настроения для 

новообращенных. Когда во время служения или других непосредственных контактов 

постоянно подчеркивают о значимости этого человека, повышают  его самооценку, 

дают «почувствовать» принадлежность к группе.  

В-третьих, совокупный эффект методов, применяемых на втором  этапе,  

заключается в реализации второй стадии установления контроля над сознанием, 

называемой «изменение». Ее главный итог состоит в замещении прежнего 

мировоззрения радикалистским и создании новой идентичности («истинного 

религиозного человека»).  

В-четвертых, на втором этапе вовлечения устанавливается контроль поведения и 

мышления в нескольких формах: приватизация личной жизни группой, отрыв от 

ближнего социального круга. Средством установления являются требования к 

групповому поведению, осуждение индивидуальных проявлений в чем бы то ни было 

(группа делает все правильно, в соответствии с «истинной религией»).  Многие 

респонденты отмечают, что они не имели возможности заниматься  личными делами, 

им постоянно звонили по телефону, где подчеркивали значимость неофита для них, 

«пытались» решать их личные проблемы, старались помогать им. Так, например, как 

отмечает Г., они пытались найти им съемную квартиру, чтобы хоть как-то решить их 

проблемы.   

В-пятых, навязывание религиозных доктрин в виде установления 

информационного контроля - недоступность критической или альтернативной 

информации по отношению к единственно верной доктрине, запрет на критику и 

сомнение в правоте лидера и проповедуемых идей, а также технология «торможения 

мышления». 

В-шестых, контроль над эмоциями устанавливается внушением определенного 

смыслового содержания ключевых жизненных понятий - «счастье», «преданность» и 

других в ассоциативной связи с понятиями «рай», «вечное блаженство», «приближение 

к Богу», «джихад». 

В-седьмых, в целом контроль над сознанием направлен на снижение  способности 

к самостоятельным решениям, выбору, подавлению индивидуальности, а также 

формирование новой идентичности «настоящий мусульманин» - глобалиста, готового 

бороться за победу ислама в любой точке земного шара. 

В-восьмых, применение методов контроля сознания значительно доминирует над 

методами «промывания мозгов». 

В-девятых, для вовлечения идеологами осуществляются следующие этапы 

«промывания мозгов»: начало смены идентичности (к неофиту обращаются «брат-

бауырым!», он начинает чувствовать новый вид сильной связи);установление вины 

(неофит начинает считать, что в прежней, неверной жизни виноват он сам); социальное 

самоопределение (неофит полностью изолируется от своего прошлого социального 

окружения);  тотальный конфликт, базовый страх потери своей индивидуальности 

отсутствует; подталкивание к признанию своей вины; канализация вины (осуждение 

неофитом себя за свои прежние заблуждения и неправедную жизнь); логическое 

развенчание проявляется в критике неофитом каждого аспекта своей прошлой жизни; 
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прогресс и гармония («осознание», что дальше «в заблуждении и ереси жить нельзя», 

переход к новой системе ценностей); окончательное признание и закрепление (новая 

идентификация и закрепление новых ценностей).  

Известно, что нарастающая радикализация сознания происходит в условиях 

социальной изоляции, в группе единомышленников по религии. Между тем, как 

отмечалось выше, остается открытым вопрос о том, какие методы используются 

вербовщиками для того, чтобы изолировать, вырвать из социального круга, проложить 

в сознании  конфронтационную линию «мы-они», подвести к решению отойти от 

«неверных». По мнению экспертов, это те же методы внушения и контроля над 

сознанием, но основанные сугубо на теологической спекуляции, которая становится 

возможной в силу религиозной неграмотности потенциальных адептов.  

Обращаем внимание на то, что методы, основанные на религиозном невежестве и 

используемые идеологами для «вырывания корней» из социума, не были установлены. 

Для их изучения адекватным представляется изучение мнений профильных 

специалистов методом фокус-группы. Другим основанием необходимости их мнений 

является то, что речь идет о методах, использующих спекулятивную теологию – 

конъюнктурно изъятые для обработки сознания части из Библии, Корана, хадисов и т.д. 

Для ответа на вопрос о том, какие именно понятия и положения религии 

используются для вовлечения в экстремистскую деятельность было проведено второе 

исследование методом фокус-группы с сотрудниками Центра исследования проблем 

религии г. Астаны. Общий сценарий исследования был тот же, что и для изучения 

приоритетов экзогенных факторов.  

Для дополнительного исследования были сформулированы и обсуждались  

вопросы интервью для респондентов. Данное обсуждение было весьма полезным в 

уточнении некоторых ответов, полученных от участников исследования.  

По результатам интервью экспертов были выявлены религиозная ситуация в 

республике, основные политические, социально-экономические факторы влияния 

экстремистских религиозных течений, их причинно-следственные связи, 

организационно-правовые меры по преодолению экстремистских настроений среди 

населения Казахстана. Основными факторами, влияющими на спад экстремизма 

эксперты считают:  

1. Грамотно поставленная работа системы правоохранительных и специальных 

органов по противодействию экстремизму. 

2. Религиозно-просветительская работа, проводимая квалифицированными 

теологами по контрагитации экстремизма и разубеждению экстремистских жамагатов.  

3. Совместные меры органов местного управления с населением по 

профилактике религиозного экстремизма.  

Интервью с экспертами было направлено на изучение проблемы распространения 

экстремистских взглядов и мерах по предотвращению негативного влияния 

нетрадиционных форм религии в Казахстане. Поэтому в целях преодоления угрозы 

религиозного экстремизма в Казахстане эксперты считают  целесообразным 

осуществление следующих мер:  

1. Усиление профилактической и разъяснительной работы, проводимой 

информационно-пропагандистскими группами. Включение в состав таких групп 

религиоведов, теологов, официальное духовенство, независимых исследователей 

совместно с представителями местных управленческих структур и правоохранительные 

органы. Информационный охват и привлечение к профилактическому 

пропагандистскому воздействию всех слоев населения. Повышение общей религиозной 

грамотности населения. 
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2. Осуществление контроля мест предполагаемой концентрации носителей 

радикальных взглядов. 

3. Повышение требований  конструктивной роли Духовного управления 

мусульман Казахстана в идеологическом противостоянии экстремистским 

деструктивным группам. 

4. Усиление политики социальной поддержки молодежи и уязвимых слоев 

общества.  

5. Осуществление деятельности, направленной на повышение интереса у 

населения к традиционному исламу, и углубление исследований в данной отрасли. 

6. Отслеживание религиозно-нормативных постановлений (фетв) зарубежных 

теологов, касающихся ситуации и положения верующих в Казахстане. 

7. Осуществление мониторинга студенческого потока в зарубежные страны на 

религиозное обучение.  
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Резюме: В доклада се изследва развитието на моделите за вземане на решение, като се анализират 

моделът на нормативната рационалност, моделът на ограничената рационалност, моделът на изкривената 

рационалност и моделът на екологичната рационалност. Обосновава се модел на дуалната рационалност 

при вземането на решение, който отчита влиянието на емоциите, мотивите, вярванията и нагласите за по-

пълно разбиране на процеса на вземане на решение. 

 
Ключови думи: вземане на решение, модел на нормативната рационалност, модел на ограничената 

рационалност, модел на изкривената рационалност, модел на екологичната рационалност 

 
Abstract: The paper investigates the development of decision making models. Models of normative 

rationality, bounded rationality, biased rationality, and ecological rationality were analized. It was argued that a 

dual rationality model, considering the role of emotions, motives and believes, would be a more comprehensive 

approach to a better understanding of decision making process. 

 
Keywords: Decision making, normative rationality, bounded rationality, biased rationality, ecological 

rationality, dual rationality 

 

 

Изследванията в областта на вземането на решения имат дълга история и могат да 

бъдат проследени от древна Гърция до наши дни. За начало на сериозните научни 

изследвания обаче обикновено се приема периодът в края на Втората световна война. 

Тогава в статистиката и икономиката се появяват влиятелни нормативни теории за 

рационалното вземане на решение, за които ще използваме обобщението модели на 

нормативната рационалност. Те са основани на рационалния избор и поведение, като 

проблемите при вземането на решение се декомпозират на техните елементи, така че 

изборите, несигурността и резултатите са експлицитно зададени.  

В основата на съвременните класически теории, основани на принципа на 

оптимизацията, са схващанията на математика Джон фон Нойман и икономиста Оскар 

Моргенщерн, представени в книгата „Теория на игрите и икономическо поведение“ 

(Game theory and economic behaviour). Според формулираната от тях теория за 

очакваната полза (Expected Utility Theory) „рационалният актьор” (или средният човек) 

избира коя възможност да преследва чрез оценка на вероятността на всеки възможен 

резултат, като отчита ползата, която може да извлече от всеки резултат, и комбинира 

тези две оценки. Възможността, която се избира, е оптималната комбинация между 

вероятност и полза (Gilovich, Grifin, 2006, р. 1).  

Нойман и Моргенщерн формулират няколко качествени принципа или аксиоми, 

които би трябвало да ръководят предпочитанията на рационалния човек при вземането 

на решение. Ако предпочитанията на хората удовлетворяват тези аксиоми, тогава 

поведението им може да се опише като максимизиране на очакваната полза. Тъй като 

въплъщават основни принципи на рационалното поведение, аксиомите осигуряват и 
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нормативната основа на принципа на очакваната полза. Авторите доказват по 

математически път, че когато аксиомите се нарушат при вземането на решение, 

очакваната полза не се максимизира, а резултатите единствено се влошават. 

Независимо от несъгласието по отношение на нормативните качества на някои аксиоми 

всички анализи на рационалния избор включват два принципа – на доминантност и 

инвариативност.  

Ключово понятие в нормативните (или икономическите) теории за вземане на 

решение е, че икономическият актьор максимизира ползата, но за да го направи, трябва 

да бъде перфектен рационален деец (агент). Това означава, че крайният резултат от 

неговите решения би бил един и същ, като използва правилата на логиката, 

вероятностите или ако прави пълен анализ на разходите и приходите (ползите) на 

наличните възможности. Проблемът на гледната точка за рационалния деец е, че тя 

никога не е експериментално верифицирана. Всъщност резултатите опровергават 

идеята за рационалния избор, когато поведенческите икономисти и психолозите тестват 

допусканията на рационалните теории и откриват, че поведението на икономическите 

агенти е систематично различно от очакваното (Baron, 2008; цит. по: Campitelli, Gobet, 

2010). 

Независимо от това, всяка по-нататъшна дискусия в модерната история на 

изследването на вземането на решения в ежедневието трябва да има предвид тежката 

сянка, хвърлена от класическия модел на рационалния избор. Даниел Канеман пише, че 

когато с Тверски започнали съвместните си изследвания, „през 70- те години на XX век 

представителите на социалните науки приемаха за общовалидни две идеи относно 

човешката природа. Първо, хората са по принцип рационални и тяхното мислене е 

правилно в нормалния случай (в смисъл логично и добре обосновано – б.а.). Второ, 

случаите, в които хората се отклоняват от рационалността, се обясняват с емоции, 

например страх, обич, и омраза“ (Канеман, 2012, с. 13).  

Макар влиянието на рационалния модел да е особено силно в периода от 50-те до 

70-те години, научните факти са доста по-различни от тези твърдения. През 50-те 

години Хърбърт Саймън категорично се противопоставя на рационалните модели за 

вземане на решение и неговите трудове повлияват силно представителите на 

социалните и икономическите науки за психологизиране на изследванията в областта 

на вземането на решение. Като признание за този му принос през 1978 г. той получава 

Нобелова награда за икономика и на два пъти е отличаван от Американската 

психологическа асоциация за изключителните си приноси към психологията. Саймън 

не отхвърля нормативната привлекателност на рационалните модели, наричайки ги 

„бижута на интелектуалното изпълнение“ (Simon, 1983), но подчертава, че „пълна“ 

рационалност, каквато се допуска от моделите на рационалния избор, е нереалистичен 

стандарт за човешките възможности. В почетната си лекция по случай връчването на 

Нобеловата награда той казва: „Класическият модел на рационалността изисква 

знания за всички релевантни алтернативи, техните последствия и вероятности – 

един предсказуем свят без изненади. Тези условия обаче твърде рядко могат да бъдат 

налице, когато хората и организациите се сблъскват с проблеми“ (Simon, 1979, p. 

500). Вместо това Саймън предлага един по-ограничен критерий за реално изпълнение, 

който нарича принцип на ограничена рационалност (bounded rationality)
2
. Той смята, 

че капацитетът на човешкия мозък за формулиране и решаване на комплексни 

проблеми е прекалено малък в сравнение с размера на проблемите, чието решение се 

изисква от обективното рационално поведение в реалния свят или даже за разумно 

                                                           
2
 Понятието „ограничена рационалност” се използва в два смисъла. В първия се имат предвид 
схващанията на Саймън, във втория смисъл са всички последващи модели, които всъщност изследват 

тази ограничена (ненормативна) рационалност. 



- 42 - 
 

приближаване до подобна обективна рационалност (Simon, 1983). Всъщност същината 

на разбиранията му са не ограниченията, а идеята за практическата невъзможност за 

упражняването на глобална рационалност. Затова хората конструират опростен 

психичен модел на реалността и след това работят с него. Те се държат рационално 

вътре в границите на собствените си ментални модели (Simon, 1957). 

Саймън (Simon, 1955, 1957) критикува гледната точка за перфектната 

рационалност, като допуска, че комплексността на средата и ограничената човешка 

когнитивна система правят максимизацията (оптималното решение) невъзможна в 

реални житейски ситуации на вземане на решение. Той допуска, че хората не 

максимизират, т.е. не търсят оптималното решение, а вместо това се „задоволяват“ или 

са „удовлетворени“. Това предполага, че те имат адекватен критерий, за да решат дали 

една алтернатива е задоволителна, достатъчно добра, и избират първата възможност, 

която удовлетворява този критерий. Хората не оценяват всички налични възможности и 

не извършват пълен анализ на вероятните възможности от гледна точка на разходите и 

ползите. Да бъдеш удовлетворен означава да избереш достатъчно добра възможност, не 

най-добрата възможност. Ограниченията на човешката когнитивна система, както и 

ограниченията в преработването на релевантната информация, не позволяват на хората 

да вземат перфектни решения. Обратно на основните допускания на нормативните 

теории, критерият, който хората използват, не е фиксиран. Той се променя в зависимост 

от нивото на експертизата на вземащия решение, характеристиките на средата и 

атрибутите на конкретната задача, както и на актуалното състояние на търсене на 

информация, включително на наличната към момента. Теорията за ограничената 

рационалност допуска, че решенията се вземат чрез разумен брой пресмятания и 

използвайки непълна информация. Следователно добри решения могат да се вземат, без 

да е необходимо да се анализират всички алтернативи, което в повечето ситуации е 

невъзможно (Campitelli, Gobet, 2010). Според Саймън предизвикателството пред 

изследователя е не моделът да се критикува, а да се разбере как се вземат решенията, 

имайки предвид стремежа към рационалност, т.е. „да се изследват границите между 

рационалните и нерационалните аспекти на човешкото поведение“ (Simon, 1976, p. 

XXVIII). Това е възможно, когато се изследват когнитивните процеси, включени при 

вземането на решение, и анализът, основан на резултата, не е достатъчен (Campitelli, 

Gobet, 2010, р. 354). 

Отхвърлянето на нормативния модел на вземането на решение под влияние на 

идеите на Саймън за „ограничената рационалност“ се превръща в основа за мащабни 

емпирични изследвания. Сред най-влиятелните се очертават два подхода, които 

условно ще определим като модели на „изкривената рационалност“ (biased rationality) и 

„екологичната рационалност“ (ecological rationality) (Campitelli, Gobet, 2010).  

Тверски и Канеман, като бащи на изкривената рационалност, имплицитно 

приемат идеите на Саймън, че икономическите агенти не са перфектно рационални. Но 

докато Саймън се фокусира върху изследването на когнитивните процеси, те изследват 

предвижданията на теориите за перфектната рационалност и представят различни 

начини, по които хората систематично се отклоняват от онова, което се очаква от 

теориите за оптимизацията (максимизацията). Изследванията им показват, че когато 

работят с възможности и резултати, хората обръщат внимание на нерелевантни 

характеристики и то до такава степен, че това влияе върху предпочитанията им. 

Например начинът, по-който е представена част от информацията, влияе върху избора 

(ефекта на рамкирането) и това нарушава един от принципите на перфектната 

рационалност – инвариативността (invariance), т.е. рационалният вземащ решение не 

трябва да е повлиян от начина, по който са представени алтернативите (Tversky, 

Kahneman, 1974). Тверски и Канеман изследват вземането на решение в рискови 
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ситуации, като моделът, който предлагат, описва функция, насърчаваща отхвърлянето 

на риска при печалби и търсенето на риска при загуби (Tversky, Kahneman, 1992). 

Хората се осланят на ограничен брой евристики (съкратени базисни правила за 

достигане до решение, например представителност, наличност и приспособяване и 

закотвяне), чрез които редуцират комплексните задачи, свързани с оценяване на 

вероятностите и прогнозиране на стойностите, до по-прости оценъчни операции. 

Понякога евристиките (heuristics) са полезни, но понякога хората правят критични и 

систематични грешки (errors) или изкривявания (biases). Изкривяванията, до които 

водят тези евристики, не са случайни грешки, както теориите за перфектната 

рационалност приемат, а следват определен модел. Важността на изследванията им е 

несъмнена, те показват, че перфектната рационалност, критикувана от Саймън, не може 

да бъде верифицирана при емпирични изследвания.  

Моделът на екологичната рационалност възниква като антитеза на доминацията 

на модела на „изкривената рационалност“ през 70-те и 80-те години, когато мнозина 

изследователи остават разочаровани от гледната точка, че хората правят систематични 

грешки и следователно са ирационални (Campitelli, Gobet, 2010). Те не приемат, че 

човешкото поведение може да бъде определено като рационално само ако следва 

законите на логиката или теорията на вероятностите, а психологическите изследвания 

последователно интерпретират решенията, които се отклоняват от тези закони като 

грешки на мисленето (и разсъждаването). От гледна точка на дарвинизма целта на 

организмите не е да следват логиката, а да преследват цели в средата си, като 

установяването на съюзи, намирането на партньор, защитата на потомството. В този 

смисъл логиката може да помогне, а може и да не помогне (Gigerenzer, 2008). Герд 

Гигеренцер, обръщайки се към научното наследство на Саймън, припомня двата главни 

фактора за отхвърлянето на перфектната рационалност, дефинирани от „бащата“ на 

ограничената рационалност – когнитивните ограничения на човешкия мозък и че той е 

адаптиран към средата си
3
 (Gigerenzer, Goldstein, 1996, p. 651). От еволюционна гледна 

точка когнитивната система е адаптирана към средата, следователно формалната 

логика не може да бъде използвана като стандарт за оценка на качеството на 

решенията. Доминиращите модели на психологическите изследвания се фокусират 

върху когнитивните ограничения, като почти изцяло игнорират адаптацията на 

индивида към средата. Например подходът на изкривената рационалност използва 

прости и нереалистични задачи, за да изследва рационалността на хората. Гигеренцер 

смята, че това е подвеждащо – участниците в експериментите трябва да бъдат 

изследвани в задачи от човешкото ежедневие, защото те са адаптирани към реалния 

свят, а не към нереалистични (лабораторни – б.а.) ситуации. Той критикува Тверски и 

Канеман в три аспекта: използването на вероятността, статистиката и логиката като 

норма за рационалност; неотчитане на важността на средата; неспецифициране на 

евристиките, които „остават неясни, недефинирани и неспецифицирани както по 

отношение на условията, които ги потискат или предизвикват, така и по отношение 

на когнитивните процеси, които стоят в основата им“ (Gigerenzer, 1996). 

Гигеренцер предлага модела на бързите и икономични евристики (fast and frugal 

heuristics) при вземането на решение, в който освен влиянието на Саймън е отчетливо и 

влиянието на Егон Брунсуик, според когото хората вземат решение на основата на 

                                                           
3
 В литературата често се цитира метафората, която Саймън използва, за да обясни разбирането си за 
човешката рационалност – формирана подобно на ножица, чиито две остриета са когнитивните 

способности на индивида и структурата на средата, в която взема решения. Ако двете остриета не са 

добре напаснати, решението, което се взема, ще е неефективно. Това всъщност е и основната идея на 

модела на екологичната рационалност – разширяване на границите на ограничената реалност извън 

главите на хората към средата (Gigerenzer, Goldstein, 1996, p. 651). 
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проксимални подсказки от средата (например да се съди за заплатата на определен 

човек по името на компанията, в която работи). Точността на решението зависи от 

умението да се преценяват адекватно подсказките и доколко те предсказват 

параметъра, за който се взема решение. Вместо да използва вероятността, статистиката 

и логиката като норма на рационалност, Гигеренцер смята, че критерий за 

рационалност е доколко когнитивният процес помага на индивида да се адаптира към 

средата. За да преодолее недостатъчната специфичност на евристиките, той допуска, че 

те трябва да имат определени екологични характеристики, като бързина и простота, 

икономичност, което дава на индивида умения за оцеляване в постоянно променящата 

се среда. Гигеренцер възражда идеята на Саймън за изследване както на 

характеристиките на когнитивната система, така и на средата. Евристиката е 

дефинирана като „стратегия, която игнорира част от информацията с цел вземане на 

решение по-бързо, по-икономично и/или по-точно от комплексните методи“ 

(Gigerenzer, Gaissmaier, 2011, р. 454). Екологичният подход специфицира евристиките и 

разглежда човешката рационалност като резултат от адаптивното съответствие между 

човешкия мозък и средата, а стратегиите за вземане на решение са адаптирани към 

конкретни среди. 

След 80-те год. на 20 в. противопоставянето в психологичните изследвания между 

рационалните модели и моделите на изследващите евристиките и изкривяванията се 

заменя от противопоставяне на рационалните модели и моделите на дуалните системи 

на преработка на информацията или „моделите на дуалната рационалност“. Всъщност 

идеята не е нова. Още от древността хората са си давали сметка за съществуването им, 

а противоречието между тях при вземането на решение определяли като конфликт 

между сърцето и разума. В началото на миналия век Иван Павлов пише за 

първосигнална и второсигнална система, а Карл Юнг определя по две моди във 

възприемането на информацията и преработката (сетивна – интуитивна, рационална – 

чувстваща). 

През 1973 г. Сиймор Епщайн (Epstein, 1973) представя първата сериозна научна 

концепция за рационалната и преживелищната система за преработване на 

информацията, която е последвана от редица теории, всяка от тях претендираща за 

оригиналност. Двата базисни модела за преработване на информацията са определяни 

по различен начин: като митос и логос (Labouvie-Vief, 1990); имплицитна и 

експлицитна системи (Weinberger, McClelland, 1991); образна – невербална и вербална 

системи (Paivio, 1986); система, действаща въз основа на правила, и система, действаща 

по асоциативен начин (Sloman, 1996); система 1 и система 2 (Kahneman, 2003; 

Stanovich, 1999; Evans, 2008). Общото, което споделят повечето теории, е, че система 1 

се разглежда като бърза, несъзнавана, паралелна, автоматична, емоционална, 

импулсивна, интуитивна, имплицитна и бавно учеща, докато система 2, като нейна 

противоположност, се описва като бавна, съзнавана, работи последователно, 

контролирана, когнитивна, рефлективна, рационална, експлицитна и бързо учеща 

(Petty, Briñol, 2006). Основно критиките към теориите за дуалните системи са, че са 

еклектични (Sadler-Smith, 2009) и използват несвързани помежду си принципи на 

функциониране, „липсва им каквато и да е предикативна мощ“ и „могат да се 

използват само за обясняване на факти“ (Keren, Schul, 2009, p. 544). Перспективата за 

дуалните системи за преработване на информацията става особено популярна през 

последните няколко години и извън академичните среди след публикуването през 2011 

г. на книгата на Канеман („Thinking, Fast and Slow”, на български преведена като  

„Мисленето“). Всъщност критиките към дуалните модели до голяма степен са 

отправени най-вече към еклектиката на Канеман, която той представи за първи път в 

почетната си лекция на Нобелов лауреат, в която се опитва да нагоди модела на 
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изкривената рационалност към дуалните модели на функциониране на психиката 

(Kahneman, 2003).  

Според нас един обобщен модел на вземането на решение на основата на 

дуалните системи за преработване на информацията, приложим както в научните 

изследвания, така и в практическата дейност, следва да отчита, че: 

1. Теориите за дуалните системи дават проста и привлекателна концептуална 

рамка за разграничаване на когнитивните стилове или стиловете за вземане на решение, 

основана на работата на интуитивната (преживелищната) и аналитичната 

(рационалната) система. Почти всички известни ни дуални теории обаче са сравнително 

тесни по обхват и слабо детайлизирани, приписват само по няколко характеристики на 

несъзнаваната система (Labouvie-Vief, 1990; Weinberger, McClelland, 1991; Paivio, 1986; 

Stanovich, 1999; Evans, 2008; Sloman, 1996; Канеман, 2012), които обикновено са 

еклектичен сбор от когнитивни функции и не са свързани с цялостната психична 

структура на личността (включваща емоции, мотиви, нагласи и т.н.). Това поставя под 

съмнение тяхната научност и предикативна мощ. Като пример може да бъде посочена 

първата характеристика на система 1 според Канеман: „Генерира впечатления, чувства, 

наклонности; когато бъдат одобрени от система 2, те стават убеждения (вярвания 

– б.а.), нагласи и намерения.” (Канеман, 2012, с. 139). Според нас ограниченията на 

дуалните модели за вземане на решение са свързани със свеждането им само до 

когнитивната преработка, без да се отчитат динамичното взаимодействие между двете 

системи, които се конкурират и допълват и никоя от двете не е по-висша от другата. 

Изследванията от последните години показват, че поведението, включително вземането 

на решение, се ръководи от съвместното действие на двете системи, като тяхното 

относително влияние се определя от спецификата на ситуацията и степента на 

емоционална въвлеченост. Адаптивното поведение е съвместна функция на двете 

системи. Следователно един съвременен дуален модел за вземане на решение трябва да 

включва възможно най-пълно описание на характеристиките, по които двете системи се 

разграничават, и моделите на тяхното взаимодействие, например когнитивно-

преживелищната теория, която отчита 14 характеристики, разграничаващи 

несъзнаваната преработка на информацията от рационалната (Epstein, 2014).  

2. Разграничението на характеристиките или начинът на функциониране на двете 

системи е необходимо, но недостатъчно условие за разбиране на процеса за вземане на 

решение, ако не се отчита съдържанието на двете системи, включващо експлицитни и 

имплицитни конструкти, като вярвания, потребности и нагласи. Така например 

имплицитните атитюди се формират от асоциативните процеси като оценъчно 

кондициониране, докато експлицитните атитюди се формират при обмислянето на 

аргументи (Rydell et al., 2006). Съдържанието на преживелищната система се състои от 

имплицитни вярвания и нагласи, автоматично придобити при асоциативното учене в 

резултат на задоволяване на базисните потребности, организирани в имплицитна 

теория за реалността, която определя как хората виждат себе си, другите и неживия 

свят, и им служи за опростен модел на света при отчитане на ситуационните 

характеристики при вземането на решение.   

3. Потребностите са важен компонент на психичната регулация и по-

задълбоченото им отчитане би допринесло за по-точното разбиране на процеса за 

вземане на решение. Така например „още от древните гърци до наши дни 

хедонистичният принцип, или принципът на удоволствието (или на подкреплението), 

доминира разбирането на хората за мотивацията“ (Higgins, 1997, p. 1281). Те търсят 

удоволствие и избягват болка, но остава скрито как точно го правят. Хедонистичният 

принцип би следвало да действа по различен начин, когато обслужва различни 

потребности – например потребността от сигурност или потребността от растеж. За да 
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се разбере влиянието на тази базисна потребност, трябва да се изяснят принципите в 

основата на различните начини, по които той действа. Един такъв начин или принцип е 

регулаторният фокус, който разграничава саморегулацията с промотивен и превантивен 

фокус (Higgins, 1997). Превантивната тенденция акцентира върху безопасността, 

отговорността и потребността от сигурност, целите се виждат като „би трябвало“ 

(oughts) и е налице тенденция да се подходи с идеята да не се загуби (липсата на 

негативи) и избягването на загуби (присъствието на негативи). Промотивният фокус 

акцентира върху надеждите, постиженията, потребността от успех и развитие, целите 

се разглеждат като идеали, търсят се печалби (наличие на позитиви) и се избягва 

непечеленето (липсата на позитиви). Регулаторният фокус може да е индивидуално 

различие (хроничен регулаторен фокус) и състояние, т.е. да е различен в различните 

ситуации (моментен регулаторен фокус). Други принципи в основата на различните 

начини, по които действа хедонистичният принцип, са регулаторното очакване 

(подхождане към целта, защото се очаква позитивен афект от нейното постигане или 

негативен афект от непостигането ѝ) и регулаторното съотнасяне (касаещо различието 

между това да бъдеш в желаното крайно състояние срещу нежеланото крайно 

състояние като точка за съотнасяне за саморегулация, което е независимо от това, дали 

се очаква удоволствие, или болка) (Higgins, (1997). Регулаторното съотнасяне, 

регулаторното очакване и регулаторният фокус са независими принципи, които са в 

основата на хедонистичната регулация и следва да бъдат отчитани при вземането на 

решение. Отчитането на регулаторната мода, включваща два функционални 

компонента на ефективната саморегулация – оценката и придвижването (към целта) 

(Kruglanski et. al., 2000), също би позволило по-точно отчитане на индивидуалните 

различия при вземането на решение и неговото изпълнение. 

4. Повечето дуални теории подценяват ролята на емоциите и надценяват ролята на 

евристиките при преживелищната преработка на информацията при вземането на 

решение (Канеман, 2012). Всъщност евристиките и интуицията са нормалният начин на 

функциониране на преживелищната система. От друга страна емоциите изпълват 

асоциативните мрежи на преживелищната система, имат критична роля при 

мотивирането и следователно при приобщаването на имплицитните вярвания и мрежи 

към преживелищната система и улесняват идентификацията на схемите в 

имплицитните теории за реалността така, че те влияят на всички етапи на процеса на 

вземане на решение и неговото изпълнение. Хората не могат да вземат рационални 

решения, когато се опитват да пренебрегнат емоциите си, тъй като те така или иначе ще 

продължават да им влияят, без да го осъзнават. Следователно отчитането на влиянието 

на емоциите, които предизвикват доминация на преживелищната система и с това на 

всички последващи резултати, би дало по-пълна представа за процеса на вземане на 

решение.  

Всеки от разгледаните модели за вземане на решение има ограничения, но и всеки 

има с какво да допринесе за по-пълното разбиране на процеса за вземане на решение. 

Предложеният от нас модел на дуалната рационалност при вземането на решение 

инкорпорира всички приноси на предходните модели, включва анализиране на 

начините на функциониране на две различни системи за преработване на информацията 

и тяхното съдържание, като отчита най-важните аспекти на психичната структура на 

личността, включително емоциите, потребностите, вярванията и нагласите. 
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Резюме: Класическата организационна теория не прави ясна разлика между лидерството на 

различните равнища на управление. Този доклад формулира система от основополагащи принципи на 

стратегическото лидерство само по себе си, които го отличават от същността на лидерството на по-

ниските равнища на управление (тактическо и оперативно). Изходните постановки на анализа очертават 

стратегическото лидерство като обърнат процес от бъдещето към настоящето, т.е. определяне на 

сегашните конкретни цели от позициите на споделените намерения за бъдещото устойчиво развитие, а не 

като фиксиране на сегашните цели въз основа на минали тенденции или текущи проблеми. Тезата е, че 

позитивното справяне с несигурностите, изпълващи далечното бъдеще на стратегиите (т.е. възприятието 

им като възможности, а не рискове), почива на общите принципи на фракталната геометрия, като 

самоподобие, итерация, дробна размереност и пр. Те не са прилагани до момента към специфичната 

област на лидерството, но може да се предположи, че и тук, както в други области, те могат да намалят 

неопределеността при целеполагането. Хипотезата е, че теоретичните принципи на фракталната ге-

ометрия водят до няколко по-конкретни основни принципа на стратегическото лидерство (интегритет, 

темпоралност, съгласие и пр.), които посредничат между общото сценарно стратегическо планиране и 

конкретната лидерската практика. Известно доказателство на хипотезата се търси в актуални случаи от 

балканската политика. 

 
Ключови думи: стратегическо лидерство, сценарно планиране, фрактална геометрия, 

несигурности 

 
Abstract: Classical organizational theory makes no clear distinction between leadership at the various 

levels of management. This paper formulates a system of fundamental principles of strategic leadership by itself 

that set it apart from the essence of leadership at lower levels of government (tactical and operational). The input 

of analysis is the concept of strategic leadership as a backward future – present oriented process, i.e. one that 

determines current ends on the basis of shared intentions for future sustainable development, rather than a 

process of fixing present goals on the basis of either past trends or current problems. The main thesis is that the 

positive coping with uncertainties within distant future strategies (i.e. their perception as opportunities rather 

than risks) is based on the general principles of fractal geometry, such as self-similarity, iteration, fractional 

dimension, etc. These principles have not been applied so far to the specific area of leadership; however, it can 

be assumed that they can reduce uncertainty in goal setting also in this new area as they did in other applications. 

The hypothesis thus derived is that fractal geometry’s theoretical principles lead to the formulation of several 

more specific principles of strategic leadership (integrity, temporality, consent, etc.) that mediate between 

scenario strategic planning and leadership practice. Some proof of the hypothesis is sought in actual cases of 

Balkan politics. 

 
Keywords: Strategic leadership, scenario planning, fractal geometry, uncertainties 

 

Наследството: политическото отвъд икономическото лице на стратегията 

 

Съвременният критичен анализ на управленската практика у нас и в чужбина (вж. 

например Семерджиев, 2007) показва, че тя почива върху неадекватно разбиране за 

стратегиите. То е еманация на обикновения всекидневен опит на множество 

управленци, чиято основна дейност не е стратегическото управление. Ако в бизнеса, 

mailto:todor.tanev@gmail.com
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чийто времеви хоризонт рядко надхвърля няколко години това не е такъв проблем, то в 

политиката последиците са големи, тъй като скъсява плановете в рамките на 

ограничените времево и социално-пространствено мандати. Бих определил причината 

като редукционизъм: стратегията се приема като явление от по-ниските равнища на 

управление (тактическо или оперативно), т.е. като рационално инструментално 

целеполагане, което е погрешно. 

Определението на изтъкнатия теоретик на стопанското управление Алфред 

Чандлър отпреди 50 години все още е актуално в стратегическото управление: 

стратегията е „... определяне на основните дългосрочни цели на организацията и 

приемането на курса на действие и разпределението на ресурсите, необходими за 

осъществяване на тези цели” (Chandler, 1962). Мнозина виждат в това не повече от 

тъждество между стратегия и дългосрочен план. Произходът на виждането е в 

икономическата теория: „Стратегията е изчерпателен план, посочващ как корпорацията 

ще постига своята мисия и цели” (Hunger, 2000). Един опит за компромисно 

определение, опитващо се да обедини далечните хоризонти и актуалното управление в 

рамките на една хипертрофирала дефиниция е следното: „Стратегическото управление 

включва формулирането от висшето ръководство на организацията на основните цели и 

постигането им чрез съобразяване с наличните ресурси и оценка на вътрешната и 

външната среда, в която организацията се конкурира” (Nag, Hambrick, 2007, pp. 935–

955). На едно място се оказват и смисъла на всичко, което организацията върши, и 

конкретните параметри на ситуацията, които се имат предвид в тактическото и 

операционалното управлвение. Значи ли това, че стратегическото лидерство произтича 

от настоящите параметри на ситуацията и подчинява плановете за развитие на 

организацията на тях? Елементите на този масов опит за алгоритъм на стратегирането 

са следните: 

 Стратегическото управление е рационална дейност, поради което логично тя 
първо формулира цели, а после се заема с тяхното постигане; 

 Стратегическото управление е занимание на висшето ръководство на 

организацията; 

 Стратегическото управление е нещо вторично, то е отговор, реакция на 
съществуващи обстоятелства, тъй като цели решаването на проблем, роден от вече 

съществуващата ситуация. То се съобразява изцяло с наличните ресурси, възможности 

и ограничения, зададени от ситуацията; 

 Стратегическото управление съществува преди всичко заради конкуренцията и 
цели успеха на конкурентното поведение. 

Нито едно от тези положения не е безусловно. Наистина ли стратегическата цел 

се различава от не-стратегическата само по своя „размер” или „отдалеченост в 

бъдещето” и кой определя мерките? Стратегията не е какъв да е план, твърдят 

интуитивистите, а по-специален – ловък, интелигентен, находчив план, „умело 

скалъпен трик или схема за получаване на краен резултат”, „самото умение да се творят 

комплексни уловки” за конкурентите
 
(пак там). Излиза, че стратегията е продукт на 

себе си. Това обаче е тавтология. 

Може да се формулира обаче и противоположната теза, че стратегиите не са и не 

могат да бъдат планове. Плановете не дублират стратегиите, а следват от тях. За да е 

възможен един план е необходимо предварително да се знае добре какво е онова, което 

се планира. За тази цел трябва да се знаят приоритетите. От своя страна приоритетите 

произтичат от предварителното ценностно самоопределение на организацията и 

зависимата от него интерпретация на основното противоречие на конкретната епоха от 
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развитието й. Тази съдържателна област е стратегическата, „конят пред каруцата”, това, 

което предхожда планирането. Тя не представлява план, а неговия смисъл. 

Съществуват не само крайни цели, до които се достига по рационален начин, но и 

цели-посока, в чиито нескончаеми меандри крайните цели придобиват своя смисъл и 

форма. Парадоксите на чистата инструментална рационалност са добре познати 

(Теорията на игрите дава достатъчно схоластични аргументи. Добър пример е 

„повторената игра с дилема на затворниците”), но изглежда никой не е склонен да им 

вярва, докато те не се манфестират чрез проблемите на практиката. Масовото доверие 

тогава се превръща в масов скептицизъм. 

Алтернативата на макроравнище – философско понятие за стратегия 

Управлението в своята пълнота включва както осмислянето (Governance), така и 

постигането (Management). Оттук произтича и функционалната разлика между неговите 

равнища: стратегирането изпълнява първата функция на осмисляне на цялостното 

поведение на организационния субект и затова утвърждаване на неговата същност. 

(Осмисляне има при целеполагането и на тактическото и оперативното равнище, но не 

и за цялостното поведение от гледна точка на формулиране и утвърждаване на самата 

същност на субекта). Цялостното поведение е насочено (кумулативно) към 

оцеляването, (ако оцеляването е постигнато, тогава и) развитието или (ако развитието е 

значимо, тогава и) експанзията на субекта спрямо неговата конкурентна среда (Вж. 

Танев 20013). 

Такава интерпретация активира няколко взаимно допълващи се ресурса на 

стратегическото лидерство: 

(1) Философски – на смислообразуването. Може да има много свързани 

планове с различна продължителност, подредени един в друг като руските кукли 

„матрьошка”, но дори и най-широкият от тях не може да осигури на следващите онзи 

смисъл, който единствено стратегията може. Плановете тръгват от даденостите на 

ситуацията с нейните актуални проблеми и налични ресурси, подчинявайки 

ръководената организация на задачата да реагира на тези дадености и налични ресурси. 

Това са крайните цели, формулирани от стартовата позиция на подчинение на 

желанията за бъдещето на актуалната среда и наличните условия. Плановете не 

създават радикално нова среда и радикално нови условия. Обратно, може да се твърди, 

че стратегиите тръгват от изконните собствени ценностни самооределения на 

стратегиращия организационен субект, стремят се да укрепят тъкмо тях, затова чертаят 

на тяхна основа макросценарии за бъдещето, за да зададат посока на неговото 

оцеляване, развитие и самоосъществяване. 

Можем да бъдем уверени, че „списъците“ от цели, „вписани“ в плановете за 

действие при следване на единия и другия подход ще се различават съществено. Да си 

представим съдбата на хипотетичен германски град в месеците след разгрома на 

страната през 1945 г. – ако неговите ръководители планират на базата на 

съществуващите мизерни дадености или обратно, ако потърсят стратегически 

партньори и осъществяване на сценарии за просперитет в едно далечно бъдеще. 

Разбира се, и сравнение не би имало между единия и другия план за действие, едната и 

другата съдба на града. Биха се получили два коренно различни плана. Ролята на 

стратегическото лидерство е в синтезиране, комуникиране и адаптиране на смисъла 

на цялостното поведение на организацията от позициите на сценариите за 

бъдещето. 
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Такова изглежда е виждането на малцинство ръководители. По всичко изглежда 

обаче, че това са действителни стратези. Ако приемем Васил Левски, Конрад Аденауер 

или Кемал Ататюрк за такива примери ще видим, че всеки от тях тръгва най-първо от 

константни принципи и идентичности с конкретни очертания в далечното бъдеще, за да 

формулира актуалните приоритети на развитието на своята нация, от където нататък 

вече следва разработването на безброй различни планове. Всички те обаче се оказват по 

този начин обвързани в системните връзки на общия смисъл. Актуалните протичащи 

ситуации имат само тактическа роля. Видени по този начин, стратегиите не са 

предварителен и цялостен документ, какъвто са плановете, а постоянно разгръщащи се 

концепции за общото и неначупено зачение на това, което се прави от даден субект – 

личност, организация, корпорация, държава. Те не се творят еднократно от ограничен 

кръг експерти, а последователно, непрекъснато и в  постоянна връзка с различните 

организационни равнища, ангажирани с разбирането на смисъла и съпричасността към 

него. 

Теоретична база на смисъла на съществувание на субекта във висшия смисъл на 

„смисъл” са различни философски, икономически, психологически и социални теории 

като тези на Кант, Теория на игрите, или фон Райт. Особено ярко значение за 

определянето на стратегическия смисъл намирам в Кантовия Категоричен императив за 

разлика от хипотетичния. Макс Вебер ясно разделя рационалността в поведението на 

социалните субекти. В рамките на едната те си поставят цели, свързани с конкретната 

полза и стремежа към ефективност в съществуващата ситуация. При другата се опитват 

да изградят, укрепят и останат в съгласие със своите идеали. Едната регулира „целево-

рационалното социално действие”, т.е. реактивното социално поведение (реакция на 

обстоятелствата), а другата – „ценностно-рационалното”, т.е. осмислящото поведение 

(свързано с укрепване на субектния интегритет)
 
(Фотев, 2002, с. 320). Георг Хенрик 

фон Райт посочва, че разликата между „рационалност” (rationality) и „основателност” 

(reasonableness) може да се осмисли чрез ролята, която играе в насоченото към (а) цели 

(goal-oriented) и (б) ценности (value-oriented) поведение (von Wright). Формалната 

рационалност е не повече от „съзнателен избор на подходящи средства спрямо дадени 

крайни цели, т.е. Zweckrationalität, “инструментална” или още „утилитарна” 

рационалност, коректност, формална точност на поведението. 

Стратегическото управление е осмисляща дейност, която осигурява цялостно 

добруването на субекта (тя се опреснява, дооформя, комуникира и пр. в отношението 

лидер-общност), след което се фиксират целите, за да се напредва тъкмо по този път без 

загуби и отклонения. Това е логиката на приоретизирането, а не на планирането. 

„Какво е цел без път” е фразата, която мотивира такова мислене – ако не знаеш своя 

генерален път не можеш да определиш точните си цели, които да имат най-голямо 

значение и да се подкрепят взаимно. Тази логика също не може да бъде оборена. И 

първата – „Какво е цел без път”, и втората – „Какво е път без цел” – са еднакво валидни 

за управлението като цяло. Въпросът е единствено това – коя от двете лежи в основата 

на стратегическото управление, целта или пътят. Да се вържеш за мачтата като Одисей 

– което другите не правят – е вече стратегическо поведение. 

Казано накратко, традицията настоява, че целта винаги е първа, независимо от 

всичко. Големите стратези потвърждават с делата си, че мислят по алтернативен начин. 

За тях смисълът е винаги пръв, а целите се подреждат сами след това. За разлика от 

стандартните цели, смисълът е постоянно самовъзпроизвеждаща се свръх-цел без 

крайно състояние. Затова постигането й е постоянно движение. Оттук и следващия 

теоретичен ресурс на стратегическото лидерство на микроравнище. 
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Алтернативата на микроравнище – организационнопсихологическо понятие 

за стратегия 

Още през 1969 г. Питър Дракър се усъмнява в опитите да се управлява чрез 

екстраполиране на миналото и настоящето в бъдещето, което се прави  при 

планирането. Според него особено в „епохата на непоследователност”, в която живеем 

– глобализация, нови технологии, културен плурализъм и натрупан интелектуален 

капитал – подобно действие е особено неефективно (Дракър, 1969). Променените 

условия катализират появата на нов стил на стратегическо управление през 21 век, 

който значително се различава от предходния (описани добре при Ireland, Hitt
 
, 1999, pp 

43-57). 

Съвременното понятие за управлението го представя като пълен цикъл, състоящ се 

от всички управленски функции (Вж. Танев, 2013). Идеята за действително пълен 

цикъл на управлението (Basic Management Cycle) разкрива в класическия модел на 

управление, създаден за пръв път от Анри Файол през 1916 (Файол, 1965) сериозни 

непълноти. Архаичната теория на Файол включва като елементи на управлението на 

организацията само Планиране, Организиране, Разпореждане, Координиране и 

Контролиране. В нея изобщо не е предвидено място за предварително осмисляне на 

цялата дейност, даже на по-елементарни форми на стратегиране. 

Но планирането, противно на традиционното виждане, изобщо не изглежда да е 

логически първата крачка, защото, по думите на Линдъл Ъруик, е невъзможно да се 

планира в празно пространство, да се прави план на нищо (Urwick, 1943). „Планирай!“ 

– но планирай какво? Планът предполага, че ще се прави нещо, което трябва да бъде 

първо определено. Конят трябва да е пред каруцата, т.е. смисълът трябва да предхожда 

планирането и това са две различни същности в строго определен порядък. Конят е 

нещо различно от каруцата; пред каруцата не стои друга каруца. Пред плана не стои 

друг план. 

Още Честър Барнард признава, че това първично „нещо” е „смисълът” (purpose), 

основополагащата цел на организацията, нейното най-общо намерение за своето 

съществувание, т.е. смисълът на това съществувание
 
(Вж. Bernard, 1938). Планиращата 

дейност на всяко равнище на организацията – стратегическо, тактическо, оперативно 

планиране – произтича от смисъла на съответното равнище. Смисълът на първото, 

стратегическото равнище обаче се оказва висш смисъл, пред който няма нищо друго, 

първи поред пред смислите изобщо на всички нива. Този смисъл на смислите затова е 

друго, по-различно явление (Allen, 2000). Неговото формиране е специфичната 

територия единствено и само на стратегията. Тъкмо в това направление трябва да се 

търси спецификата на стратегическото управление. Лидерът прехвърля своето 

човешкото качество да търси винаги общ смисъл на собствените действия, което е 

присъщо на отделния човек, върху организацията, която ръководи, сякаш това е нейно 

качество – „да търси“ смисъл в своето оцеляване, развитие и самоосъществяване. И се 

заема с тази задача, да подпомогне организацията да свърши това. 

Смисълът в управлението отговаря на въпроса „какво”, а планът – на въпроса 

„как”. Ценностният модел на организацията легитимира нейното съществуване като 

система, съответстваща на по-общи ценности на обществената система, на която тя е 

подведомствена (Вж. Parsons, 1960). „Това, което прави един субект автономен, е 

неговата способност да променя дадени предпочитания чрез рационална, 

самокритична, рефлексивна процедура, а не някаква способност да поражда 

предпочитания без изходна основа” (Gauthier 1992, с.157) – това е рационалната основа 
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на стратегията. Всичко е процес, а организационната психология е обърната тъкмо към 

този аспект. 

Предварително или постоянно се търси смисълът? Всеки търси съвършен, пълен 

смисъл по природа, това е вграден в живота стремеж. Човек се надява, че битието е 

изпълнено със смисъл, тъй като иска да живее във външен свят, който има смисъл. Това 

очакване не може да разколебае убеждението, че въпросът за смисъла няма отговор 

(Кантовият Категорически императив). Но ако няма отговор, тогава смисълът на 

собственото битие на субекта излиза да е необясним. Оттук прехвърляне на надешдите 

върху околната среда, за която се приема, че не страда от дефицит на смисъл и 

тенденцията да се следва пасивно обективната ситуация чрез инструментално-

рационални доводи. 

Животът в стабилна действителност обаче не води до постъпателно развитие. Ако 

всяка постъпка е предопределена в преден момент, не може да настъпи нищо ново. 

Собственото битие си остава затворено в самия субект. По тази причина смисълът на 

съществуване не може да бъде принципно отделен от самата реалност на субективното 

съществуване. Затова той не се поддава на общовалидно рационално формално-

логично определение, а на субективно ценностно-културно. В тази връзка известният 

психолог В. Франкл твърди, че „Може да се каже, че смисълът се мени, първо, от човек 

на човек и, второ, от един ден на друг, от час на час… Няма такова нещо като 

универсален смисъл на съществуване, има само уникални смисли в индивидуалните 

ситуации”. Според него субективното съществувание е безсмислено, ако е отдадено на 

служенето на някаква цел, която не е включена в самия самия живот на въпросния 

субект, т.е. дошла изцяло отвън. Абсолютната цел-ценност трябва да служи на 

усъвършенстването и осмислянето на конкретния субективен живот. Само така тя 

осмисля всяко конкретно съществувание. 

Смисълът на съществуванието не е заложено, нито идва отвън в съзнанието на 

човека в готов вид, а е продукт на вътрешната активност на субекта. Това означава, че 

всеки субект конструира смисъла на своето битие като постоянен процес, а не го 

следва. За него е важно не толкова какъв е смисълът на отделните по-значими крачки, 

отколкото логическата връзка между тези отделни крачки, в които открива „големия“ 

смисъл на съществуванието си. Такова обяснение не третира стратегиите като 

инструмент за постигане на няакаква „голяма“ крайна цел, а по-скоро като постоянно 

верижно целеполагане в името на самоосъществяването. Стратегическият лидер не е в 

състояние да налага явно (диктаторски), нито непряко (чрез внушение) определени от 

него самя цели върху организацията, която ръководи. Той може да разчита на 

постигането на критична маса единодействие чрез катализиране на съгласието между 

отделните субекти и в конструирането на връзка между последователните епизоди в 

развитието на организацията. 

През последните десетилетия най-после се появи алтернатива на множеството 

школи в стратегирането до момента, описани още от Минцбърг (Вж. Mintzberg 1973), 

които по онова време третираха стратегиите като рационален процес на целеполагане. 

Това е подходът, известен като „Стратегията като практика“ (Strategy-as-Practice) 

(Jarzabkowski и др., 2007). Известно е, че този подход се фокусира върху микро нивото 

на управленските процеси и практики в стратегирането. Това осигурява ориентирана 

към практиката организационна гледна точка при стратегическото управление и служи 

като полезна програма за задълбочен анализ на това, което действително се извършва в 

стратегическото планиране. Това е първият подход, който атакува пряко „черната 
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кутия“ на управлението на неговото висше равнище. Фокусът върху микро нивото дава 

възможност стратегическото управление да се очертае като постоянно създаване на 

дневен ред в управленската практика. Като всеки подход обаче „Стратегията като 

практика“ има ограничения. Микроанализът, приложен към макроуправлението 

изпуска нещо важно и това е тъкмо далечният времеви хоризонт, така ясно осезаем при 

стратегирането. Социалнопсихологическият прочит обхваща твърде добре меандрите 

на настоящето, но е безпомощен към справяне с основния смисъл на стратегиите да са 

авангард на управлението при справянето с големите несигурности на максимално 

отдалеченото бъдеще. Обхващането и на този хоризонт е изключително важно, защото 

той допринася особено много към формирането на субективния смисъл, въплътен в 

онези стремежи и намерения на субекта, които задават собственото му 

самоопределение и затова служат за основа на неговия ценностен интегритет в 

настоящето. „Стратегията като практика“ обхваща изменчивостта, но остава подход, 

сляп за въздействието на перецпциите за съвместното бъдеще върху актуалното 

поведение. 

Освен непрекъснатостта на отделните значения и обединението им във верига, 

задаваща смисъл на цялостното функциониране на организацията стратегическият 

лидер се нуждае от по-фундаментална основа, гарантираща високи равнища на 

последователност на смислите и произтичащите взаимодействиявъв времето. 

Динамиката на процеса на стратегиране не се изчерпва само със смисловото обвързване 

на последователно протичащи действия, но и с общо им направление. Тук е 

територията на висшето стратегическо лидерство при формирането на сценарните 

планове за справяне с несигурностите в онази област на бъдещето, която отстои отвъд 

обозримия хоризонт – там, където несигурностите са много повече възможности, 

отколкото рискове, каквито изглеждат в по-близък план. На тази територия 

стратегическият лидер има още по-малко възможности да се прояви неприсъщо като 

диктатор, налагащ проект за бъдещето вместо да подпомага с действията си 

съвместното му откриване. Големият залог тук е убедителното разкриване на полета от 

възможности чрез сценарно планиране, които задават положителни параметри на 

несигурностите. 

Алтернативата на средно равнище – управленско понятие за стратегия 

Микроподходът „Стратегията като практика“ и макроподходът сценарното 

планиране съществуват и се прилагат в управленската практика разделно въпреки, че 

би трябвало да се потърси начин за тяхното свързване. Това би могло да се осъществи 

чрез посредничеството на система от конкретни принципи на стратегическото 

лидерство. 

Ако искаме да избегнем налучкването им чрез обобщаване на практиката на 

„сполучливи“ случаи на стратегическо лидерство, следва да се обърнем към 

универсална логическа схема, еднакво приложима към множество практически 

явления. Обикновено математиката предлага такива концептуални рамки. Остава те да 

бъдат идентифицирани и адаптирани към съответната природна или социална среда, за 

да се дефинират образувалите се по този начин специфични за тази среда водещи 

принципи. В това отношение хипотезата е, че за основа може да послужи т.нар. 

фрактална геометрия, развивана в последните 3-4 десетилетия. Причината е в това, че, 

за разлика от евклидовата и неевклидовата геометрия тя за пръв път обединява 

пространство и време – двете страни на социалните феномени („хронотоп“, ситуация, 

епизод и пр.). 
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При фракталната геометрия това се случва, като линейните измерения (в 

социалната област съответно частните субективни значения и последващите субектни 

дейности) се превръщат постепенно в двумерни (съответно нормативни междусубектни 

отношения, при управлението това са рамките на оперативно и тактическо равнище) и 

оттам – в тримерни (съответно отношения на съгласие на стратегическо равнище) чрез 

процес (т.е. време) на множество последователни итерации. Накратко, фракталната 

геометрия показва, че все по-протяжното във времето действие приближава 

асимптотично общността от субекти до нейната социално-организирана форма, каквато 

обаче не може да бъде досткигната в пълен вид („дробна размереност“) или, с други 

думи, социалният хаос се превръща в законообразен процес. Още първопроходецът във 

въпросната математическа област Манделброт (Вж. Mandelbrot, 1982) очертава 

следните принципи, свързващи (социалното в нашия случай) пространство и време: 

подобие, самоидентичност, итерация, увеличение, зависимост от началните условия, 

както и отношението размер/увеличение. 

Онова, което следва пряко за областта на стратегическото лидерство е следното. 

За стратегията изобщо: 

НЕПАРАМЕТРИЧНОСТ: Стратегията – управление на себе си, а не на 

проблеми.  

ПРОСПЕКТИВНОСТ: Стратегията – архитектура на бъдещето, никакъв план.  

ДИНАМИКА: Стратегията – постоянна посока вместо крайни цели. 

За подхода: 

СЦЕНАРНОСТ (време): разгръщащи се сценари вместо предварителен 

документ 

МРЕЖОВОСТ (пространство): общо дело, а не индивидуална воля 

ЕТАЖНОСТ (въздействие): стратегиране едновременно на няколко нива, не 

само на едно 

Принципите на фракталната геометрия намират своята конкретизация в следната 

верига от принципи на стратегическото лидерство: 

І група: принципи за адекватна стратегическа мисия 

o МОРАЛ: тръгване от принципи, не от интереси. 

o ИНТЕГРИТЕТ: реалното предопределение, а не привнесен идеал. 

o НЕПОДРАЖАЕМОСТ: уникалните способности, а не което 

могат и други. 

ІІ група: принципи за далновидна стратегическа визия 

o АВАНТАЖ: постоянно предимство, а не благополучие накрая. 

o ПОСОКА: път към бъдещето, а не план за разпределение на 

ресурси. 

o ПРИНАДЛЕЖНОСТ: участие в общност, а не противоборство. 

ІІІ група: принципи за ефикасни стратегически цели 

o АМБИЦИЯ: допустимият максимум и нищо друго. 

o МОБИЛНОСТ: твърда посока, придвижващи се по нея цели. 

o САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ: изява на потенциала, а не подобрение 

на положението. 
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ІV група: принципи за прагматично стратегическо планиране 

o ОБОЗРИМОСТ: верига от подробни краткосрочни планове, а не 

монолитна картина на бъдещето въобще.  

o ПЕРСПЕКТИВА: преценка на настоящето по бъдещето, а не на 

бъдещето по настоящето. 

o РЕЗУЛТАТНОСТ: ефект, а не икономия. 

V група: принципи за надеждно стратегическо управление 

o ГОСПОДСТВО: управление на времето, а не на ресурсите. 

o СЪГЛАСИЕ: създаване на работеща организация, а не властване 

o КОНЦЕНТРАЦИЯ: единство и завършеност на действията 

вместо разпиляване на успеха.  

В заключение може да се определят следните рамки на стратегическото 

лидерство: 

АМБИЦИЯ – или имаме стратегия, или сме роби на чужда. 

РЕФОРМАТОРСТВО – или живеем чрез постоянно развитие, или умраме 

постепенно в статуквото 

КООПЕРАТИВНОСТ – или печелим заедно, или губим поотделно 
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Резюме: В доклада се разграничават и обсъждат видовете комуникации по вертикала и 

хоризонтала. Без да се пренебрегва формалната комуникация, акцент се поставя върху неписаните общи 

и специфични правила за общуване. Засяга се проблемът за тяхното познаване, трениране и повишаване 

равнището на комуникативна компетентност. Комуникативните умения на служителите в организацията 

се свързват както с ефективността на лидерството, така и с цялостното развитие на организацията. В 

условията на мобилност, глобализация и възникването на мултикултурни организации се представя и 

щрих на проблемите в комуникацията на междукултурно равнище. 

 
Ключови думи: правила на общуване, комуникативна компетентност, лидерски умения, 

ефективност на организацията 

 
Abstract: In the talk different types of vertical and horizontal communication are distinguished and 

discussed. Not neglecting the formal communication, emphasis is placed on the unwritten general and specific 

rules of communication. Discussion covers the problem of their knowledge, training and raising the level of 

communicative competence. Communication skills of employees in the organization are linked to both – the 

effectiveness of the leadership and the overall development of the organization. In terms of mobility, 

globalization and the emergence of multicultural organizations some problems in communication on intercultural 

level are presented. 

 
Keywords: Communication rules; communicative competence; leadership skills; effectiveness of 

organizations 

 

 

Преди около 15 г. се натъкнах на статия в български вестник, превод от 

Западноевропейската преса, със заглавие „България – страната с най-много 

президенти“. Още си я спомням. Впечатлих се, започнах да чета и разбрах за какво 

става дума. Оказа се, че в еуфорията след промените у нас – 1989 – 1990 г., всеки, 

едноличен търговец, регистрирал „ЕТ“, се е „кръстил“ президент. В „най-лошия“ 

случай – главен мениджър, въпреки, че няма нито един сътрудник на щат във фирмата! 

Просто – президент или главен мениджър … на себе си. Това време, като че ли 

поотмина. Хората у нас се научиха какво означават тези позиции, останаха само 

чуждиците. Няма как – нали и българите участваме в процеса на глобализация, 

независимо дали ни харесва или не. 

Като споменах, че неразбирането на  същността на тези позиции отмина и хората 

у нас се научиха, налага се да кажа, че дойде друго време. И пак става дума за 

лидерството. Толкова много теории за лидерството, в определени интервали 

нарастващи в аритметична прогресия, а като че ли няма толкова добри и изявени 

лидери у нас. Защо е така? 

Причините според мен, са най-малко две. От една страна, по-развитите държави 

се придвижват от информационно общество към общество на знанието. А ние къде 

mailto:tstoitsova@nbu.bg
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сме? Още дебатираме какво означава информация и защо достоверността е нейната 

отличителна черта. Или, първата причина е, че хората у нас относително малко знаят за 

особеностите на лидерството, за различните възможности, за характерните черти, които 

трябва да притежават лидерите. Втората причина, е свързана с уменията.  Тук 

положението е по-лошо, защото уменията се развиват на основата на знанията. Какво 

можем да направим? Теоретично отговорът е относително прост, на практика – доста 

сложен. 

Теоретично, можем да обучим лидерите да получат повече знания за това как се 

управлява, вместо да чакаме те сами, благодарение на практиката и личния си опит, да 

ги придобият. С уменията е по-сложно. Както се изразяваме помежду си като 

специалисти, половината ни работа е свършена, ако хората, в случая – лидерите, са 

мотивирани към обучение. Проблемът е в това, че у нас, повечето хора достигнали до 

управленска позиция смятат, че всичко знаят и всичко могат. За пример нека дам 

политиците, които наблюдаваме по телевизията.  

Въпросът е как да създадем мотивация за обучение – в познания и още повече – в 

умения, у хора, които мислят, че всичко знаят. 

 

Може ли да се управлява без лидери? 
Съзнателно формулирам въпроса така, че да има еднозначен отговор. Разбира се, 

че не може. Отдавна в психологията е известно, че когато двама души работят заедно, 

могат да бъдат равноправни йерархически, но не рядко се случва и да се борят за 

надмощие един над друг. Когато обаче се съберат трима души, неминуемо се появява 

потребността от лидерство, или управление на тази малка група. За по-големите групи 

– потребността от управление е неизбежна. Докато стигнем до огромен брой хора, 

когато ръководенето им като една общност е невъзможно и тогава тази общност се 

структурира на по-малки групи като възникват две или повече нива на управление. В 

зависимост от големината на всяка трудова или учебна организация, например, 

съществува т.нар. топ мениджмънт, едно, две или повече средни равнища на 

мениджмънт и най-ниското, прякото управление на лидери на конкретни групи.  

Не е тайна, че България е държава на парадоксите. Лидерството е поредният 

парадокс. Уж университетите „бълват“ добри специалисти, разбира се има и по-слаби 

като навсякъде по света, а след това на практика един голям процент от добрите не се 

реализират успешно в собствените си специалности. Защо това е така?  

Различните научни области допринасят по различен времеви начин за 

подобряване развитието на обществото и стандарта на живот. Ще дам само два 

примера. Фундаменталните науки, които безспорно имат особено голяма заслуга за 

живота на хората, имат „неприятната“ особеност, че техните резултати се усещат далеч 

напред във времето, понякога в необозримото бъдеще за отделния човешки живот. 

Такава наука например, е физиката. На хората, които нямат допир с науката, наистина 

им е трудно да разберат защо трябва да се финансират фундаменталните науки, след 

като те лично, в техния си – исторически погледнато, кратък живот, не виждат 

резултатите от тях.  

Има и такива научни области, чийто принос не е толкова претенциозен, но за 

сметка на това, е директно обвързан с настоящата практика. Такава наука е 

психологията, например. 

Нека се върна към парадокса на лидерството в български условия. Ако 

прегледаме литературата за лидерството, без проблем ще установим наличието на не 

малък брой теории – като се започне от класическите, премине се през тяхното 

съвременно развитие и се стигне до днешните, в които се отчитат и най-новите 

социални технологии. 
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Колко са успешни лидерите у нас? 

Въпросът е провокативен. Естествено е, че има добри и успешни лидери, само че 

те са относително малко в български условия. За добрите лидери нека цитирам 

единствената класация у нас без жури, тази на сп. Мениджър. Всяка година, 

участниците – лидери на различни организации, преценяват другите участници, колко 

са добри в управлението по зададени критерии. Участието е доброволно. Също 

психологически издържан момент. Накрая, мениджър на годината е този, който е 

получил най-много гласове. За отбелязване е, че като имаме предвид особеностите на 

българската народопсихология, „рискът“ не е малък – колеги да оценяват колеги. 

Според мен, чест прави на сп. Мениджър, че провежда такава процедура за класиране 

на най-добрите мениджъри. Можем да предположим, че неучастието на мениджъри от 

определени организации, се дължи на опасението им, че в силното състезание, няма да 

успеят. Не е и изключено, част от тях да съзнават пропуските си в управлението на 

собствената организация.  

Независимо от различията в същността и следствията от теориите за лидерството, 

повечето от тях, за да не казвам почти всички, не подчертават специално едно 

изискване, защото го смятат за себепонятно. Става дума за това, че лидерите е 

необходимо да притежават високо развита комуникативна компетентност. Точно 

компетентността в общуването е подразбиращо се умение за изследователите 

психолози, но безкрайно непознато в практиката за повечето хора, които заемат 

лидерски позиции. Независимо как са наречени според позициите си – мениджъри, 

директори, ръководители, президенти, началници (Стоицова, 2015: 142), и да не 

изброявам всички възможни етикети, относително малко от тях се досещат за това, 

какво е комуникативна компетентност и още по-същественото, че компетентността в 

общуването е (или е необходимо да бъде) неделима част от професионализма на 

управляващите. Защото, колкото и теории някои да знаят, уменията са тези, които са 

свързани с управлението на хора. Обратното също е съществено – за да се формират 

съвременни компетентности, са необходими знания. Само занаятчийство и стратегии, 

основани на собствен опит, не са достатъчни; те бяха присъщи до средата на миналия 

век. Днес, в развития свят е аксиоматично знанието, че вековният опит на човечеството 

е много повече от индивидуалния опит дори на най-работливия и талантлив отделен 

човек.  

Разбира се, не би било вярно твърдението или обобщението, че „всички лидери у 

нас не са добри“. Професионалният ми опит като треньор на комуникативни умения в 

практиката – за последните 20 г., с повече от 300 групи управленци от различни нива и 

организации, ми показа, че някои от мениджърите разбират много добре 

необходимостта от комуникативна компетентност или по-просто казано – от 

развиването на умение за общуване. Често при тях обаче проблемът е друг – те са 

уверени, че са комуникативно компетентни, а това не винаги отговаря на истината, 

както споменах още в началото. Затова силно се изненадват и объркват като получат 

негативна обратна връзка от управляваните. Съществуват и противоположни случаи – 

по-ниска себепреценка от страна на лидера за собственото му управление и изцяло 

позитивна обратна връзка от управляваните. Всъщност, тези тенденции не са нещо ново 

или по-специално. И лидерите, както всички останали хора, могат да бъдат с адекватна 

или с неадекватна самооценка – занижена или повишена, която в техния случай 

включва и представата им доколко са добри в управлението на групи или организации. 

И да не забравяме, че в крайна сметка взаимоотношенията в организациите се 

регулират от правила.  
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Кои са неписаните общи правила на общуването в организациите? 

Наричаме ги общи правила, защото са валидни за всеки тип комуникация в 

организациите. Или, тези правила действат – би трябвало да регулират 

взаимоотношенията както по вертикала, така и по хоризонтала. Правилата са само 

четири (Стоицова, 1998). Лесно се разбират и трудно се спазват. Това е характерна 

особеност на всички правила. Нека обаче пак напомня, че, за да спазваме правила, 

първото необходимо условие, е да ги знаем. 

Общи правила на общуване:  

1. Уважавайте автономността на другите хора. Достатъчно 

условие за уважение е фактът, че другите са толкова хора, колкото и ние самите. 

Както нашето поведение за нас е естествено, така и тяхното за тях – е 

естествено. Към автономията се включва и правото на личен живот. 

Автономността на човешкото поведение освен от правила се защитава и от 

закони – международни и национални. Важно е да подчертая, че това правило се 

отнася и за лидерите. Фактът, че те за в ръководна позиция не им дава право по-

малко да уважават сътрудниците си. За съжаление, професионалният ми опит 

показва, че първото правило се нарушава в много по-висока степен от лидерите, 

а не от ръководените от тях хора.  

2. Гледайте другите в очите, когато общувате директно. То е 

единственото изцяло невербално общо правило, когато става въпрос за директна 

или комуникация лице в лице. Обусловено е от спецификата на културата и 

затова е валидно за Европа, към която принадлежим, както и за 

англоговорящите култури. За Япония например, правилото не е общо – действа 

само в интимните взаимоотношения. В деловото общуване, японците “се гледат” 

не очи в очи, а под брадичката на лицето, в шиите си. Второто правило 

естествено се свързва с първото. Или, комуникацията очи в очи се интерпретира 

и като индикатор за уважение и развита комуникативна компетентност. Не са 

малко лидерите, които си позволяват да нарушават това правило.  

3. Спазвайте доверителното общуване. Правилото предписва да не 

се дискутира с други хора това, което някой е споделил с нас доверително 

(конфиденциално). Казано съвсем просто, правилото може да се преформулира 

на всекидневен език като – не клюкарствайте! През годините, доста съм 

мислила защо у нас не се спазва масово правилото за спазването на 

доверителното общуване. Професионалният ми извод е, че това е свързано с 

невисокото самочувствие. Когато смятащ, че не си достатъчно интересен сам по 

себе си, като че ли искаш да блеснеш пред другите като съобщиш нещо, казано в 

ситуация на доверителност. Към това обяснение е необходимо да добавя и 

факта, че някои лидери са убедени, че могат да споделят всичко с екипа или 

колектива си в публична ситуация. По този начин второто правило се свързва 

със следващото. 

4. Не критикувайте публично другите хора. Смисълът на критиката е 

да служи като коректив на поведението, да го поправя в социално ориентирана 

посока. Публичната критика обаче уронва достойнството на човека, а не 

коригира поведението му. Уязвеното честолюбие поражда желание за 

отмъщение, а не за корекция на поведението. Доброжелателната критика е на 

“четири очи”. И отново, длъжници са лидерите в организацията. 

Освен общите, съществуват доста на брой специфични правила на общуване, 

които зависят от особеностите на конкретна организация. За неравните като статус 

взаимодействия, в каквито реално участваме по-често в следучебната си възраст, 

правилата са различни – и като брой, и като характер. Като по-знаещи и по-можещи, от 
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хората с по-висок статус, или от лидерите, се очаква да спазват повече на брой и по-

сложни правила. И отново – какво показва практиката? В повечето случаи, тъкмо 

обратното. Лидерите изискват повече от сътрудниците си, отколкото от себе си.  

Ролята на лидера по отношение на правилата е сериозна и много отговорна. Той 

не просто е необходимо да спазва стриктно правилата в организацията и колкото и да 

звучи отживяло – да бъде пример за сътрудниците си, но и в допълнение – трябва да 

задава правилата, да ги предоставя на сътрудниците си и разбира се да следи 

спазването им. Тук е мястото да подчертая, че метафората „неписани правила на 

общуването“, не е много вярна за специфичните правила на комуникацията. Много 

често, те са разписани в документи на организацията, забележете, наречени Правилник 

за … 

 

Комуникативна компетентност 

„Най-лесният начин“, който всъщност не е лесен, работещите в организациите, 

включително лидерите, да повишат компетентността си в общуването, е да участват в 

тренингово обучение. За да се осъществи подобно обучение, е необходимо наличието 

на определени предпоставки в организацията, зависещи най-вече от лидера: 

1. Лидерът да е убеден в ефективността на обучението – да знае 

възможностите на тренингите. Тази предпоставка най-лесно се осъществява, 

когато лидерът сам е участвал в тренингово обучение.  

2. Да е готов да отдели финансиране за обучението. Това става 

възможно, само ако е лидерът е формирал убеждение, че обучението не е 

харчене на пари, които могат да се вложат в нещо по-важно, а една отлична 

инвестиция, която развива организацията и това се усеща много бързо, или – 

случва се в обозримото бъдеще.  

3. Необходимо е проучване към какви институции или хора да се 

обърне лидерът, за да получи компетентно обучение. Не е лек проблемът. 

Колкото и неколегиално да звучи, пълно с психолози, а и други специалисти, 

регистрирали консултативни фирми, предлагащи обучение за повишаване на 

комуникативната компетентност, с която те самите имат сериозен проблем.  

4. Тренинговото обучение е специфично, при него часовете се 

агрегират, за да е интензивно и да има ефект. Следователно, необходимо е 

такова времево структуриране на обучението, което хем да не нарушава 

начина, по който се осъществяват тренингите, хем да не се нарушава 

функционирането на организацията, в която се извършва обучението.  

Или, както самото управление на организациите, така и организирането на 

тренингови обучения в тях се подчинява на максимата, изразена много добре с 

метафори. И двете са като игра на шах. Първо мислиш – толкова време, колкото трябва, 

после местиш. Обратният ред на нещата може да се изрази само с една дума – 

неефективност. 

И като си позволявам да приписвам толкова много отговорности на лидерите, 

бързам да не пропусна, че няма ефективен лидер, без добри сътрудници. Или, 

развитието и ефективността на една организация зависи от знанията, уменията и 

способностите, както на лидера, така и на сътрудниците му.   

 

Щрих към комуникацията в междукултурен план 

Да започна с една алюзия, макар и малко рискова: Проблемите в комуникацията в 

междукултурен план, мога да сравня с проблемите в брака… Който има дългогодишен 

брачен опит, отлично знае, че никак не е лесно да се поддържа баланс от една страна, 

между партньорите (равноправни статусни взаимоотношения аналогично както е в 
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организациите) и баланс с децата (неравноправни статусни взаимоотношения, пак 

алюзия с организациите). А сега да си представим международния брак. Към 

проблемите с баланса  се добавя и фактът, че партньорите принадлежат към различни 

култури. Хубавото е, че децата са двуезични и това им дава шанс за добро развитие. 

Връщам се към организациите, за които се установи терминът мултикултурни 

компании, или организации, в които работят хора от различни народности или култури. 

Има ги вече и у нас, а българи работят в такива компании и извън нашата страна. 

Ако се придържам към 10-елементната система за разбиране на културата на 

Едуард Хол (Стоицова, 2004), то единствената лингвистична основна съобщителна 

система (ОСС) е „Взаимодействието“, но тя лежи в центъра на културата. Става 

въпрос за естествения човешки език. Тук можем да се похвалим – българите учим и 

знаем чужди езици, при това ги говорим с много добро произношение. Това е обратната 

връзка, която получаваме от чуждестранни колеги. Или, за да работим в мултикултурна 

компания, необходимо условие е свободното владеене на чужд език. Това обаче, не е 

достатъчно. 

Втората ОСС „Асоциирането“ представлява как индивидите чрез социалния си 

опит, се научават да асоциират определено поведение с определена ситуация. Тези 

асоциативни модели на поведение съществуват много дълго време и се променят под 

натиска на промените в средата. Да дам за пример университетите, защото те са 

образователни организации. Трудно е да обясниш на колега от Великобритания 

например, как е възможно студенти да влизат в час след преподавателя. Във 

Великобритания не съществува българската асоциация за 15-минутен академичен 

толеранс, който между нас казано се „разтяга“ в 45 минутен от някои наши студенти.  

Третата ОСС – „Съществуването (с център препитанието) обхваща широк 

диапазон от дейности; от икономиката на страната до индивидуалните начини на 

хранене. Смятам, че тя е най-лесно разбираема. Повечето от нас имат опит колко е 

различна кухнята за различните народности и колко са различни навиците ни за 

хранене. Ще дам пример, този път с централния офис на Гугъл в Монтевю, 

Калифорния. Безспорната мултикултурна организация предлага на служителите си 

различни национални ястия за хранене. 

По отношение на четвъртата ОСС, засягаща сексуалността и половите различия, 

особеностите са също значими. Това, което в една култура се смята за типично 

„дамско“ поведение, в друга може да не е така, че и дори да е обратното. За пример, 

различията между европейските култури и тази на Япония. Ако за Европа е приемливо 

жена да плаче на публично място, то за Япония е неприемливо. За японците е 

приемливо мъжете да изразяват публично емоции, а за жените – това е табу. 

Представете си сами, какво би се случило, ако мениджърите и изобщо работещите в 

мултикултурна организация нямат познание за тези различия. Известно е също така, че 

в едни култури хомосексуализмът е приет, даже има законово положение, което 

допуска официален брак между хора от един и същи пол. У нас, както е известно, 

хомосексуализмът не се възприема добре, за закон – да не говорим. 

Териториалността, петата ОСС, според Хол е свързана не само със защитата на 

територията от външни посегателства, но и с обособяването на територии за игра, 

учене, работене и т.н., където действат различни правила. В тази ОСС българското 

общество има напредък – в институциите не се пуши, забранено е внасянето на алкохол 

на работните места и други. В някои организации със сигурност се нарушават 

правилата, но е важно, че ги има, някои от които, са облечени дори в закон. 

„Темпоралността“, шестата ОСС, 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 
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субективното възприемане на времето – като течащо по-бързо или по-бавно, в 

зависимост от интереса, който имаме към случващото се. И си представяте проблемите 

с дисциплината в мултикултурна компания, ако не се знаят и спазват конкретни 

специфични правила. 

„Учене“. В седмата 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). Не случайно Комисията за 

висше образование към ЕС от години работи за създаването на общо европейско 

пространство за образование. По отношение за компаниите, за които говорим, 

различията в образованието могат да бъдат разглеждани като принос, действащ на 

принципа на взаимната допълнителност. 

Един аспект от осмата ОСС, „Играта“ е релевантен към мултикултурните 

организации. Става въпрос за различните спортове, които са типични за различните 

култури и които могат да се упражняват като допълнителна разтоварваща дейност от 

служителите. И за спорта като любителска дейност е необходимо създаването на 

определени условия в организациите.  

„Защитата“ е деветата ОСС, която се свързва с два аспекта.  Отново само 

единият е релевантен към нашето обсъждане, а именно, че за хората съществуват 

социални защитни механизми – като медицината, правото и религията. Законите на 

съответната държава, в която е ситуирана конкретната мултикултурна компания, е 

естествено да се спазват. Тук няма проблем. По отношение на медицината обаче, 

можем да кажем, че са необходими доста придобивки. За пример ще дам, 

Американският университет в България, който финансира сериозно болницата в 

Благоевград, за да осигури необходимия стандарт за медицинска грижа на българските 

и чуждестранните студенти. А във връзка с религията, е необходимо да отбележим, че 

празниците в различните вероизповедания трябва да бъдат неработни дни за 

съответните служители на компанията. 

И накрая, десетата ОСС, „Експлоатирането“ в смисъл на използването на 

материали, включва различното облекло за различните сезони и различните ситуации, 

различията в начина на обличане според пола, автомобилите за придвижване и др. 

Междукултурните различия са големи и е въпрос на стриктно споразумение в 

компаниите по отношение на т.нар. дрескод, кой и кога има право на служебна кола, 

тел и т.н. 

 

 

Литература 

 

Стоицова, Т. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми. С., 

НБУ. 

Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. С., Просвета. 

Стоицова, Т. (2015). Терминология на лидерството: научни понятия или 

популярни думи. В сб. Лидерство и организационно развитие. С., УИ „Св. Кл. 

Охридски“. с. 142, http://press-su.com/public ftp/incoming/62/895/Sbornik full Book.pdf 

  

http://press-su.com/public%20ftp/incoming/62/895/Sbornik%20full%20Book.pdf


- 66 - 
 

СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ КАТО ФАКТОР ЗА ЛИДЕРСТВО И 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 
 

Д-р Янка Крумова Такева 

Председател на Синдиката на българските учители 

sbu_centrala@abv.bg 
 

SOCIAL DIALOGUE AS A FACTOR FOR LEADERSHIP AND 

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 
 

Yanka Krumova Takeva, PhD 

President of Bulgarian union of teachers, Bulgaria 
 

Резюме: Темата за социалния диалог и лидерството е изключително актуална. От една страна, тя 

обхваща необходимостта от социално-философското изучаване на взаимовръзката между: ефективността 

на икономиката, обществените и производствените отношения, и човешкия фактор. От друга страна - 

включва потребността от изграждането и поддържането на устойчиви отношения между основните 

субекти на труда - работодателите и работещите, държавата и синдикатите. Актуалността на проблема е 

свързана и с потребността от по-дълбоко осмисляне на ролята и значението на субективния фактор в 

построяването на социалните отношения в сферата на труда, както и с организационното развитие на 

системата на социалния диалог и субектите в нея. Социалният диалог, лидерството и организационното 

развитие, разглеждани като явления, имат взаимно допълващи се принципи, общи цели и обща сфера на 

действие - комуникативното взаимодействие между държавата и обществото. Лидерството, като фактор 

и процес е неизменна част от ефективното управление. От своя страна доброто управление се базира на 

конструктивния социален диалог. И обратното - ефективният социален диалог повишава качеството на 

лидерството и благоприятства организационното развитие. Социалният диалог е особено състояние на 

обществото и равнище на зрялост на обществените отношения. Многостранната значимост на социалния 

диалог е най-важната системна и функционална характеристика на развитото общество. Социалният 

диалог, като фактор за лидерство и организационно развитие, е единственият път за устойчиво развитие 

на обществата. Това предполага и задълбочени изследвания на темата за социалното партньорство, в 

неговата взаимна обвързаност и зависимост с лидерството и организационното развитие. 
 

Ключови думи: социален диалог, лидерство, организационно развитие 
 

Abstract: The theme of social dialogue and leadership is extremely topical. On the one hand, it covers 

the need for socio-philosophical study of the relationship between the effectiveness of economic, social and 

production relations and the human factor. On the other hand it includes the need to build and maintain 

sustainable relationships between the main actors of labor - employers and employees, the state and the unions. 

The actuality of the problem is related to the need for deeper understanding of the role and importance of the 

subjective factor in the construction of social relations in the field of labor and as well as the organizational 

development of social dialogue system and it’s actors. Social dialogue, leadership and organizational 

development, regarded as phenomena have complementary principles, common goals and a common area of 

activity - communicative interaction between state and society. Leadership, as a factor and process, is an integral 

part of effective management. On the other hand good governance is based on constructive social dialogue. And 

vice versa - an effective social dialogue enhances the quality of leadership and promotes organizational 

development. Social dialogue is a particular state of society and level of maturity of public relations. Multilateral 

importance of the social dialogue is the most important systematic and functional characterization of advanced 

society. Social dialogue, as a factor for leadership and organizational development, is the only way for 

sustainable development of societies. This implies extensive research on the topic of social partnership in its 

interdependence and dependence of leadership and organizational development. 
 

Keywords: Social dialogue, leadership, organizational development 

 

Темата за социалния диалог и лидерството е изключително актуална 

 От една страна, тя обхваща необходимостта от социално-философското 

изучаване на взаимовръзката между: ефективността на икономиката, обществените и 

производствените отношения, и човешкия фактор. 
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 От друга страна - включва потребността от изграждането и поддържането 
на устойчиви отношения между основните субекти на труда - работодателите и 

работещите, държавата и синдикатите, като представителни институции. 

 Актуалността на проблема е свързана и с потребността от по-дълбоко 

осмисляне на ролята и значението на субективния фактор в построяването на социално-

патрньорските отношения в сферата на труда, както и с организационното развитие на 

системата на социалния диалог и субектите в нея. 
 

Диалогът е широко, универсално проявление на комуникация 

Социалният диалог, като фактор за лидерство и организационно развитие, е тема, 

която е в синхрон с тенденциите на съвременното обществено развитие, което в много 

свои аспекти изисква развита култура на компромиса и консенсуса.  

В този смисъл сферата на трудовите отношения и социалното партньорство 

правомерно може да бъде разгледана като особена среда за лидерство  и 

организационно развитие - за тяхното възникване, изява и действие.  

Влиянието между лидерството, организационното развитие и системата на 

социалния диалог е взаимнообусловено: 

- Природата, функциите и спецификата на лидерството като социален феномен 

ярко се изявяват в свързаността му със системата на социалното партньорство, с която 

са обвързани дългосрочните перспективи за развитие на трудовите отношения.  

- Организационното развитие е в тясна взаимозависимост от качеството на 

лидерството на организацията. 

Социалното партньорство, като перспективен модел на трудовите отношения в 

съвременната пазарна икономика, е предпоставка за възникване, установяване и 

развитие на лидерство като самостоятелен феномен със собствени функции, както и с 

усъвършенстването на организационното развитие на системите. 

Социалният диалог, лидерството и организационното развитие, разглеждани като 

явления, имат взаимно допълващи се принципи, общи цели и обща сфера на 

действие - комуникативното взаимодействие между държавата и обществото. 
 

Лидерството. Същност, значение и особености на лидерството в 

специфичните условия на социалното партньорство 

Социалният диалог е транслация на личностни и социални ценности, диалог на 

личности, носители на социално-значими ценности, диалог на култури, мироглед, 

съзнание. Това го прави имплицитно обвързан с лидерството. 

Лидерството е неизменна част от ефективното управление. 

Доброто управление се базира на конструктивния социален диалог. И 

обратното - ефективният социален диалог повишава качеството на лидерството и 

благоприятства организационното развитие 

Има десетки теории за лидерството, всяка със собствено определение. 

Според Джон Максуел, лидерството не е нищо друго, освен въпрос на влияние. 

Лидерството е: 

 процес на социално влияние, в които едно лице може да привлече на помощ 
и подкрепа други хора за изпълнение на общи задачи. 

 процес на взаимнообусловена и взаимно зависима свързаност на личността 
на лидера и социалните условия, в които функционира. 

 начин хората да допринесат за важни промени. Ефективното лидерство е 
способност за успешна интеграция и максимално използване на наличните ресурси в 

рамките на вътрешната и външна среда за постигане на организационни и социални 

цели. 
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 един от типовете ефективно управление. 
Лидерът /многочислените и разнопосочни определения за същността му са 

единни в това/, е водачът, който обединява последователи и решава проблеми, е 

призван да води към съзидание, към обществено добро и е пряко обвързан с 

организационното развитие. 

Успехът на ръководенето зависи от социалния диалог и неговото качество. 

Лидерството в сферата на труда включва изграждане на доверие, визионерство и 

комуникативна функция на лидерство като необходими елементи в изграждането на 

социално-партньорски отношения в трудовата сфера и формира благоприятна среда за 

сътрудничество и оптимизиране на организационното развитие. Това ориентира всички 

заинтересовани страни към съвместна работа за решаване на проблемите. 

Изследователите твърдят, че за да стане човек добър лидер, трябва да премине 

през три "стъпала" - готовност, желание и способности 
 

Магията в следването на лидера? 
Лидерът е активен, общителен и заинтересован от осъществяването на груповите 

цели и интереси. Никога не остава равнодушен към общите проблеми и открито и 

неуморно демонстрира усилията си за тяхното решаване. Лидерът се грижи всеки член 

на екипа или отдела да взема пълноценно участие, както в обсъждането на задачите, 

така и в действията по тяхното решаване. Той не винаги е най-компетентния в екипа, но 

благодарение на организаторския си талант успява да подпомогне изработването на 

най-компетентните решения в него.  

Лидерството е изкуството да вдъхновяваш другите да действат по пример. Това, 

което разграничава лидерите от останалите хора, е осъзнаването и загрижеността 

относно нуждите на другите. Лидер е най-просто казано някой, който има кураж да 

даде пример. Когато един човек се докаже като лидер, то убежденията, думите и 

действията му карат другите да го следват. Постът не прави човека. Човекът прави 

поста. Хората няма да приемат един човек за техен лидер заради самото му назначение. 

Те ще го възприемат такъв заради човека, който се крие дълбоко в него.  

Когато запитали един човек какво му трябва на добрия лидер, той отговорил: 

„Добри последователи!”. 

Хората не вървят след всеки.Те се доверяват на излъчването и идеите на лидера, 

на това, че той знае как да им помогне и преведе по пътя до целта, че може, че е уверен 

и отговорен за това, което казва и прави. Лидерът е събирателна личност, той интегрира 

общите цели, ситуациите, времето, очакванията, каузите, чувствата и интересите на 

хората, които го следват. В следването на лидера има харизма, има надежда, има 

съживяване и вдъхновение. 

Лидерството  превръща визията в реалност, вдъхновява за успешно представяне и 

извлича най-доброто от хората. 

Каузите на лидерите са свързани с общите ценности, мисия, визия и 

стратегическите цели на организациите в които се развиват. 

Степента на ефективност на социалния диалог се определя и от наличието и 

дейността на лидерите.  

Социалният диалог е невъзможен без лидери, които да го осъществят, а те от своя 

страна определят и качеството му, т. е. -  избора на стратегии, формиране и развитие на 

организацията, организационните структури и култура, също и стилът на управление.. 

Определящи са „невидими активи“ на организацията, като: експертен потенциал, 

лоялност и преданост, инициативност, мотивация, и др. 
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Особеност за лидерството в социалния диалог е представителността и 

отстояването на интересите на изключително многочислени организации от 

представители от различни отрасли на обществения и икономическия живот. 

Механизмът на влияние на лидера е механизъм на идентификация на 

организацията в процеса на социалния диалог. 
 

Елементи на процеса на лидерството в сферата на социалния диалог 

 Личност на лидера със социално значими характеристики; 
 Последователи; 
 Задача; 
 Ситуация, в която се осъществява - съотнася се със социално-философски 

категории като личност, общество, социални групи, класи, обществена среда, социално 

управление, власт, дейност и др.; 

 Социално-партньорския модел на трудови отношения - позитивно 

ориентирана социална практика, необходимо условие за построяване на отношения 

между субектите на труда - на работници и работодатели, на принципа на: 

партньорство, сътрудничество и съгласие, доверие и взаимно отчитане на интересите. 

Синдикалното лидерство е съвършено особен тип лидерство. Обединявайки се в 

синдикални организации, работещите се стремят да удовлетворят потребностите си от: 

защита на трудовите, професионалните, човешките права, правата си; социална 

гаранция; общуване; самоуважение; подкрепа за постигане на конкретни цели. 

Органично присъщите функции, като доверие, визионерство и комуникативност 

се явяват необходимо условие за построяване на социално-партньорски отношения в 

сферата на труда. 
 

Принципи на лидерството 

■ Фокусиране върху стойността на задачата 

■ Ангажираност  

■ Контролирана автономния - добрият лидерски мениджмънт означава намиране 

на баланс между постоянство в подхода за управление на хора и свобода на лидерите 

да използват свой собствен стил. 

■ Съобразяване с организацията - системата за управление на лидерството се 

съобразява и интегрира с организационната стратегия и цели.  

■ Незабавни резултати - способността за бърза реакция и осигуряване на 

незабавни резултати в насока постигане на дългосрочен успех поддържа култура на 

„победители“ и вяра в организационните визия и цели.  

■ Измерители за успех  

■ Завършена система - ефективното управление на лидерството изисква три 

елемента - осигуряване, осъществяване и развитие. 

■ Обусловеност от обществените условия, в които се осъществява. 

■ Неотменима компонента на социалното партньорство 
 

Признаци за лидерство: 

- власт, реализация на властови функции; 

- взимане на решения, свързани с важни страни от живота на организацията 

и на членовете на синдиката; 

- има свои механизми, субекти и фактори на реализация; 

- лидерът персонифицира властта 

Ефективният лидер в социалното партньорство: 

- лидер от качествено нов тип; 
- ангажимент за високи постижения; 
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- способност да издържа на неуспехи; 
- сила да оспорва установените правила; 
- високо активен и инициативен при решаване на основните задачи; 
- способен да оказва влияние; 
- добре информиран за целите, задачите, проблемите, за хората и ситуацията в 

цялост; 

- поведението му съответства на социално установените ценности и норми, 
приети в организацията, която представлява; 

- притежава лични качества, еталонни за организацията; 
- способен да излиза извън рамките на признатите норми и еталонните 

ценностни ориентации, с цел постигане на поставените задачи; 

- ориентация към грижа за хората и мирно решаване на конфликти; 
- действен; 
- стремящ се към промяна; 
- притежава умението да рискува; 
- иновационно мислещ; 
- организаторски способности, социална отговорност; 
- критичен подход към оценка на резултатите и методите за достигането им; 
- готовност за действие в нестандартни ситуации; 
- стремящ се към изработване на нови подходи и политики за решаване на 

проблемите; 

- стратегическо лидерство, ориентирано към по-далечни перспективи - 

успешните оперативни лидерски решения са възможни само в контекста на 

стратегическото лидерство; 
 

Функции на лидера 

1) определяне и поддържане на организацията и нейното развитие; 

2) поддържане на нормите в организацията; 

3) представителство във взаимоотношенията с други групи;  

4) поемане на отговорност за резултатите от общата дейност; 

5) установяване и поддържане на микроклимат; 

6) установяване и поддържане на обществен имидж, който се припокрива с 

имиджа на организацията; 

7) експертност, визионерство и действеност за постигане на дългосрочни 

перспективни цели на организацията и нейните членове. 

Хората, организациите и обществата избират лидери и разчитат на тях, най-

общо и грубо казано, за своето оцеляване. Основната цел, която стои пред всеки лидер, 

е достигането на набелязаните резултати с помощта на организацията, която ръководи. 
 

Организационно развитие и лидерство 

Лидерството е мощен инструмент осигуряване на дългосрочното възходящо 

развитие на организациите. От своя страна, организационното развитие увеличава или 

напротив - намалява ефективността на лидерството. Това изисква комплексност и 

непрекъснатост. 

Лидерството в управлението на организацията е сложно понятие, отразяващо 

многообразието на управленчески процеси. То се асоциира както с личността на 

лидера, така също и с процесите, протичащи в организацията, както и с крайният им 

резултат. 

Организационното развитие се осъществява чрез непрекъснато взаимодействие 

между отделните структурни звена на организацията, като по този начин се 

осъществява и необходимата координация. 
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Организационното развитие се свързва с начините, чрез които организацията се 

променя от сегашното към бъдещо по-добро състояние. То се разглежда от различни 

гледни точки: 

а) като съвкупност от целенасочени мероприятия за осъществяване на 

организационни изменения; 

б) като планиран процес на организационни изменения; 

в) като процес на промени, наложили се от начина за постигането на 

определена цел. 

Общото, което обединява тези, а и другите становища е, че Организационното 

развитие е еднозначно ориентирано към бъдещето, като тези планови изменения имат 

за цел подобряване състоянието в организационната единица. 

Организационното развитие е насочено главно към човешкия фактор в 

организацията. Представлява съвкупност от планови дейности, в резултат на които се 

осъществяват организационни изменения, като с тях се цели повишаване 

ефективността на организационната единица. 

Организационното развитие налага цялостна промяна във вижданията, 

убежденията, ценностите, взаимовръзката мисия-стратегия, структури, подбор, 

обучение и развитие на персонала, т.е. както на цялостната дейност в организацията, 

така и приспособяването й към външната среда. 

Хората в организацията трябва да осъзнаят, че за да може да съществува и да се 

развива ефективно дадена организация, тя следва да се справя непрекъснато с 

възникналите пред нея предизвикателства, т.е. да разберат, че непрекъснатите 

изменения са обективна необходимост, от които ще имат полза както отделните 

индивиди, така и организацията като цяло. Основна роля за това има лидерът на 

организацията – в по-голяма степен от формалния й ръководител. 
 

Социалният диалог - предпоставка и среда за лидерство и организационно 

развитие 

Още от основаването си през 1919 г. МОТ препоръчва практикуването на 

социалния диалог на широка основа, като инструмент, който може да съгласува 

изискванията за социална справедливост, от една страна, с тези за 

конкурентноспособността на бизнеса и икономическия растеж, от друга.  

Социалният диалог, съгласно дефиницията на Международната организация на 

труда /МОТ/ включва: всички форми на обмяна на информация, консултиране 

колективно трудово договаряне и механизмите за съвместно вземане на решения, 

основани на различни процедури - между правителствата, представителите на 

работодателите и работниците по въпроси, отнасящи се до икономически и социални 

политики от общ интерес. 

Той може да доведе до тристранен процес, в който правителството официално 

взема участие, или до двустранни отношения между синдикалните и работодателските 

организации. 

Европейският модел на социален диалог е основан на принципите на 

солидарност, отговорност и съпричастност и е основният канал, по който социалните 

партньори допринасят за създаването на европейски социални стандарти, като по този 

начин играят жизненоважна роля в управлението на ЕС. 
 

Необходими условия за социален диалог 

- Равенство на позициите на субектите в диалога 

- Самоценност и самодостатъчност на диалога 

Характерни черти на социалния диалог: изначално принципно равенство на 

позициите, свобода, толерантност, ориентация към постигане на консенсус, 
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превръщане на модела на комуникация в метод на познание и социално творчество, 

социално партньорство, компромисност, социална солидарност, социално моделиране. 

Принципи на социалния диалог 

1. Право на сдружаване 

2. Самостоятелност и независимост на социалните партньори 

3. Равноправие и равнопоставеност 

4. Представителност на организациите 

5. Сътрудничество и взаимодействие 

6. Доброволност на участие в диалога и в изпълнението на постигнатите 

споразумения 

Функции на социалния диалог 

Ползата от социалния диалог е в различните функции, които изпълнява. Те 

отговарят на конкретни дейности в системи на конфронтация (функции по 

преговорите), на изработване (регулативни функции) и тяхното влияние върху 

останалото общество (функция на единство). 

Функциите по преговорите се отнасят до различни въпроси по информиране на 

работниците, подобряване на условията на работа и включването им в управлението на 

предприятието до разпределянето на печалбите между работодатели и работници и 

изясняване на споровете чрез канализиране на силите и даване възможност на всяка 

страна да изразява мнение., както и неговото решаване. 

Регулативните функции са свързани с изработването от социалните партньори 

и обществените власти на норми, структуриращи индустриалните отношения. Те целят 

слагане на правила на социалната игра (кодекс на труда и минимални стандарти по 

икономически и социални въпроси), съобразени с интересите на представителите и на 

работодателите, и на работниците (при демокрация е свързано с политическото 

измерение от необходимостта на всяка социална група да бъде представена на 

политическата арена и да види интересите си защитени), както и хармонизиране на 

условията при конкуренцията (еднаквата ситуация в предприятията за провеждане на 

икономически и социалните наредби е важна за тях).  

Функцията на единство засяга ефекта от индустриалните отношения върху 

обществото като цяло: интегриране на различните категории работници в обществото, 

цялото общество да възприема националния социален модел и да създава отношения на 

солидарност между заетите и останалото общество (например чрез управление на 

социалните институции). 

Социалният диалог, елемент на доброто управление, насърчава демократичното 

ръководене на обществените дела. Въпреки че може да вирее само в демократични 

общества, ролята, която играе, е фундаментална за прехода към демокрация. 

Структурата и процесът на ползотворен социален диалог могат да решават 

трудни икономически и социални въпроси, да създават условия за добро управление и 

достоен труд в условия на свобода, равенство, сигурност и достойнство. 

Всичко това превръща диалога не само в средство на комуникация и метод на 

познание, а във важна форма на социално взаимодействие, конструиращо 

социалния свят. 

 

Социален диалог - лидерство – организационно развитие 

Социалният диалог има своята най-пълна изява като предпоставка за лидерство 

в процеса на колективното трудово преговаряне. 
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Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени

Общо 3031.9 1607.5 1424.3 100.0 100.0 100.0

Работодатели 108.3 80.4 27.9 3.6 5.0 2.0

Самостоятелно заети лица 236.8 151.9 84.8 7.8 9.4 6.0

Наети лица общо 2667.2 1368.5 1298.7 88.0 85.1 91.2

Наети лица в частни предприятия 1968.2 1083.1 885.1 64.9 67.4 62.1

Наети лица в обществени предприятия 699.0 285.3 413.7 23.1 17.7 29.0

Неплатени семейни работници 19.5 6.7 12.9 0.6 0.4 0.9

(брой лица в хиляди) (относителен дял - %)

ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ПОЛ И СТАТУС В ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

Най-общо, той обхваща: социално-икономическа защита, трудовоправна защита, 

безопасни условия на труд, професионално-творческо развитие и защита, 

взаимоотношения с държавни институции и НПО, организационно укрепване и 

грижата към всеки член. 

Реализиране на функциите му се осъществява чрез колективното трудово 

договаряне /КТД/. 

Колективното трудово преговаряне се провежда на национално, 

браншово/секторно и регионално ниво, както и на ниво компания, като в зависимост от 

това е тристранен - с участие на правителството или двустранен - между синдикалните 

и работодателските организации, респективно мениджмънта на компаниите. 

Равнища на социален диалог : 

 В национален мащаб:  
- Национално  

- Отраслово/секторно 

- Регионално/общинско 

- В компания, предприятие 

• Участват 3 самостоятелно обособени страни: 1) държава, 2) представителни 

организации на работодателите, 3) представителни организации на работниците. 

• Осъществява се в 2 варианта:  

- между държава, организации на работодатели и организации на работниците - 

м/у министерства/ведомства/областни/общински администрации и съответни 

организации на работодатели и на работници и служители. 

 

Двустранно партньорство 

• Участват 2 самостоятелно обособени страни – работодатели и организации на 

работниците  

• Осъществява се в 3 варианта:   

- на ниво предприятие – м/у работодател и СО  - на 

национално,отраслово,браншово,област-но и общинско ниво – м/у организации на 

работодатели и организации на работници и служители  - м/у отделни работодатели и 

избрани представители на работниците в предприятията. 

 

Предмет на КТД 

 трудова заетост, професионално развитие и квалификация 

Източник: НСИ-Наблюдение на работната сила 
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 трудови възнаграждения и обезщетения 

 работно време, почивки и отпуски 

 осигуряване на социални дейности 

 условия за синдикална дейност и за работа на Съветите за тристранно 
сътрудничество 

 условия на труд 

 други условия. 
С Колективен трудов договор на равнище, по-ниско от отраслово, могат да се 

договарят само по-благоприятни условия за работниците и служителите от 

установените в този договор. 

 

Граф. 1. Годишен доклад за колективни трудови договори и колективните 

трудови спорове в Република България - 2016 г., Национален институт за 

помирение и арбитраж /НИПА/ 

 

Най-важният резултат на развития социален диалог произтича от неговата цел - да 

способства за социален мир и стабилност и по този начин - за социално и икономическо 

развитие, за постигане на социален консенсус, като възможност и резултат от 

взимането на решения.  

Социалният диалог засяга фундаментални нужди на работещите, а тяхното 

решаване има релативен характер и зависи от качеството на лидерството и 

организационното развитие на участващите партньори в процеса. 

Той може да ограничава  социалните конфликти чрез процедури за мирно 

решаване на споровете. Социалният диалог обикновено способства за ефективното и 

мирно управление на обществените дела и да утвърждава принципите на демокрацията. 

Развитието на социалния диалог налага усъвършенстване на институтите, на 

общо казано, на лидерството и на организационното развитие на участващите в 

него партньори. 
Днес социалният диалог е най-важната характеристика на развитието на 

обществените отношения. Социалният диалог способства за установяване на социално 

партньорство, социална солидарност и социален мир. 
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Той е механизъм , който насърчава консенсуса по фундаментални въпроси между 

основните партньори е и най-успешният начин за разрешаване на най-острите социални 

противоречия чрез мирно договаряне на заинтересованите страни.  

Социалният диалог е особено състояние на обществото, равнище на зрялост на 

обществените отношения, характеризиращи свободен и равноправен обмен на 

информация. Многостранната значимост на социалния диалог е най-важната системна 

и функционална характеристика на развитото общество. 

Социалният диалог преди всичко е социална комуникация, която представлява 

комуникативно въздействие, свързано с обмен на социални смисли в социално време и 

пространство. Това е комуникация, която пронизва всички сфери на съвременното 

общество. Важна особеност на комуникацията и общуването е това, че те се представят 

чрез социално-регулиращи и социално-конструиращи фактори. Социалната 

комуникация оказва огромно въздействие върху поведението и дейността на човека и 

формира комуникативни равнища на обществото във вид на различни комуникативни 

взаимодействия. 

Социалният диалог е основен начин за реализиране на социалното битие в света, а 

заедно с това - начин за опознаване на социалния свят, на неговите най-важни 

характеристики. Важно е да се отбележи, че социалният диалог е не само обмен на 

социален смисъл и на социални ценности, но и специфичен начин за тяхното създаване, 

конструиране. Още повече, при развития социален диалог, те са изпълнени с 

действителни хуманистични социални ценности. 

Единствено на основата на социалния консенсус се оказва възможно реалното 

социално сътрудничество, което изразява реално движение към „социален комфорт“ в 

цялост, за всички, а не за обособени социални групи. Това прави социалният диалог 

необходим и обусловен от самата природа на обществото, на което са присъщи 

противоречия, конфликти, антагонизми, които могат да бъдат разрешени само чрез 

открита форма на комуникативно-информационно взаимодействие. 

Изводът е, че социалният диалог е най-важната системна и функционална 

характеристика на развитото общество и най-важното равнище на неговата реализация, 

е диалогът между социалните партньори - държавата и институциите на гражданското 

общество - синдикатите. 

Социалният диалог е също най-важната форма на реална социална дейност и 

начин за реално социално взаимодействие. Той винаги се реализира в реални, 

конкретно-исторически условия и се осъществява от хората в контекста на реални 

социални ситуации, създавайки различни форми на социално единство, солидарност и 

социална идентичност. 

Социалният диалог характеризира социалните очаквания и настроения, които 

изразяват сложна структура на обществени искания и очаквания. 

Конструктивният и качествен социален диалог се изразява в равноправното 

участие на неговите субекти и най-важният фактор за динамично балансиране и 

устойчивост на обществената система в цялост. 

Социалният диалог, като фактор за лидерство и организационно развитие, е 

единственият път за устойчиво развитие на обществата, в най-общ смисъл, и 

държавите. Това предполага и задълбочени изследвания на темата за социалното 

партньорство, в неговата взаимна обвързаност и зависимост с лидерството и 

организационното развитие. 
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Abstract: Leadership has become a desired and highly valued aptitude. Without strong interpersonal 

skills, knowledge, emotional intelligence and other, a scale between managers and successful leader cannot be 

skipped. How to become a successful leader? What makes up leadership competencies? How to acquire and 

develop leadership competencies? Does one eventually become a leader or is a leader born? We will try to give 

the answers to the questions on the basis of theoretical and empirical research. A good leader is unquestionably 

something one becomes, due to inevitable innate characteristics and abilities for the leadership position. 

Personality traits and abilities can be largely inherited, but only with education and continuous learning is it 

possible to develop the necessary leadership competencies – to build an intellectual and creative potential. This 

paper proves that structural and leadership competences make up the creative power of knowledge, skills, social 

skills, intellectual resources and personality traits, the moral force of leaders. 

 
Keywords: Leadership, leadership competencies, education, learning 

 

Introduction 

 

The phenomenon of leadership has been occupying the attention of researchers in the 

form of everyday practice as well as the significant factors of its social-economic 

development. The theoretical view of leadership is mostly based on a comparison or 

correlation between two equally current phenomena – management and leadership. In that 

context, two views dominate, leadership as a management of function and management and 

leadership as two separate phenomena, which can be linked but are not necessarily thus. The 

focus of interest of numerous research papers were the tasks, roles, traits of managers and 

leaders. According to Covey (2000), leadership is manifested on several levels or areas - on 

an organizational business, interpersonal and personal level. The primary tasks of a successful 

leader, according to Welch (2005) are the following: to enable the employees to understand 

the mission, to “live and breathe” in accordance with the mission of the organization, to 

promote the team by training it and developing the self-confidence of the team members, to 

create confidence in the organization with honesty and transparency, to “exude positive 

energy and optimism” and to be brave and carry out bold actions. 

Goleman (2006) sees the hidden power of the leader in controlling emotions, one’s own 

and those of others. A leader must have the power to awaken passion, strong emotions, love, 

optimism and hope and thus to direct the energy of the employees towards a common aim.  

How does the leader influence the employees, or in other words, how does s/he manage 

them? A leader’s team style encompasses a series of coordinated activities, procedures and 

means. The foundation of this commitment is the traits of the leader’s personality, education 

(knowledge), that it, her/his professional competence, the singularities and tasks of the 

group/organization which s/he leads, the circumstances and other.  

 

How is leadership culture promoted within an organization?  

 

The behaviour of a leader in the contemporary approach of leadership is based on a 

three-dimensional model which includes reason, feeling and intuition. A comprehensive 
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approach which serves to attain creativity and spiritual engagement is necessary, as well as 

creating prerequisites for an instinctive reaction of leaders to the values of an organization and 

its business and social environment by means of facts and logical concluding, as well as 

opinions, personal attitudes, and an emotional viewing of the situation. In his paper How to 

build global leaders, Kevin Martin writes that “High-performance organizations are more 

likely to define leaders based on influence rather than authority. They define influence by the 

ability to persuade others to consider or adopt a point of view and the ability to obtain positive 

action from others” (Martin, 2015, p. 32). The improving of a leader’s behaviour in an 

organization is realized by creating basic values and behavioural norms in the course of the 

politics and practice of an organization which is expressed in culture and its tendencies, by 

way of confrontations, arguments, and mutual respect, and by integrating different opinions 

and attitudes.  

The formula of success is in the fact that there is focus on how time, energy, knowledge 

and means are used and spent. The aim is adequate profit, rather than maximum profit. 

Management is carried out by “output” instead of “input.” Also, instead of management based 

on financial results, what occurs is management of people who are producing results.  

In the aim of valorising the results which are significant for the development of the 

organization and following its achievements, the leaders are those who help in the process of 

managing the careers of the employees, which is a basic marker for building a value system, 

as well as confidence and motivation. How do leaders develop and improve the system of 

organizational management?  

A management system is promoted on the level of the following functions/activities: 

planning the development of institutions (short and long-term) is carried out by the 

organization, as well as new spatial solutions, precise and transparent mechanisms of control 

and supervision, and the training of employees from the area of communication, sustainable 

development and leadership. Assessing results through internal control and the assessment of 

work quality is enabled by clear formulations, questions and answers. A leader not only has 

the possibility of  constant access to the work results and how the plan is being carried out, 

but s/he also participates in and takes a part of the competence for a proper presenting and 

assessing of the results of the organization’s output. Leaders have insight into human and 

material resources significant for their work range, while the entire control of costs and the 

budget policy of the organization. In this way, an adequate, professional and business 

responsibility is achieved. Information is collected, classified and assessed on time in order 

for the actions undertaken to lead to real improvement. Special attention is given to the 

economic justification of the set plans for the organization’s development, creating synergy 

between personal and collective responsibility, as well as a timely adapting to all new legal 

requirements.  

How do leaders realize transparent and responsible relationships towards interested 

parties?  

Leaders are obliged to recognize power, legitimacy and the urgency of a certain process 

which they manage and which is not limited just to meeting legal provisions, although it must 

not exclude them either. The range of interested parties from individuals to a group is very 

diverse so that not everyone can be satisfied at every moment. The choice of a “right step” is 

the key factor of success and it shows the skills and ability of a leader to lead a given 

organization. 

How do leaders raise the confidence of interested parties by recognizing and securing 

responses to risks? Leaders raise the level of employee trust by an authoritative albeit not joint 

resolving of problems, creating a team spirit with formal and informal authorities, overcoming 

possible conflicts by stimulation, increasing or resolving conflicts, a constant collaboration on 

a vertical and horizontal management line, as well as by systemic access to motivation and 
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managing work motivation on a macro- and micro-level. Leadership represents a part of an 

educational, scientific and professional range of work, which enables a constant, formal and 

informal training of associates and workers from that area. Due to direct involvement in the 

work of the organization and in creating strategic plans for its development, leaders are able 

to constantly improve human and material resources. This is especially achieved through 

participation in various national and international developmental projects which can secure 

very visible competitive advantages for the organization by modernizing the equipment and 

the work process, by raising the level of control and supervision in accordance with 

development guidelines. It should especially be stressed that the efficiency of a leader 

depends on a series of psychological, social, emotional, cultural, national, religious and 

professional factors, which are rarely integrated into mindful, integrative and competent 

leader autonomy. There is a special focus on work transparency and carrying out of 

commitments as in this way leaders are given a far better position in decision making, and 

their creativity is improved as well as employee confidence. The organizational structure can 

be designed so that employees understand the relevancy of their positions for an 

organizational strategy, as well as the existing of necessary knowledge, skills and attitudes. 

The leader should facilitate for the employees a certain degree of autonomy, the possibility of 

applying diverse skills and a pace of meeting business aims which a certain position demands. 

Also, leaders organize training programs which can support the strategy of the organization’s 

development and, by including productive and talented human potential as key factors for 

obtaining competitive advantages on the market of knowledge, to secure a better and more 

affirmative position. 

Leaders use innovations in the aim of raising the competitiveness of the organization. A 

successful organization stimulates continuous learning and generates knowledge on all levels. 

Developing knowledge, business and social skills enables the leaders an academic and 

intellectual freedom in the aim of a higher level of creativity which is the key prerequisite for 

using innovations for raising competitiveness, as well as a set of perceptions, expectations and 

values which the organization has in relation with the competition.  

Through acquiring knowledge, leaders inspire the employees on all levels and create 

within an organization a culture of inclusiveness, ownership of work processes, recognizing 

one’s own potentials, entrepreneurship, improvement and taking responsibility. 

Culture is profoundly permeated by emotions and symbols, that is, meanings. 

Considering that culture is one of the ways of resisting profound uncertainties, people will 

constantly rather use already established culturological models and customs which ensue from 

their emotions, and not from some rational analysis. Certain culturological tools help people 

channel their emotions in a socially acceptable way. Thus it is necessary to build one’s own 

organizational model in which leaders have the possibility to inspire employees on all 

management levels to recognize their qualities, to take responsibility for some part of the 

tasks which they alone or within a team carry out and with time, to become the absolute 

owners of the work process in which they are included. Organizational culture is formed as a 

common, collective entity of a value system and underpinning assumptions of development 

which appear at the top of the iceberg as the observable behaviour of individuals within an 

organization with its rules, standards and norms. 

It is a fact that no organizational culture can control its behaviour to the extent as to 

disable variations. Thus, the leader position is clear, and her/his knowledge and skills are of a 

large significance for maintaining a positive and motivational sustainable work climate in the 

organization. 

Leaders promote such a culture which supports the creating and developing of new 

ideas and new ways of thinking which encourages innovations and the development of the 

very organization, through education and learning. Workers are no longer seen as mere 
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executors of work, but as resources on whose abilities and potentials organizations base their 

competitive advantage (Gavrić G., Kirin S., (2014, p. 204)).   

A leader should always have time to speak with the employees and co-workers in order 

to build relationships with mutual trust and enable creative thinking. In this way, a network of 

informal authorities or manager networks are created based on respect, trust, and genuine 

communication which usually occurs outside of formal meetings. Stressing positive aspects 

and results is achieved in such a way that we show our own success or the success of our team 

to an informal network of authority. In that respect, the role of a leader and her/his knowledge 

and skills are of an inestimable value as s/he must create conditions for a partnership and 

satisfaction due to the success achieved in the domain of the work commitments and 

responsibilities, and that phenomenon is called “pre-communicating positivity.” This 

phenomenon has shown to be useful in practice, seeking direct solutions, programs, projects 

and suggestions, which all together represent a part of the organizational culture and 

development strategy.  

Respecting the invested effort, knowledge and qualities of the employees, a leader needs 

to recognize and stimulate the professional development of each individual, demanding from 

the employee to be the initiator of her/his own career management. Linked with this, 

individuals must coordinate their knowledge and scientific credibility, the norms and 

standards in the organization where they work and the reality of the situation regarding their 

career.  

In regards to the employees, leaders promote the principle of equal chances as well as 

the principle of diversity. Teamwork relies on the capacity of its members, and thereby, more 

people will give added ideas, at least one of the members will be analytical, at least one 

member of the team will be systematic, and at least one critical. In teamwork, it is important 

to foster individuality and diversity, give support to every idea, encourage people to accept 

new knowledge, habits and ways of thinking, promote discussions and debates as a way of 

attaining new ideas, and adopt techniques for bringing a consensus which helps people 

experience decisions democratically rather than personally. 

 

The role of education and learning in “creating” leaders
4
 

The structure and types of leadership competences provide an answer to the eternal 

question – are leaders born or “made”? A leader is certainly always made using the inherent 

“leadership capital” as starting point. The role of education in this process of “creation” is 

extremely important. Inherited or partially inherited abilities will not become leadership 

competences without the necessary knowledge and skills. The educational process in 

developing leadership competences points to the need to research all segments of this process 

(programs, models, types, methods, effects, etc.) in order to predict the quality of the end 

result.  

This is what Stephen A. Stumpf, professor of Management & Operations at Villanova 

University, Philadelphia, says about learning leadership: “Can leadership be learned? Of 

course. Leadership is not like breathing – if you don’t focus your efforts and work at it, you 

won’t be an effective leader. It may be that every person cannot ‘learn’ how to be an effective 

leader, but we could say the same about learning chess. Everyone does not have the potential 

to be a master chess player. There are concepts and practices that can be learned (and taught) 

that will enhance the leadership effectiveness of many people (but not all) (Doh, 2003, p. 58). 

                                                           
4
 The research was a part of “Estimation models and strategies for improving quality of education” project 

(179060) conducted at the Institute for Pedagogy and Andragogy at the Faculty of Philosophy in Belgrade, and 

was financed by the Serbian Ministry of Education and Science. 
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Employee education and training is an ongoing process and one of the most frequent 

types of seminars are those that aim to develop leadership skills, especially in view of 

communication, decision making, change management, etc. (Alibabić, 2008a). 

Best-practice organizations (e.g., GE, Shell, Johnson & Johnson) view leadership 

development programs as a way to increase competitive advantage and support corporate 

strategy (Fulmer & Goldsmith, 2001). In 2008 alone, U. S. organizations spent $34 billion on 

employee learning and development (ASTD, 2008) and over 20% of training dollars were 

specifically spent on leadership development and managerial or supervisor training (Bersin 

and Associates, 2008). Leadership development was also the most desired type of training 

among managers and executives (Corporate Training and Development, 2006), suggesting 

that individuals believe leadership development has a positive impact on the leader and the 

organization (Johnson et al., 2012, p. 555). 

Pioneering research conducted by McClelland and his team in the 1960s showed for the 

first time that the skills required to turn people into successful entrepreneurs can, in fact, be 

developed. McClelland and his team developed competency-based training programs whose 

aim was to foster the desire to succeed. Thanks to this training, many companies became 

successful owing to the fact that at the helm they had people who had undergone training 

focusing on achievement (Goleman et al., 2006).  

The importance of successful leadership, the role of learning and education in 

developing leadership competences represent challenges to which the answers can be found 

through researching types of education, programs and relevant factors in the process of 

developing leadership competences. In order to arrive at a comprehensive offer of competence 

oriented training programs we looked at the following: 

- the analysis of the current offer of leadership competences development programs available 

on the “education market”; 

- the evaluation of the level of importance, i.e. rating the relevance of different training 

approaches toward developing leadership competences; 

- the results of research on participation levels (actual and desired) in forms/types of 

education and learning aimed at developing leadership competences. 

 

The leadership competences development programs available within the framework of formal 

education in Serbia: 

 Leadership competences development programmes for undergraduates. An analysis of 

results for individual management oriented subjects show that the available programs 

are aimed at acquiring knowledge (necessary for a leader), whereas their end result did 

not display elements of typical leadership competences; 

 Within the framework of Master’s, Specialised and Doctoral studies there are 

programs (subjects/courses) that aim to develop leadership competences. 

 

Leadership competences development programs within the framework of informal education: 

 Programs that are part of strategic development plans of companies/organisations are 

implemented either in-house or away from work and take different forms, mainly 

through seminars, lectures and workshops; 

 Leadership competences development programs as part of activities conducted by a 

number of government and non-governmental organisations and foundations (local 

and international); 

 Programs offered (provided by) specialised training agencies; 
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 Leadership competences development programs as part of continuous professional 

development offered by institutions of higher education. 

When it comes to developing leadership competences, research results clearly indicate 

that self-directed learning projects are an important way forward. In addition, the 

phenomenon of self-directed learning is increasingly becoming associated with professional 

development (Pedler et al., 1990), and research conducted by Kolb, Boyatzis and winter (at 

MIT Sloan School of Management in Cambridge, MA) shows that self-directed learning can 

make a significant improvement in people skills (Goleman et al., 2006). 

The results of the importance assessment, i.e. the contribution (percentage) of individual 

educational paths in achieving their competence are shown in Table 1. 

Tabl. 1. Level of contribution in developing leadership competences 

Educational path                                                                   Share in overall 

competence 

Developing leadership competences during undergraduate studies     8 % 

Developing leadership competences during graduate studies              12 % 

Developing leadership competences through informal education                 41 % 

Developing leadership competences through experience                            25 % 

Developing leadership competences through self-directed learning                   14 % 

Overall competence                                                                                     100 % 

The percentages in Table 1 show that participants in the study believe that their 

leadership competences were mainly developed or acquired (41%) through informal 

education followed by experience (25%). They believe that they have learned the least during 

their undergraduate studies (8%) which only confirms the results of an analysis of a number 

of undergraduate courses at various faculties, including those centred on economy and 

management. Such results come as no surprise taking into account the fact that the very 

concept of the majority of undergraduate courses on offer is aimed at improving knowledge 

rather than skills. Due to the fact that a number of post-graduate courses (specialised and 

Master’s) aim for an outcome that often involves leadership skills, it was expected that post-

graduate courses would play a more important role in developing leadership competences. 

However, the result obtained was only 12% which ranked postgraduate studies as penultimate 

on our list of educational paths for developing leadership competences. On the other hand, it 

is encouraging that self-directed learning (self education) has been recognised and indeed uses 

as a path towards developing leadership competences, especially in view of the fact that this 

particular path is especially suited to adults who are aware of their educational needs. The 

interpretation of results obtained, and in absence of precise research methods, can only be 

hypothetical. The educational offer that is accessible to working people (seminars and 

workshops which can be held at times suitable for people who hold jobs), could be the reason 

behind a higher level of participation in this type of program and the importance they have in 

developing leadership competences of those participating in our study.  

The research results of the level of participation of managers in different types of 

developing leadership competences (actual and desired participation), have led to important 

questions in the area of developing leadership competences but could also pave the way 
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towards finding the necessary solutions. Table 2 shows the levels of participation in different 

types of developing leadership skills and their desirability.  

 

Tabl. 2. Actual and desired participation (frequency and percentages – 600 participants) 

Types Actual participation Desired participation 

f % f % 

Master studies 12 2 30 5 

Specialist 

studies 

30 5 330 55 

Doctoral studies 3 0,5 12 2 

Seminars 552 92 486 81 

Lectures 210 35 96 16 

Study visits 24 4 456 76 

Self-directed 

learning 

168 28 180 30 

Action learning 12 2 90 15 

 

The table shows the disproportion between actual and desired participation. Only a 

small number of participants were involved in formal educational programs, action learning is 

desirable and study visits are highly desirable and spending time and learning within the 

framework of a successful company/organisation is perceived as a great professional 

challenge. More than 50% of our participants would opt for specialised programs if the 

opportunity presented itself. Seeing as specialised study programs are competence-based, 

intensive and practice-oriented, managers should be given a better opportunity for taking 

advantage of this type of program. 

Conclusion 

According to empirical research, the structure of leadership competence is made up of a 

number of different competences, i.e. abilities and personality types, skills and knowledge. 

Some of the abilities are partially inherited but the greatest number of competences is 

acquired and developed through learning and education.  

The educational paths for developing leadership competences are mainly found in 

different types of informal education. The questions raised in this paper continue to present a 

challenge for researchers. Leadership competences are a “fluctuating variable” similar to the 

demands of a typical work environment, business models and strategies are continually 

changing. This is the reason why education and learning in developing leadership 

competences is a life-long process and one that needs to be managed in order to make it as 

efficient as possible. What should be looked at are the following: the characteristics of a 

leadership competence model – the limitations and advantages of the empirical model; 

selection criteria (and characteristics) of the model used for researching educational needs for 

leaders (and competence levels) – classical models, expert evaluations, self-evaluation, “360 
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degree” evaluations, etc.; the characteristics and contribution of a particular type of leader 

training and education; the features of competence-based educational programs; 

standardisation, accreditation and licensing processes within the framework of formal and 

informal leader training; the effects of education and learning on changes in leadership 

practices. 
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Резюме: Една от най-важните разлики в концептуалното разбиране за лидерството е доколко този 

процес се свежда до онова, което прави лидерът и доколко се схваща като явление на социалните 

отношения. За лидерството и особено за политическото лидерство, публичността е иманентно необходи-

ма същност. Политическото лидерство се случва в публична среда. То черпи енергия от нея и 

резултатите от дейността му се легитимират от признанието отново в публичната сфера. Следователно, 

промените в публичната среда се отразяват съществено върху цялостното присъствие на лидера. 

Въпросът за публичността е предмет на постоянен и многостранен интерес. Динамиката на социалната 

ситуация подбужда към подобни търсения. От една страна се наблюдават опити за манипулация на 

публичната среда в демократичния свят, които пораждат опасения за нежелани системни промени. От 

друга страна, понятието за публичността се приема аксиоматично положително. Възможно ли е обаче 

определени нейни аспекти да бъдат деформирани и употребени деструктивно спрямо собствената ѝ 

същност? Докладът се спира на значението на ситуацията и социалната среда, както и на 

характеристиките на последователите като фактор за лидерска изява и формиране на определени 

лидерски профили. 

 
Ключови думи: лидерски процес, публична среда, политическо лидерство, административно 

лидерство, последователи 

 
Abstract: One of the most important differences in the concept of leadership is to what extent this process 

is limited to the behavior of the leader and how far is perceived as a phenomenon of social relationships. The 

public environment is inseparable part of the process of leadership and particularly of the process of political 

leadership. The leadership happens in a given situation – draws its power from it and the results of its activities 

are legitimized by the recognition again publicly. Therefore, changes in the public environment significantly 

affect the overall presence of the leader. The question about the specificity of the situation and of public 

environment is subject to constant and multifaceted research. The dynamics of this environment incites such 

searches. On the one hand there have been attempts to manipulate public environment which give rise to 

concerns about adverse changes in the conditions of democratic systems. On the other hand, the concept of 

publicity / visibility is considered axiomatic positive. Is it possible, however, certain aspects of it to be distorted 

and used destructively against its own nature? The paper focuses on the concepts of situation and social 

environment and on the characteristics of followers as a factor for leadership performance and shaping of certain 

leadership profiles. 

 
Keywords: Leadership process, public environment, political leadership, administrative leadership, 

followers 

 

Нека се запитаме какво е публичността? Това обективна видима реалност ли е или 

е създавана чрез медиацията на различни субекти, както и чрез целенасочено 

произвежданата форма на публичност?  Ако приемем, че социалната среда за даден 

лидерски процес олицетворява публичността, то измеренията й спрямо въпросите на 

политическото лидерство са от много съществено значение. Доколкото лидерът е 

mailto:taneva@phls.uni-sofia.bg
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възможен само спрямо дадена общност и съответната среда, то характеристиките 

на тези елементи са предпоставка за проявата на един или друг вид лидерство. От 

една страна, измеренията на публичността могат да бъдат в духа на разбирането на 

Хабермас, който описва  буржоазната публичност като сфера, в която частните лица се 

събират като публика, която се регулира от върховната власт, но която скоро започва да 

се противопоставя на тази власт. Посредникът в това противопоставяне е публичното 

размишление или публичната употреба на разума. (Хабермас, 1995, с. 86., Цялостен 

анализ върху тезата на Хабермас за ролята на публичността при дефинирането на 

модела на делиберативната демокрация  вж. в.: Атанасов, том 104) Дефинирането на 

публичността чрез разума я обозначава в пределно положителното й значение за всяко 

социално действие, стремящо се към морални цели и положителна промяна. 

Възможна е обаче алтернативна картина на публичността. Един добър наглед за 

това намираме в художествената литература. Основанието ми да се позова на него е 

убедителността на типизирания образ, който има всички основания да бъде 

нарицателно понятие за деструкция на публичността. Това е Елсуърт Тухи,  един от 

централните персонажи в „Изворът“ на Айн Ранд. (Ранд, 2006) Създаденият в коренно 

различна глобална и национална среда – романът е написан през 1943 в Съединените 

щати – социалният смисъл на този персонаж не е изгубил от ясното послание на 

профила си като демагог чрез употребите на публичността. Същината на възможния 

начин за деформиране на публичността е описан от писателката чрез откровение на 

своя герой: 

„Убий представата на човека за ценностите. Убий способността му да 

разпознава възвишеното или да го постига. Никой няма власт над велики хора. Ние не 

искаме никакви велики хора. Но няма да отричаме самото величие, а ще го унищожим 

отвътре. Великото е рядко, трудно, изключително. Създай критерии, постижими за 

всички, до последния човек, за най-негодния, и ще пресечеш стремежите на всички, и 

на великите, и на нищожните. Ще пресечеш всякакъв стремеж към по-добро, към 

превъзходство, към съвършенство. Присмей се на Роурк (в книгата: талантливият 

архитект) и обяви Питър Кийтинг (посредствен творец) за голям архитект. И вече 

си унищожил архитектурата... Не си поставяй за цел да унищожиш всички храмове - 

ще уплашиш хората. Издигни в култ посредствеността и храмовете сами ще се 

изравнят със земята. Има и друг начин. Убивай със смях. Научи се да го използваш 

като унищожително средство. Превърни го в подигравка. Съвсем лесно е. Кажи им да 

се присмиват на всичко... Ако унищожиш всичко свято в душата на човека, и самата 

му душа ще престане да е свята за него. Убий преклонението, за да убиеш героя в 

човека. Няма преклонение с кикот. Човекът ще се подчини и покорството му ще е 

безгранично. Ще се съгласява с всичко и няма да приема нищо твърде 

сериозно....Безсмислицата винаги има някаква цел. Не си губи времето да изследваш 

безумието - само се запитай каква е целта му... Природата не търпи вакуум. 

Опустоши човешката душа и ще получиш празно пространство, което да запълниш“ 

(пак там). 

Дългият цитат от роман не би бил разбираем, ако предметът му бе художествена 

фикция. Неговият фокус е очевидно провокиран от достатъчно значими и устойчиви 

корелати в действителността, за да може да има нестихваща слава повече от 70 години. 

Известно е, че белетристиката остарява, когато социалният контекст се променя 

дотолкова, че новата публика не съумява да разбира темите и преживяванията на 

героите в дадения сюжет. Класиката преминава през епохите или с вечността на темите 

си или с актуалността на проблемите, които повдига. Тезите в романното откровение на 

Елсуърт Тухи адресират множество аспекти на модерната теория на лидерството. 

Ерозията на социалната среда чрез девалвация на ценностите се явява, както е азбучно 
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известно, предпоставка за изява на популистки дейци. В същата посока е социалният 

цинизъм за употреба на публиката въз основа на профанизиране на нагласите и 

размиване на критериите за добро/зло и почтено/непочтено. Ефективността на този 

подход за деструкция е голяма, тъй като не борави с отделни случаи – не дискредитира 

само отделни индивиди, направили опит за лидерска изява, а работи чрез употребата на 

средата. Създава условия, при които лидерство, решаващо проблемите на общността 

става възможно само чрез саможертва, подобна на случаите при героичното и кризисно 

лидерство или борави с подмяна на творческо-съзидателното с посредствено-

епигонското, услужващо на скритите цели на едни или други манипулатори. С други 

думи лидерството се заменя с популярност, а популярността е функция от 

публичността. 

Тревогата за употребата на публичността не е само художествена рефлексия, 

подтикната от дадени еквиваленти в една отминала епоха. Нашата съвременност е дала 

повод на хуманитаристи да повдигат тези въпроси с не по-малка конкретност и 

илюстрации. Колин Крауч, например, квалифицира съвременните тенденции в 

развитието на обществото и политическата система като загуба на публичната власт… 

(Крауч, 2012) С оглед на лидерския процес публичността е единият от трите основни 

елементи, задаващи/предопределящи особеностите както на неговото протичане, така и 

на крайния резултат. 

Обикновено за лидерството е прието да се пише през погледа на личността в 

лидерска позиция. Факт е обаче, че лидерството е възможно при съответен релевантен 

на характеристиките на средата и респективно на последователите подход. Анализът на 

публичността в този доклад се ограничава до значението й за процеса на политическо и 

административно лидерство. Търсенето на лидерство неизбежно се фокусира върху 

фигурата на лидера. Независимо дали се тръгва от усещането за нужда от лидерство в 

средата или от потребностите на общността за същото, анализът незабавно отвежда към 

фигурата на лидера и рядко прехвърля към другите елементи на лидерския процес. 

Сякаш обстоятелствата и особеностите на групата нямат значение. Липсата на 

критична рефлексия върху участниците и ситуацията в даден процес на лидерство е 

хроничен дефект в търсенето на системен отговор по въпросите на лидерството. 

Разбира се, изглежда от само себе си ясно, че „осъзнавайки, че не съществува такова 

нещо като лидерство във вакуум, лидерите се стремят към по-добро разбиране на 

ролята им в по-широк смисъл, включително чрез способността да вдъхновяват и 

мотивират служителите си, както и да се създадат по-ефективни екипи.“ (Manfred Kets, 

2008). Въпреки това, повечето курсове наблягат на усъвършенстване на самите умения 

на ръководителите с оглед потенциала на лидерската теория без оглед особеностите на 

ситуацията и общността на последователите. Според собствените заключения на 

цитираното изследване върху резултатите от обучение за трансформационно 

лидерство, «участниците споделят, че гледат на такива програми като «източник на 

нова енергия», на «възможност да експериментират и преценяват плановете или 

хрумванията си», или пък  «се подготвят за нова роля» (пак там). 

 

Дефиниционни ограничения 

Едва ли е необходимо всеки анализ да започва с преглед на многообразието от 

подходи и дефиниции в полето на лидерството. Все пак, подобно на резултати, 

постигнати чрез метаанализ, така и при употребата на понятието за лидерство са 

наложителни известни дефиниционни уточнения. Доколкото и в българската 

литература вече има не малко систематични концептуални прегледи на развитието в 

тази теория (Карастоянов, Карабельова, Джонев, Илиева, Танева и др.), то тук ще се 

огранича до непосредствената дефиниция, положена в основата на анализа. 
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Лидерският процес по своята същност представлява активно взаимодействие 

между следните основни елементи: 

 

Фиг. 1. Елементи на лидерския процес 

Наличието на всеки един от тях е задължително условие за пораждане на 

явлението. Лидерството е процес на съзнателно изграждане и поддържане на 

отношения между разглежданите елементи. То е вид социално взаимодействие, а не 

обикновено следствие от функция, позиция или качества на определен индивид. В 

зависимост от начина, по който отделните елементи взаимно си влияят, възниква един 

или друг тип лидерски процес. 

Лидерството е насочено към решаването на обективно съществуващ проблем на 

конкретна общност, с която индивидът в лидерска позиция взаимодейства. В рамките 

на конкретен контекст (обща среда, задаваща единна ценностна база, обхват и правила), 

различни видове ситуации (непосредствена среда за лидера и последователите) и 

проблеми протичат различни видове лидерски процеси (вж. повече по въпроса в 

Танева, „Лидерството-управление извън господството“, С., 2005). 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Лидерски процеси 

Всъщност проблемът-импулс, във връзка с който започва взаимоотношението, 

трябва да бъде осъзнат като реален и значим за дадената общност, която подлежи на 

структуриране като последователи. Неговото разрешаване се превръща в общозначима 

Лидерски 
процес 

Лидер, 
вкл. 

качества 

Последовател
и-общност 

Контекст/ 
среда 

Проблем-
импулс 

Ситуация 

лидер 

ситуация последователи 

Ценностен 

контекст 

Взаимодействие 

между елементите 

за решаване на 

проблем на 

последователите 

Дефиниция на 

проблема – тип 

на лидерството 



- 88 - 
 

цел на връзката лидер-последователи. Обикновено най-острите кризи възникват около 

въпроси, свързани с предпазване от негативни външни фактори и запазване на 

вътрешната интеграция на групата. За пораждане на лидерски процес може да се 

говори, само ако лидерите успеят да представят конкретна визия за трайно и реално 

решаване на проблема, която да бъде възприета свободно и на добра воля от 

последователите. 

Един от източниците на напрежения в лидерския процес е в 

несъответствието между обективната същност на ситуацията и нейният 

интерпретиран смисъл. Всъщност взаимодействието между лидера и общността, 

която се очаква да бъде структурирана като последователи, преминава през 

опосредстваните значения на ситуацията. От една страна, ситуацията има своя 

обективна същност, дори това да бъде в резултат на акумулираните и/или примирени 

различни субективни дефиниции на ситуацията и от друга, това е активно създаваната 

изкуствена реалност въз основа на реалната такава. Очевидният пример за това 

разположение на „силите“ в реалността е създаваният образ от медиаторите. Въпросът 

колко, кои и чрез какви канали „облъчват“ публиката е предмет на отделен анализ. За 

целите на дадената статия е достатъчно да се обозначи тази функция на ситуационния 

елемент в схемата на лидерския процес. 

С други думи, от една страна ситуацията се характеризира със своята обективност 

и подлежаща на наблюдения и описание видима реалност, но от друга страна, лидерът 

и общността са подложени на опосредстваните значения на ситуацията, придавани им 

от интерпретаторите. Усложняването на тази среда благодарение на съвременните 

технологии, интернет и огромен мащаб на социалните мрежи създава огромен 

потенциал за множествена употреба. В зависимост от ценностите и характеристиките 

на морала на дадената епоха и особено тези на ключовите субекти на в политиката и 

бизнеса, се наблюдават различни варианти на „моделиране“ на видимостта на средата. 

Дали това ще се разпознае в начините на пропаганда, реклама, PR, хибридни войни, 

корпоративни машинации и пр., видимостта на манипулациите и манипулацията на 

видимостта е постоянно съпътстващ феномен в обмена на дейности и властовите 

йерархии.  

Въз основа на казаното се налага изводът, че за да може да осъществи ролята си 

по лидерски начин, даден политически деец трябва да съумява да постига резултати и 

по линия на естествените отношения с общността за решаване на техен проблем, но 

също така да владее и неотстъпно да се справя с интерпретациите на ситуацията, за да 

може реалното и съобщеното да съвпадат. В съвременността има твърде сложна 

система на тази медиаторска среда, която борави с образа на ситуацията, за да е лесно 

онова, което е да бъде разбирано именно като такова. Бялото като бяло; черното като 

черно и т.н. Овладяването на каналите за интерпретация създава възможност за 

подмяна на реалността. Ако публиката се довери преди всичко на интерпретацията на 

ситуацията, то  видимостта на публичното може да е така деформирана, че изразът 

„няма значение дали нещо се е случило, за да се е случило, трябва да бъде по 

телевизията“. 

С други думи, този тип публичност, този тип създаване на представа от 

посредниците в комуникацията по адрес на властта/политиката налага своята реалност 

на интерпретацията като доминираща спрямо естеството на дейността: 

 кой задава въпросите 

 кой прави обобщенията 

 кой дава структурата на новините 

 кой избира темите 
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Това прекомерно полагане на отношенията лидер-общност/лидер-последователи в 

сферата на реалната или конструирана реалност е индикаторът, отразяващ състоянието 

на публичността. Публичност като самата себе си или публичност, завзета от другите. 

Дали лидерът говори или интерпретаторът съобщава. Кому вярват и кого всъщност 

следват е въпрос, който предопределя възможността лидерът да осъществи своята 

мисия. Тъкмо такъв е случаят с цитираният по-горе литературен типаж Елсуърт Тухи и 

вестникарският магнат, който се явява такъв докато следва логиката на установеното 

статукво и съответни правила на играта (Изворът, Айн Ранд). 

Ако така изложеният анализ е верен, то в такъв случай предпоставка за всеки 

политически деец да се справи със своята мисия е функция от умението му да 

осъществи по лидерски начин не само своята основна дейност (експерт и управленец), 

но също така да се изяви по лидерски начин спрямо медиаторската среда, за да могат 

резултатите от дейността да не зависят от благоволението и настроението на този 

конкурентен квази властови център. Независимо обаче дали даден деец ще съумее или 

не да отрази сложността на това посредничество в интерпретацията на резултата, при 

всички положения публичността търпи очевидна употреба. 
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Резюме: Целта на изследването е да се установи влиянието на факторите, които допринасят за 

организационната ефективност, върху мотивацията на университетски преподаватели. Изследвани са 218 

преподаватели, от които 55% жени и 45% мъже от пет утвърдени университета в страната. Факторите за 

организационна ефективност се отнасят до целите, структурата, възнагражденията, взаимоотношенията, 

поддържащите механизми, лидерството и отношението към промяната. В резултат на факторен анализ са 

изведени следните аспекти на мотивацията за работа на университетските преподаватели: доходи, 

съдържание на работата, взаимоотношения и управление на университета, автономия и отговорност. 

Резултатите от регресионния анализ сочат, че поддържащите механизми в организацията оказват 

влияние върху аспектите на вътрешната мотивация – съдържание на работата, автономия и отговорност. 

Системата на възнаграждения е предиктор на външната мотивация на университетските преподаватели, 

свързана с доходите, взаимоотношенията и управлението. Отношението към промяната, извършвана в 

организациите, не влияе на нито един аспект на мотивацията на преподавателите.  

 
Ключови думи: организационна ефективност, мотивация, академичен състав, промяна, 

характеристики на работата 

 
Abstract: The main aim of this study is to determine the influence of factors that contribute to 

organizational effectiveness on the motivation of university professors. Were studied 218 university professors, 

of which 55% women and 45% men of five established universities in Bulgaria. The factors for organizational 

effectiveness relate to the objectives, structure, rewards, relationships, support mechanisms, leadership and 

attitude towards change. As a result of factor analysis were derived following aspects of the motivation of the 

university professors: gains, content of the work, relationships and management of university, autonomy and 

responsibility. The results from regression analysis show that support mechanisms in the organization impact on 

aspects of intrinsic motivation. The system of remuneration is a predictor of extrinsic motivation of university 

teachers. Attitudes to change carried out in organizations does not affect any aspect of the motivation of teachers.  

 
Keywords: organizational effectiveness, motivation, academic staff, change, job characteristics 

 

Секторът на висшето образование е един от най-динамично развиващите се и 

променящи се сектори с изключително нарастваща конкурентна среда, намаляващ брой 

кандидат-студенти, ограничено финансиране от страна на държавата и множество 

други фактори на социално-икономическата среда, които рефлектират върху 

качеството на обучението и поведението на преподавателите и служителите. Тези 

изменения във външната среда поставят ред предизвикателства пред управлението на 
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университетите и сложната задача не просто да управляват процесите в тях, а да ги 

управляват така, че да развиват и поддържат уникалността на организациите си, която 

от своя страна да отразява спецификата им и в същото време да е адаптирана към 

външната среда и изискванията на времето. В условията на екстремно нарастващата 

конкуренция между университетите, продиктувана от последните изменения на 

законите, правилниците и разпоредбите, регламентиращи както финансирането, така и 

реалното им място в европейското и световно образователно и научно пространство, 

човешкият капитал в лицето на академичния състав и неговата мотивация се очертават 

като инвестиция и решаващо условие за качеството и ефективността на обучението.  

Мотивацията за работа, определяща и привързаността им към организацията, се 

превръща в една от основните предпоставки за организационната ефективност и успех 

и допринася за организационното развитие на университетите (Илиева, Николова, 

2004). Работещите в системата на висшето образование се характеризират с висока 

личностна значимост на работата и ангажираност в нея, привързаност към 

организацията и удовлетвореност от работата като цяло (Илиева, 1998). В противовес 

на очакванията, че удовлетвореността от работата на преподавателите в университетите 

ще зависи най-силно от вътрешните характеристики на дейността, които изпълняват 

ролята на своеобразни вътрешни мотиватори, се оказва, че основна причина за 

възникването на висока степен на удовлетвореност е политиката на организацията 

(организационни аспекти на труда), а съдържанието на труда, макар и важно, е с 

второстепенно значение (Илиева, 1998). 

Именно поради това мотивацията за работа е силно повлияна от ред 

организационни характеристики като стратегия, структура, култура, системи за 

управление на човешките ресурси, в това число подбор, кариерно израстване и 

развитие, оценка на изпълнението, заплащане и допълнително стимулиране. 

Създаването и организирането на гъвкава, динамична и постоянно усъвършенстваща се 

образователна система, стремяща се да съответства на налагащите се стандарти и 

изисквания, предполага търсенето, проучването и познаването на различните 

мотивационни фактори, на стимулиращите механизми за повишаване на 

ефективността, които се явяват специфични за университетските структури. 

Ефективното управление е гарант за постигане на трайно и конкурентно 

предимство. То се осъществява в съответствие с целите и стратегиите на 

организацията, чрез изпълнение на редица управленски функции и задачи, свързани с 

планиране, подбор, оценяване, приспособяване, информиране, организиране, 

ръководене и мотивиране.  

Мотивацията е ключова за разбиране на човешкото поведение в труда и директно 

предсказва изпълнението и ефективността на работата. Тя се влияе от редица причини, 

които са както личностни, така и организационни. Въпреки това тя често се свежда 

предимно до потребностите на конкретната личност или тясно се разглежда в 

термините на финансовите възнаграждения и стимули, без да се отчита, че е един 

сложен феномен, който съдържа в себе си множество аспекти. За по-пълното й 

разбиране, въз основа на което могат да се въведат подходящи системи за мотивиране и 

задържане на квалифицираните кадри, е необходимо да се анализира всеки от тези 

компоненти, като се отчете взаимодействието между тях, както и тяхното влияние 

върху мотивацията (Илиева, 2009). 

Проблемът, свързан с необходимостта от изследване и повишаване на 

мотивацията за труд на академичния състав, придобива изключителна актуалност и 

значимост за ефективното и успешно функциониране на университетите днес. Въпреки 

безспорното значение на мотивацията в труда, въпреки признаването на важността и 

ролята на висшето образованието и в частност на академичната общност, на 
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университетите като структури, отговорни за социалното, икономическо и духовно 

израстване на нацията, проблемът за изследване и повишаване на мотивацията на 

академичния състав си остава безпричинно слабо изследван не само в национален 

мащаб. В предходните десет години в България почти липсват научни изследвания и 

публикации, които да разглеждат и изучават мотивацията в различни сфери извън 

бизнеса и държавната администрация, в това число и мотивацията в сферата на 

висшето образование и по-конкретно мотивацията на университетските преподаватели.   

Цел на настоящето изследване е да се установи взаимовръзката и влиянието на 

организационната ефективност върху мотивацията за работа на университетските 

преподаватели. Очаква се, че компонентите на организационната ефективност, 

обхващащи вътрешната среда на организацията, влияят значително върху мотивацията 

за работа на членовете на академичния състав. 

 

Методи на изследване и извадка 

 

Въпросник за изследване на организационната ефективност. С цел да се 

диагностицират силните и слабите страни на организациите беше използван въпросник, 

съдържащ 35 твърдения, като те се оценяват по пет-степенна скала, която варира от 

“напълно не съм съгласен/а” до “напълно съм съгласен/а”. Използваният модел е на 

Марвин Уайсбърд и е предназначен за организационна диагноза (Weisbord, 1978). Той е 

изграден на базата на системния подход за анализ на взаимовръзките между отделните 

променливи, оказващи влияние в различна степен върху начина на управление на 

организацията и нейната ефективност. Сферите, които се оценяват, са следните: 

 1. Цели на организацията или отговор на въпросите в какъв вид бизнес се намира 

тя, кои са целите и как са поставени, доколко разбираеми и приети са те за хората в 

организацията, има ли съвместимост между личните и организационните цели.  

 2. Структура или какво е разделението на труда. 

 3. Взаимоотношения - да се установи как се управлява координацията и 

конфликта между хората, какви са междуличностните отношения между ръководители 

и подчинени и между колегите. 

 4. Възнагражденията се отнасят до това дали се дават подходящи стимули за 

изпълнението на задачите. 

 5. Подпомагащи механизми, като за целта се определя дали съществуват 

адекватни технологии за координиране и оказване на помощ в процеса на работа.  

 6. Лидерство като сфера на диагноза е насочено към това дали някой поддържа 

баланса между тези компоненти. 

 7. Към тези компоненти се прибавя и оценката на нагласата за промяна, която 

дава информация в каква степен организацията е готова за промяната и къде да се 

насочат усилията за промяна (Preziosi, 1995).   

Скалата показва високи психометрични качества при българска извадка (Илиева, 

2005, 2006). В настоящото изследване коефициентът за вътрешна съгласуваност на 

метода α на Кронбах е много висок –  0.93. 

 

Въпросник за изследване на мотивацията за работа. Мотивите за работа бяха 

изследвани с въпросник, който съдържа 29 твърдения и е адаптиран за целите на 

настоящото изследване. Твърденията обхващат основните мотивационни фактори, 
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които са установени в теориите за мотивацията, а редица проведени емпирични 

изследвания доказват тяхната адекватност. Факторите, разглеждани като мотивиращи 

по своя характер, се отнасят до условията на работа, съдържанието на извършваната 

работа, възнагражденията, взаимоотношенията с ръководството и с колегите, 

възможностите за повишение (академично израстване) и кариерно развитие. 

Твърденията се оценяват по пет-степенна скала, която отразява степента, в която 

университетските преподаватели са мотивирани от отделните аспекти на работата. 

Използваният въпросник притежава висока надеждност при изследване на мотивите за 

работа и отговаря на психометричните изисквания (Илиева, 2005; 2009). В настоящото 

изследване коефициентът α на Кронбах за целия въпросник е 0,92, а за отделните 

субскали варира в диапазона от 0,73 до 0,88. 

 За да се установи структурата на мотивацията при университетските 

преподаватели, беше направен факторен анализ по метода на главните компоненти с 

Варимакс ротация, в резултат на който бяха изведени пет основни фактора, които 

обхващат отделните мотиви за работа. Те съответстват на броя оригинални фактори, 

отчетени при конструирането на въпросника, а съдържателно се припокриват в 

различна степен. Именно съдържателните разлики, обаче, отразяват най-съществените 

особености на мотивацията за работа на университетските преподаватели.    

В първия фактор попадат шест айтема, обхващащи аспекти, характерни за 

външната мотивация. Твърденията са свързани с възнагражденията, тяхното 

гарантирано получаване, справедливостта в определянето им, стандарта на живот, 

който те осигуряват, както и допълнителните облаги и придобивки, които се получават, 

което ни дава основание да го наречем доходи. Те обясняват 14,46% от общата 

дисперсия в мотивите за работа. Вътрешната съгласуваност на твърденията в този 

фактор α е 0.79. 

Във втория фактор се включват отново шест айтема. Той отразява онези аспекти 

от съдържанието на работата, отнасящи се до вътрешната мотивация, като 

възможността за постигане на високи резултати, предизвикателството в работата, 

необходимостта от прилагане на творчески умения и способности, произлизащи от 

съдържанието на работата. Това ни дава основание да го формулираме като 

съдържание на работата. Този фактор обяснява 14,38% от общата дисперсия в 

мотивите за работа. Коефициентът за вътрешна съгласуваност α на Кронбах за 

твърденията, които попадат в този фактор, е 0.74. 

Третият фактор включва осем твърдения, които се отнасят до  

взаимоотношенията и управлението на университета. Вътрешната съгласуваност на 

твърденията в този фактор α е 0.88. Взаимоотношенията във вертикален и хоризонтален 

план, както и политиките за управление, обясняват 13.33% от общата дисперсията в 

мотивите за работа.  

Четвъртият фактор разкрива автономията на работата в университет. В него 

намират място пет твърдения. Коефициентът за вътрешна съгласуваност α на Кронбах 

за твърденията, които се включват в този фактор, е 0.73. Обяснената дисперсия, която 

този фактор има при разбиране на мотивите за работа, е 8.92%. 

Петият фактор беше означен като отговорност и съдържа четири твърдения, 

които обясняват 5.44% от дисперсията. Коефициентът за вътрешна съгласуваност α на 

Кронбах за твърденията, които попадат в този фактор, е 0.76. 

 

Извадка. Изследването е реализирано в периода ноември 2015 г. – януари 2016 г. 

Изследвани са 218 лица, от които 121 жени (55%) и 97 мъже (45%). Те са разпределени 

приблизително по равен брой между пет университета, които са с  утвърдени традиции 

и рейтинг, привличат достатъчен брой кандидат-студенти и са се наложили в областите, 
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в които обучават студенти: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет за национално и световно 

стопанство, Технически университет – София, Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий“. 

Според възрастта изследваните лица се разделят в пет възрастови групи. От 30 до 

40 години са 75 (34,4%); от 40 г. до 50 г. са 52 (23,9%); от 50 г. до 60 г. са 44 (20,2%); и 

над 60 г. са 28 (12,8%). Според общия трудов стаж изследваните лица се разделят също 

в пет групи. В групата с най-кратък общ трудов стаж – до 5 години, попадат 22 от 

изследваните лица, което представлява 10% от извадката. Тези с от 6 до 10 години 

трудов стаж са 29 (13,3%); от 11 г. до 15 г. са 46 (21,1%); от 16 г. до 20 г. са 36 (16,5%); 

и над 20 г. са 85 (39%). Според заеманата академична длъжност и ниво в академичната 

йерархия 54 (24,8%) са хабилитираните преподаватели с ръководни административни 

функции, 66 (30,3%) са представителите на хабилитираните преподаватели без 

ръководни административни функции. Нехабилитираните преподаватели са – 98 (45%). 

 

Резултати и обсъждане 

 

За да се установят взаимовръзките между факторите на вътрешната среда, които 

допринасят за организационната ефективност, и различните аспекти на мотивацията за 

работа на университетските преподаватели, беше направен корелационен анализ. 

Резултатите от него показват статистически значими, от слаби до високи корелации, по 

отношение на всички аспекти на мотивацията и факторите за ефективност (Табл. 1). 

                                                                                              

Таблица 1. Резултати от корелационен анализ между отделните аспекти на 

мотивацията и организационната ефективност 

 
Подскали Цели Струк-

тура 
Взаимо-
отношения 

Възнагра-

ждения 

Подпомагащи 

механизми 

Лидерство  Промяна 

Доходи 0,445** 0,346** 0,259** 0,621** 0,480** 0,368** 0,200** 

Съдържание 

на работата 
0,329** 0,409** 0,437** 0,397** 0,438** 0,398** 0,257** 

Взаимоотно-

шения и 

управление 

0,480** 0,563** 0,535** 0,558** 0,560** 0,519** 0,333** 

Автономия 0,401** 0,362** 0,370** 0,398** 0,416** 0,317** 0,222** 

Отговорност 0,323** 0,352** 0,357** 0,278** 0,406** 0,406** 0,185** 

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05  

Мотивацията, свързана с основните и допълнителните доходи, в най-значима 

степен корелира, както може да се очаква, със системата за възнаграждения, които 

съществуват в даден университет, както и наличието на изградени подпомагащи 

механизми и целите на организацията. По-слаби са зависимостите между този аспект на 

външната мотивация с лидерството и структурата на организацията, а най-ниски са с  

взаимоотношенията и отношението към промяната.  

Съдържанието на работата като фактор, отнасящ се до вътрешната мотивация на 

университетските преподаватели, в еднаква степен се определя от наличието на 

подпомагащи механизми и системата на взаимоотношения и управление, както и от 

особености на структурата, свързани с яснотата при разпределение на задачите и 

отговорностите. Самата работа ще се възприема като мотивираща по характер, когато 

са регламентирани както формалните, така и неформалните отношения на работното 

място в хоризонтален и вертикален план. Лидерството, системата на възнаграждения  и 

целите на организацията са другите компоненти на организационната ефективност, 
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които имат значение за възприемането на работата като интересна, разнообразна, 

даваща възможност да се използват уменията и способностите, докато промяната 

отново в най-ниска степен корелира и с този аспект на мотивацията. 

Взаимоотношенията и управлението, които характеризират аспект от външната 

мотивация, свързан със социалната среда и политиката на организацията, имат изразени 

взаимозависимости с такива фактори за организационна ефективност, като структурата, 

подпомагащите механизми, възнагражденията, взаимоотношенията и лидерството.  

Може да се смята, че този аспект на мотивацията най-значимо се определя от 

характеристиките на организацията и от нейната ефективност, като в подкрепа на това 

се установява, че целите и промяната на организацията тук също имат по-висока 

значимост в сравнение с останалите компоненти на мотивацията. 

Автономията корелира най-силно с подпомагащите механизми и целите, докато 

отговорността – освен с подпомагащите механизми, и с лидерството. Автономията и 

отговорността са важни характеристики на преподавателския труд в системата на 

висшето образование и ще имат мотивираща сила, ако в университетите е развита и се 

поддържа система за координиране, съдействие и помощ в процеса на работа. 

Като цяло резултатите от корелационния анализ дават основание да се смята, че  

организационната ефективност пряко зависи от мотивацията на служителите, което 

потвърждава резултати от предходни изследвания в системата на висшето образование 

(Илиева, Николова, 2004). Също така, при наличие на ефективни организационни 

характеристики  може да се очаква, че университетските преподаватели ще са високо 

мотивирани и отдадени на изпълнението на своята работа и ще се стремят към по-

високо изпълнение и качество на преподаването. 

С цел да се установи по какъв начин различните компоненти на организационната 

ефективност влияят върху мотивацията за работа, беше направен регресионен анализ 

по метода на стъпковата регресия (Табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние на факторите за организационна ефективност върху 

мотивите за работа 

 
Мотиви за 

работа 

Организационна ефективност – β 

Цели Струк-

тура 

Взаимо-

отноше-

ния 

Възна- 

граждения 

Подпома-

гащи 

механизми 

Лидер-

ство 

Промяна ∆R
2
 

Доходи    0,621***    0,39 

Съдържание  

на работата 
  0,255**  0,256**   

0,22 

Взаимо-

отношения и 

управление 

 0,217* 0,186* 0,325***    

0,40 

Автономия  0,211*    0,263**   0,19 

Отговорност     0,225* 0,228*  0,18 

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05 

 Резултатите от регресионния анализ дават по-голяма яснота относно евентуални 

организационни промени, които да повлияят на мотивацията на университетските 

преподаватели. Системата на възнаграждения е единственият фактор за 

организационна ефективност, който влияе върху външната мотивация, свързана с 

доходите, като обяснява съществен процент от вариацията (39%). Нито един от 

останалите фактори няма влияние върху този аспект на мотивацията, т.е. дори при 

наличие на ясни цели, структура, подпомагащи механизми и лидерство, няма да се 
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постигне мотивиращ ефект, свързан с доходите и допълнителните придобивки,   

справедливостта при заплащане и гарантираното получаване на работната заплата. 

 Съдържанието на работата има мотивиращ ефект под влияние на социалните и 

управленски фактори за ефективност, като добрите взаимоотношения по хоризонтала и 

вертикала, както и подпомагащите механизми, улесняват изпълнението на работата и 

мотивират университетските преподаватели. Макар и мотивираща по своята същност, 

преподавателската дейност в значителна степен се влияе от наличието на благоприятен 

организационен климат, успешното разрешаване на конфликти, социалната подкрепа 

между колегите и начините за координиране на изпълнението и оказване на съдействие 

при трудни ситуации. 

 Мотивацията, която произтича от социалното взаимодействие и управлението на 

университетите, се влияе от най-много фактори за организационна ефективност, които, 

взети заедно, обясняват общо 40 % от вариацията . На първо място, този аспект на 

външната мотивация се предсказва от системата на възнаграждения, които имат 

изразен мотивиращ ефект. На второ място е влиянието на структурата, а 

взаимоотношенията като част от организационната ефективност са третия по сила на 

въздействие фактор, макар че на пръв поглед може да се очаква да имат пряк ефект 

върху този тип мотиви.  

Автономията в работата ще мотивира университетските преподаватели при 

наличие на два фактора за ефективност – цели и подпомагащи механизми. Колкото 

повече в университетите съществуват ясни организационни цели, които са в 

съответствие с индивидуалните, и колкото повече има работещи механизми за 

координиране на усилията, толкова повече ще се създадат предпоставки за автономия. 

Като се има предвид, че автономията в работата на университетските преподаватели 

има критично значение за качеството на обучението, то е необходимо в краткосрочен и 

дългосрочен план да се изгради ясна визия, стратегия и цели в процеса на управление и 

да се развият съответните организационни механизми, които да подпомагат 

реализацията на целите.  

Отговорността е друга ключова характеристика на работата на университетските 

преподаватели, която определя тяхната мотивация. В случая поемането на отговорност 

за резултатите от работата, за взаимодействието със студентите и колегите и за 

качеството на обучението се предсказва в еднаква степен от лидерството и от 

поддържащите механизми, които съвместно обясняват 18 % от вариацията.  

Лидерството като фактор за организационна ефективност влияе единствено върху 

отговорността, като може да се допуска, че делегирането на задължения и правомощия 

от страна на управлението и разширяване на участието на преподавателите не само в 

учебната, но и в останалите дейности в университетите ще повиши отговорността им. 

 

Заключение 

 

Поддържащите механизми в  университетите са предпоставка за повишаване на 

мотивацията на университетските преподаватели, като те предсказват вътрешната им 

мотивация, свързана със съдържанието на самата работа, автономията и отговорността. 

Тъй като посочените характеристики на работата са ключови и специфични за 
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висококвалифицирания труд на университетските преподаватели, то създаването и 

поддържането на механизми за координация, съдействие и организационна подкрепа е 

съществено за тяхната мотивация. Като се има предвид, че вътрешната мотивация, 

свързана с характеристиките на самата работа, е по-стабилна като предиктор на 

трудовото изпълнение, отколкото външната мотивация, то могат да се направят 

препоръки в тази насока. Изграждането на поддържащи механизми придава уникалност 

и специфика на университета, става част от организационната култура, в това число се 

разкрива чрез традицията, организационните практики и политики и има не само 

мотивиращ ефект, но и служи като спойка на организацията и повишава 

идентификацията с организацията.  

Възнагражденията също имат съществено влияние за мотивацията, като те 

определят главно външната мотивация на университетските преподаватели, свързана с 

доходите, социалните отношения и управлението. Очертава се ясна структура на 

мотивацията и на факторите на организационната ефективност, които влияят върху нея. 

Външната мотивация зависи от системата от възнаграждения, докато вътрешната 

мотивация, която е по-стабилна във времето и ситуациите и определя качеството на 

работа и размера на вложените усилия се детерминира от поддържащите механизми, 

които са част от традициите, правилата и практиките  в организацията, т.е. от 

организационната култура. 

Другите фактори за организационна ефективност имат ограничен ефект върху 

мотивацията. Така системата от взаимоотношения в организацията, която отразява 

неформалната страна на организацията, повишава мотивацията, свързана със 

съдържанието на работата и с взаимоотношенията с колегите и управлението. Ясните и 

приети организационни цели допринасят за възприемането на по-голяма автономия в 

работата като част от вътрешната мотивация на преподавателите. Структурата има 

съществено влияние върху неформалните взаимоотношения, т.е. наличието на ясна 

диференциация на труда, регламентирано взаимодействие в процеса на работа и на 

ясни предписания за нейното извършване води до по-добри отношения и климат в 

работата, намалява конфликтите и подобрява взаимодействието с управлението. 

Лидерството допринася за поемане на отговорност за резултатите и процеса на работа и 

в този смисъл, би повишило вътрешната мотивация.  

Промяната като фактор за организационна ефективност няма влияние върху нито 

един аспект на мотивацията. Като се има предвид, че промяната е наложителна в 

системата на висшето образование, този факт може да има множество измерения. От 

една страна, университетите са относително стабилни и ригидни структури, които не 

винаги отчитат и реагират своевременно на измененията във външната среда. 

Промяната, макар и нужна, все още не е факт в множество университети. Като се има 

предвид драстичното намаляване на кандидат-студентите, конкуренцията и 

ограниченията от външната среда, то е тревожен фактът, че няма ориентация към 

промяна и вероятно мотивацията за промяна на самите университетски преподаватели е 

ниска. Промяната е ключов фактор за организационна ефективност, тъй като допринася 

не само за оцеляването, но и за организационното развитие на университетите. От 

друга страна, липсата на влияние на промяната може да е следствие от множество 

инициирани промени, които са възприети като формални и наложителни, проведени са 
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под натиск отвън и отгоре, но не са изградили нужната готовност и капацитет за 

промяна. В този смисъл, фактът, че множеството промени не повлияват мотивацията на 

университетските преподаватели, може да се приеме позитивно, тъй като независимо 

от провежданите успешни и неуспешни реформи в системата на висшето образование, 

мотивацията за работа на университетските преподаватели остава стабилна и 

неподвластна на временни и непроверени в практиката решения. 
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Резюме: Докладът представя резултатите от социометрично изследване на два класа в начално 

училище в рамките на две учебни години и настъпилите промени в отношенията между децата. Основен 

акцент на изследването е доколко има припокриване между лидерите, определени по училищни 

критерии (деца с отличен успех и добро поведение в училище), и лидерите, определени на база връзките 

между децата в групата. 

 
Ключови думи: социометрична карта, лидерство, нагласи 

 
Abstract: The results of sociometric survey of two classes in the lower grade are presented in this 

analysis. The main topic of thе survey is if there is correspondence between the leaders defined by the school 

criteria (high results and good behaviour) and the leaders defined trough the connections between the children in 

the groups. 

 
Keywords: Sociometric map, leadership, attitudes 

 

Настоящият текст няма за цел да представи реален процес на избор на лидери за 

определена „длъжност” или формален статус в училище, какъвто представлява 

например т.нар. отговорник на класа, а да проследи по-скоро процеса на 

определяне/признаване на неформалния лидер на групата( под която следва да се 

разбира училищния клас, в който се обучават децата), ако се позовем на тази 

класическа постановка за лидерството. Или казано с други думи, основната цел на 

настоящия анализ е да се опита да разбере доколко този своеобразен избор зависи от 

успехите на съответните деца в училище или по-скоро е обусловен от други фактори 

като лични взаимоотношения, извънучилищни преживявания и др. 

Някои уточнения по използваната методология 

Текстът представя резултатите от социометричен анализ на два класа в начално 

училище, проведен в рамките на две вълни. Децата са на възраст между 12 и 14 години.  

Основната цел на социометричния анализ е да посочи мястото или т.нар. 

социомеричен статус на съответното дете във вътрегруповите взаимоотношения, т.е. в 

рамките на съответния клас. Методът е разработен от Coie & Dodge и различава 5 групи 

деца в този аспект.  

Едната е т.нар. популярни: това са децата, които са харесвани от по-голямата 

част от класа. Другата са т.нар.отхвърлени или нехаресвани от по-голямата част от 

класа. Третата са пренебрегваните или незабелязваните от по-голямата част от класа, а 

mailto:tony22a@gbg.bg
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четвъртата група са т.нар. средни. Петата група са т.нар. противоречиви (които имат 

сравнително голям брой харесвания, но и нехаресвания).  Мястото на децата в групата 

зависи от техните взаимоотношения с другите, а не от обективните им успехи/неуспехи 

в учебния процес. Доколко обаче между тези два аспекта може да се търси 

припокриване, т.е. доколко популярността на децата е свързана с конкретните им 

резултати в училище?  

Откриването съответно отхвърлянето на подобна зависимост би имало своето 

приложение в практическата работа на учителите и педагогическите съветници с 

децата и по-доброто разбиране на динамиката на вътрегруповите им 

взаимотношения.  

Тук трябва да се уточни че представените резултати са от пилотни изследване на 

два казуса, т.е. два класа и нямат претенцията да имат представителен характер, т.е. 

резултатите от тях да бъдат екстраполирани върху цялата съвкупност от децата то 

началните класове. Идеята на това изследване е да покаже доколко е възможно 

проследяване на евентуална зависимост между успешността на децата в учебния 

процес и тяхната популярност в рамките на класа. Основният акцент тук ще бъде върху 

анализа на групата на лидерите (популярните деца) проследяването на тяхната 

успеваемост в учебния процес и съответно нейния антипод, групата на отхвърлените 

или нехаресваните деца и тяхната успеваемост в учебния процес. Разглеждането на 

групата на аутсайдерите е направено с цел сравнение (доколкото това са онези, които 

най-малко биха били предпочетени във взаимоотношенията си с останалите).  

Конкретно приложения метод е въпросник за социометричен анализ, разработен в 

помощ на училищните психолози и педагогически съветници у нас. Въпросникът 

следва методиката на Coie & Dodge (1990) и е преведен и адаптиран на български език 

и подходящ за деца от горепосочената възрастова група.  

С помощта на този въпросник е възможно да се определи социометричния статус 

на всяко дете в класа, като бъде определено мястото в една от изброените по-горе 

групи, като акцентът в случая ще бъде основно върху групата на лидерите, т.е. 

популярните деца. За сравнение ще бъде разгледан и техния “антипод”, т.е. групата на 

отхвърлените или аутсайдерите. Въпросникът съдържа по пет въпроса за положителен, 

съответно отрицателен избор на децата във следните ситуации: 

 С кого желаят/не желаят да стоят на един чин 

 С кого желаят/не желаят да отидат на екскурзия 

 Кого желаят/не желаят да поканят на рождения си ден 

 От кого биха/не биха потърсили помощ 

 Кого биха/не биха записали в класа (ако имаха такава възможност).  
С цел даване на по-прецизна картина, изборът на децата е разширен до 3 

позовавания на въпрос.  

Основният използван метод за определяне на социометричния статус е 

многомерно скалиране в SPSS.  Мястото на децата в групата се определя на базата на 

сходство или близост във връзките между децата, което може да бъде илюстрирано на 

графика, представляваща карта на отношенията им.  

Въпросникът за социометричен анализ е базиран на спонтанния избор 

(предпочитания или отхвърляне ) на децата в различни ситуации, т.е. основнат му цел е 

да се определи мрежата от взаимоотношения на децата вътре в групата (класа), т.е. той 
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не може да бъде използван за определяне на успеваемостта, т.е. напредъка на децата в 

училище. За целта ще бъдат използвани следните критерии или измерители:  

Първият и основен критерий несъмнено е успехът на децата  в училище. За 

основен индикатор тук ще бъде взет предвид средният успех за периода, в който е 

проведено социометричното изследване (има се предвид средният успех за края на 

срока, а не текущите оценки, които се променят твърде динамично и не дават реална 

представа за степента на успешно справяне с учебните задачите).  

Изследването единствено на индивидуалния успех на децата би било 

недостатъчно информативно, особено за случаите в които класът има твърде висок (или 

съответно твърде нисък) среден успех, защото в този случай повечето (или респективно 

твърде малко) деца ще се считат за имащи добър напредък в училище. Ето защо, освен 

като абсолютно число, успехът на всеки лидер/аутсайдер ще бъде сравнен със средния 

за класа.  

Макар и основополагащ, успехът не е единственият измерител на напредъка на 

детето. От значение е и поведението на детето в училище и най-вече наличието на 

евентуални проблеми в този план, които са санкционирани с различен вид наказания и 

предупреждения за наказания (забележки, разговор с педагогическия съветник, 

разговор с родителите, предупреждения за изключване и др).  

Не на последно място трябва да се споменат факторите, които биха могли да 

възпрепятстват, т.е. да са рискови за успеваемостта на децата. Например, в случаите, 

в които детето е със специални образователни потребности (СОП) е възможно то да 

изпитва затруднения и да не успява да се справя с учебните си задачи по различни 

причини, включително и заради липсата на обучени да работят с такива деца учители. 

Рисков фактор в този план би могло да бъде и принадлежността към етническо 

малцинство: дори заради проблеми в комуникацията (недобро познаване на българския 

език) е възможно тези деца да изостават в учебния процес. Ето защо като обект на 

анализ бяха избрани класове, в които има деца от такива рискови групи. 

 

Резултати от изследването 

Изследването беше проведено в два класа (шести и седми) на училище в голям 

областен център (Бургас) през 2016 г. Броят на децата в класа е съответно 27 и 23. С 

цел акцентиране върху двете интересуващи ни групи, за всеки клас са направени 

отделни социометрични карти: една базирана само на положителните избори и една 

базирана само на отрицателните избори, в които ясно се виждат лидерите и 

аутсайдерите на класа. С цел запазване на анонимността, децата са обозначени с 

номера.  

1. Анализ на резултатите на клас 1 

В първия клас (6 клас) има ясно очертани няколко лидера. Първият е момче2 с 34 

положителни избора (т.е. по 1,25 средно на ученик) и нито един отрицателен, следван 

от момче12 с 29 положителни и момиче10 с 28 положителни. Интересното тук е, че 

момче12 е ново в класа – преместено е там едва предишния срок.  
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Фиг. 1. 

На фигура 2 ясно се виждат и отрицателните избори: момче5 и момиче3, които са 

с повече от 50 отрицателни позовавания (т.е. повече от 2 на ученик), като момичето има 

по-малко отрицателни позовавания от момчето, но в същото време тя няма нито един 

положителен избор. Те не са свързани помежду си, т.е. аутсайдерите не образуват 

същинска “група”, а са изолирани един от друг (и същевременно от останалата част от 

класа).  

 

Фиг. 2. 

Карта на положителните избори

(отбелязани са само лидерите)

Момиче10

Момче12

Момче2

Карта на отрицателните избори

(отбелязани са само аутсайдерите)

Момче5

Момиче 3

`



- 103 - 
 

Как изглежда успехът на двете групи: лидери и аутсайдери в този клас? 

Двама от тримата лидери имат успех над средния за класа, който е 4,38, като 

ученикът с най-много положителни позовавания, момче3 е и с най-висок успех от 

тримата (5,33). Интересен факт е че учениците с най-висок успех в класа (момиче 1 и 2) 

макар и да са сред най-положително приеманите, не се нареждат сред тези трима 

лидери (едно от тези две момичета освен това е отговорник на класа).  

Двамата аутсайдери са на едно от най-последните места в класа по успех (около 

среден 3) Ученикът с най-нисък успех също е с висок брой отрицателни позовавания.  

Учениците от групата на аутсайдерите имат и съществени проблеми с 

поведението, по-точно казано най-много регистрирани наказания в тази посока от 

целия клас, за разлика от групата на лидерите, които нямат нито едно, включително 

забележка. В този клас двамата ясно очертани аутсайдери имат включително и 

наказание с общественополезен труд, което обикновено се налага след тежки 

нарушения на училищния правилник.  

Сред групата на лидерите съответно няма деца с рисков фактор от който и да е 

вид от изброените по-горе. Един от аутсайдерите е представител на малцинство.  

 

2. Анализ на резултатите от клас 2 

Във втория клас (7 клас) има един ясно очертан лидер:момиче1 с 42 положителни 

позовавания или средно 1,8 на ученик, което съответно има само едно отрицателно 

позоваване. Следват момче2 и 3 съответно с 30 и 32 положителни позовавания. 

 

Фиг. 3. 

 

Съответно аутсайдерите са момиче4 (73 отрицателни позовавания или средно 2,9 

на ученик) момиче3 (54 отрицателни) и момче 7 (също 54 отрицателни). Момче1 е нов 

ученик за този клас, но за разлика от предния случай, където новият ученик попада в 

групата на лидерите, в този той попада в групата на аутсайдерите.  

Карта на положителните избори 

(отбелязани са само лидерите)

Момиче 1

Момче2

Момче 3

ъ
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Фиг. 4. 

 

Средният успех на този клас е значително по-висок (над 5). И тримата лидери 

имат успех над средния, но тук, както и при предишния клас, учениците с най-висок 

успех, макар че имат много положителни позовавания, не попадат сред лидерите.  

И тримата аутсайдери имат успех под средния, като двама от тях (момиче 6 и 

момче 7) имат успех над 4, което по принцип се счита за относително добър 

индивидуален успех. Въпреки това, в рамките на този клас те са на едни от последните 

места по успех.  

Очаквано, тримата лидери нямат проблеми в поведението. Интересно в този клас 

е че само за един от аутсайдерите има регистрирано наказание за проблеми в 

поведението, като обаче момиче6 и момче7 нямат такива. Момиче5 е със СОП. За 

разлика от другия клас обаче тук един от лидерите ( момче 2) е представител на 

малцинство. 

 

Обобщение 

Как могат да се обобщят резултатите от това кратко пилотно изследване? 

Макар и да не са онези с най-висок успех, в това изследване са без изключение с 

успех над средния за съответния клас, т.е. те са по-скоро добри или отлични ученици. 

Съответно аутсайдерите често имат нисък успех, като в случая следва да се разбира по-

скоро нисък успех в сравнение със средния за съответния клас. Изследването показва 

също, че сравнението на успеха на децата със средния за класа е по-информативно в 

този план от простото съотнасяне на успеха към скалата (т.е. определянето му като 

нисък/среден/висок).  

В същата насока са и изводите от анализа на поведението на децата: лидерите без 

изключения са деца с “добро поведение” (т.е. без регистриран никакъв вид наказания в 

Карта на отрицателните избори 

(отбелязани са само аутсайдерите)

Момче1 Момиче4

Момиче3
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този план); респективно аутсайдерите са деца с по-няколко наказания, които са доста 

сериозни.  

Рисковите за успеваемостта фактори също биха могли да повлияят/да се свържат 

със  взаимоотношенията на децата: децата със СОП се вписват по-трудно в училищните 

взаимоотношения в изследвания клас. Принадлежносттта към малцинствата в това 

изследване не се оказа фактор за лидерство/отхвърляне, от друга страна влиянието на 

този фактор не бива да се пренебрегва в едно бъдещо по-разширено изследване, защото 

е възможно представители на определени малцинствените групи да се вписват в 

средата по-трудно, отколкото представители на други такива групи в смесените 

класове. В настоящото изследване обаче няма достатъчно данни, за да се направи 

подобно категорично заключение.  

Интересен критерий, който следва да се проследи е дали детето е нов ученик 

(който е преместен наскоро в класа) или не. Въпреки че в това изследване попаднахме 

на диаметрално противоположни случая (по един нов ученик във всеки клас, който 

попада съответно сред лидерите/аутсайдерите в класа) този фактор също не бива да се 

пренебрегва.  

Друг косвен извод от горното изследване е, че полът не оказва влияние на избора 

на децата в този възрастов интервал (12-14 години): лидери и съответно аутсайдери 

сред момичетата и сред момчетата. 

Оттук следва, че изборите на децата, извлечени с помощта на социометричния 

въпросник биха могли да се съотнесат най-вече към неформалните отношения между 

тях, има основание да се търси връзка между определянето на лидери/аутсайдери в 

отношенията на децата в един клас и “формалните” критерии за успеваемост в 

училище. За потвърждаване на тази хипотеза е необходимо да бъдат извършени повече 

брой в различни типове училища, но от настоящите данни дават основание да се смята, 

че откриването на подобна връзка е възможно. 
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Резюме: Докладът има за цел да изследва влиянието на организационните фактори върху 

подходите за вземане на етично решение в организационна среда, като се използват данни от 303 

анкетирани лица. Резултатите констатираха влияние на типа организация, стажа и позицията в 

йерархията върху етичното или неетично поведение на служителите в организациите. В организациите, в 

които действията на ръководителите са съобразени с етичния кодекс на поведение и имат 

организационни култури със строго нормативна структура, се постига по-голямо съгласие относно това 

кое е етично и кое е неетично поведение. 

 

Ключови думи: етично вземане на решение, организация 

 
Abstract: The primary goal of this report is to analyze the influences on the organizational factors on the 

approaches to ethical decision making in an organizational environment, using survey data collected from 303 

representatives. It was found influence on ethical/ unethical behavior by the type of organization, service and 

position in the hierarchy. In the organizations in which the actions of managers are consistent with the ethical 

code of conduct and have organizational cultures with strict regulatory structure will achieve greater consensus 

on what is ethical and what is unethical behavior. 

 
Keywords: Еthical decision-making, organization 

 

 

Въведение 

Причината да се увеличи общественият интерес към етичното поведение в 

организационна среда са много. В този глобален свят, където организационните 

граници станаха изключително невидими и особено след Световната икономическа 

криза, в чиито корени стои неетичното поведение на големи корпорации, е 

изключително важно дълбочинното познаване на неетично поведение в организациите 

и най-добрите практики за борба срещу него. 

 

Етично вземане на решение 

Направени са редица опити теоретичното и емпирично да се изследва етичното 

вземане на решения в организациите (Trevino, 1986; Brower & Shrader, 2000; Hunt & 

Vitell, 2006). Джеймс Рест представя теория за индивидуалното вземане на решения, 

като доразвива теорията на Лорънс Колберг за когнитивното морално развитие и 

извежда четири основни етапа при вземането на етично решение (вж. Фиг.1): морална 
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перцепция, морална оценка, формиране етично решение/намерение и етична постъпка 

(Brower & Shrader, 2000). 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Модел на Рест за вземане на етично решение (цит. по  McMahon, 2002) 

 

В последствие този сравнително изчистен и елегантен модел е доразвит и са 

добавени редица опосредстващи променливи, които влияят върху цялостния процес 

или върху определени етапи от него. Като такива личностни променливи се извеждат 

когнитивното морално развитие, локусът на контрол, зависимостта от полето, 

образованието, етичният тренинг, възрастта, полът. Ситуационните променливи са 

моралният интензитет, а като организационни променливи - организационната култура, 

размерът на организацията, наличието на етичен кодекс и етичният климат (McMahon, 

2002). Особеното за изследователите в рамките на тази перспектива е, че те разглеждат 

етичния климат основно като една от опосредстващите променливи в процеса на 

вземане на етични решения. 

Двете дименсии, които използват Виктър и Калън са критерий за вземане на 

етични решения и локус на анализ (отправна или референтна точка). Изведени са три 

типа критерии за вземане на етично решение: егоизъм, доброжелателство и 

принципност; както и три типа локус на анализ: индивидуален, локален и космополитен 

(вж. Таблица 1). Критериите при вземане на етично решение на Виктър и Калън са 

пряко изведени от горните 3 класа теории и това ясно проличава при тяхното 

дефиниране (вж. табл. 2). 

 

Табл. 1. Теоретично прогнозирани типове етичен климат (Victor & Cullen, 1988, p. 

104) 

Етичен критерий 
Локус на анализ 

Индивидуален Локален Космополитен 

Егоизъм Собствен интерес 
Печалба за 

организацията 
Ефективност 

Доброжелателство Приятелство Екипен интерес 
Социална 

отговорност 

Принципност Личен морал 
Организационни 

правила и процедури 

Закон и 

професионални 

стандарти 

 

Табл. 2. Критерии при вземане на етично решение (Victor&Cullen, 1987, 1988) 

Критерий Дефиниция Етична перспектива 

Егоизъм Максимизиране на собствения интерес 

Телеологична 

(егоистична морална 

философия/ хедонизъм) 

Доброжелателство Максимизиране на общия интерес 
Телеологична 

(утилитаризъм) 

Принципност 
Придържане към задължения, правила, 

стандарти, принципи 
Деонтологична 

 

Етично / 

Неетично 

поведение 

Перцепция на 

етичната дилема 

Етични 

разсъждения 

Формиране на 

етично решение 

(намерение) 
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Теорията за моралното развитие на Лорънс Колберг (Victor & Cullen, 1988) също 

има пряко отношение с тези критерии. Колберг надгражда теорията на Пиаже за 

когнитивното развитие при децата с идеята си за развитието на моралните съждения. 

Според него моралното развитие при индивида минава през три основни стадия – 

предконвенционален, конвенционален и постконвенционален морал. В своето развитие 

индивидът усвоява определени умения за морални съждения, както и да прилага 

определени етични критерии. Всеки стадий от това развитие предполага качествено 

различен тип морални разсъждения, а самото развитие е инвариантно и стъпаловидно. 

Достигането до определен етап на морално развитие не предполага връщането към 

използването на критерий от по-ранен етап. На стадия на предконвенционалния морал 

нормите за добро/лошо са външни за индивида и той ги интерпретира от гледна точка 

на последствията за самия него. В стадия на конвенционалния морал, индивидът вече е 

интернализирал моралните норми и ги интерпретира от гледна точка на поддържане на 

очакванията и съобразяване със семейството, групата и обществото като цяло, 

независимо от последствията за него. Стадият на постконвенционалния морал е свързан 

с вникване и придържане към по-висши, автономни морални ценности и принципи, 

които може да са различни от доминиращите в обществото (Сиймън и Кенрик, 2002). 

Етичните стандарти или критерии, които се разпознават зад всеки от тези три 

стадия на морално развитие са собственият интерес при предконвенционалния стадий, 

загрижеността за другите при конвенционалния и принципите при 

постконвенционалния. Сходството с трите основни перспективи в етичната философия, 

както и с критериите при вземане на етично решение при Виктър и Калън (1988), е 

очевидно. При всички случаи, изведените от авторите критерии имат проверен и 

успешно наложил се аналог на личностно равнище в рамките на психологията на 

развитието на индивида. Всъщност Колберг (1984) въвежда и понятието “морална 

атмосфера” като фактор, който силно повлиява взимането на етични решения от страна 

на индивида. Концепцията за моралната атмосфера на Колберг до голяма степен се 

приближава до етичния климат. Все пак, фокусът на Колберг е доста по-стеснен и се 

отнася преди всичко до развитието на специфични норми и ценности в 

групите/обществото по пътя на обучението. В нито един момент Колберг не прави 

връзка, било то теоретична или методологическа, между своята концепция и 

литературата за организационния климат (Victor & Cullen, 1988). Феномените на 

организационно равнище имат коренно различна логика на проявление от феномените 

на личностно равнище. 

 

Цел и методика на изследването 

Целта на настоящето изследване е да се установи влиянието на организационните 

фактори върху подходите за етично вземане на решение в организационна среда. За 

нейното постигане и за измерване на индивидуалните подходи към етичните въпроси 

бе избрана методика от въпросника „Етичен модел за вземане на решение“, който е 

разработен от Келолей (Kelloway et al., 1999). Индивидуалната морална философия е 

ключова променлива, която оказва влияние върху вземането на етично решение (Ferrell 

& Gresham, 1985). Както отбелязват Ferrell, Gresham, and Faedrich (1989), моралната 

философия се състои от правила, по които отделните личности вземат решение. 

Отчитайки това, използваната методология се опитва да констатира до колко 

служителите разчитат на различни етични идеологии при вземането на решения. 

Скалата за етично вземане на решение включва 20 айтема и при нейния анализ 

показа добра надеждност - α= 0,901. Факторният анализ на така съставената скала 

изведе пет ясно различими фактора, които припокриват първоначално заложени шест 

подскали и обясняват 62,8 % от извадката (вж. табл. 3). 
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Табл. 3. Факторна структура на скалата за етично вземане на решение 

Фактор/ подходи Тегло 

Дял от обяснената 

вариация в 

извадката 

Надеждност (Алфа 

на Кронбах) 

Основан на 

загриженост 
7.08 35.44 % 0.811 

Основан на правилата 1.76 8.83 % 0.812 

Основан на лични 

интереси 
1.48 7.44 % 0.735 

Основан на 

последствията 
1.21 6.08 % 0.727 

Основан на 

множество подходи 
1 5.02 % 0.471 

Общо за цялата 

скала 
 62.81 % 0.901 

 

При настоящото изследване бяха изследвани 303 лица от различни тип 

организации, като целта  беше да се покрие максимално широк спектър от организации, 

с различни организационни култури и различен климат в тях (вж. Таблица 4). Самите 

изследвани лица са от различни нива на организационната йерархия – от обикновени 

служители до висши мениджъри. 
 

Табл. 4. Профил на извадката по тип организация 

Тип организация 
Брой 

изследвани лица 

% от изследваните 

организации 

Частна 132 43,6 % 

Държавна 120 39,6 % 

Неправителствена 29 9,6 % 

Друга 22 7,3 % 

Общо: 303 100 
 

Възрастта на респондентите е от шестнадесет до над 45 години, като средната 

възраст е между 35 - 44 години (вж. Фигура 2). По отношение образованието на 

респондентите е налице изкривяване на извадката, поради доминиране на лицата с 

висше образование, които са близо 60 % от всички изследвани (вж. фиг. 3). 

 

 

 
Фиг. 2. Съотношение на изследваните 

лица по възраст 

Фиг. 3. Съотношение на изследваните 

лица по образование 
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Приблизително 61 % от респондентите са жени. Съотношението между 

представителите на висшия и средния мениджмънт и служителите е изцяло в полза на 

служителите, като в това отношение извадката е по-скоро репрезентативна за реалното 

съотношение в организациите. Може да се обобщи, че извадката не е съвсем 

балансирана и репрезентативна и съответно изводите, които се извеждат от настоящото 

изследване, не могат директно да се пренасят за българските организации по принцип. 

 

Резултати 

 Организационните фактори (култура, тип организация) и личният опит (стаж в 

организацията) влияят върху нагласата към съществуващите етични проблеми, 

алтернативите за вземане на решаването им и последствията. 

  Анализирайки влиянието на типа организация върху подходите на вземане на 

етични решения се констатира само една статистическo значимо влияние и това е при 

„Подход, основан на личния интерес” (F=6,391, p<0.001) (виж Таблица 8), като най-

голяма тежест на подхода за дали служителите от неправителствените организации. Не 

е изненадващо, че за неправителствените организации е от значение служителите да 

имат свобода на вземане на решение. Поставя се акцент върху постиженията и се 

допуска, че когато средата блокира възможностите на личността да реализира важните 

за нея ценности, то тя преживява негативно психично благополучие. Съответно, когато 

са налице ценности, подкрепяни от средата и които спомагат за адаптацията към нея, то 

тогава е налице позитивно психично благополучие (Таир, Sortheix, 2011; Таир, 2011). 

 

 

Табл. 8. Различия в зависимост от стопанския сектор върху подходите  за вземане 

на етични решения 

Променлива Вид организация 
Средна 

аритметична 

Стандартно 

отклонение 
F Sig. 

Подход 

Загриженост 

Частна 24,2500 3,44726 

,762 ,516 

Държавна 23,7667 3,57097 

Неправителствена 24,6897 2,43638 

Друга 24,0000 3,29502 

Общо 24,0825 3,40186 

Подход Правила 

Частна 18,2803 3,44712 

2,585 ,053 

Държавна 18,4167 3,77427 

Неправителствена 20,2759 3,35832 

Друга 18,8636 3,74542 

Общо 18,5677 3,62221 

Подход Лични 

интереси 

Частна 14,2121 2,88991 

6,391 ,000 

Държавна 14,9917 2,96335 

Неправителствена 16,4483 2,01044 

Друга: 15,8636 2,49372 

Общо 14,8548 2,89760 

Подход Последствия 

Частна 11,1591 2,23719 

2,569 ,055 

Държавна 11,5000 2,45976 

Неправителствена 12,4138 1,05279 

Друга: 11,6364 2,32062 

Общо 11,4488 2,27203 

Множествен подход 

Частна 8,0909 1,16864 

1,503 ,214 

Държавна 7,9750 1,38699 

Неправителствена 8,5172 ,82897 

Друга: 8,0455 1,21409 

Общо 8,0825 1,24078 
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Стажът в настоящата организация показва значимo влияние с всички 

подходи за вземане на етично решение, с изключение на „Подход, основан на 

последствията” (вж. Таблица 12). Счита се, че колкото по-дълго един човек работи 

в дадена организации, толкова повече той се идентифицира с нея и по-трудно би 

нарушил нейните правила и норми. Това потвърждава заключенията на Витанова 

(2015), че привързаността към организацията може да бъде бариера към 

пристъпване към неетични действия и вземане на неетично решение. Забелязва се 

тенденцията, че с нарастване на стажа в една организация, на преден план излиза 

убеждението, че индивидът има самостойна ценност и е ценен не само като член на 

екипа (Байчинска, 2011). За служителите с по-малък стаж е важно да се наложат, 

като членове на колектива, т.е. за тях е по-важна включеността от автономността. 

Например, служителите със стаж между 11-15 години, придават най-голяма тежест 

на подхода, основан на загрижеността, където на преден план излизат социалните 

отношения и избягването на негативни последствия за околните при вземане на етични 

решения. Подходът, основан на личният интерес получава най-голяма тежест при 

служителите със стаж между 16-20 години. Тук се отчитат два основни подхода към 

личният интерес: 1) законният личен интерес, където хората уважават и ценят 

другите; и 2) личен интерес, базиран на егоистичната етична идеология, където 

ударението е поставено върху индивида за сметка на другия.  

 

 

 

Табл. 12. Влияние на годините стаж в изследваната организация върху подходи за 

вземане на етични решения 

Променлива Стаж в организацията  Средна аритметична Стандартно отклонение F Sig. 

Подход 

Загриженост 

до 1год. 22,2121 4,24822 

6,455 ,000 

1-3 год. 22,5970 3,36227 

3-5 год 24,6761 3,08811 

6-10 год. 25,0128 2,76572 

11-15 год. 25,3200 2,62552 

16-20 год 25,0000 5,04975 

над 20 год. 24,4500 2,72368 

Общо 24,0825 3,40186 

Подход Правила 

до 1год. 15,8485 3,69223 

9,294 ,000 

1-3 год. 17,2239 3,49814 

3-5 год 19,6056 3,47020 

6-10 год. 19,8205 3,14062 

11-15 год. 18,9600 3,12890 

16-20 год 20,6667 3,53553 

над 20 год. 17,5500 2,83725 

Общо 18,5677 3,62221 

Подход Лични 

интереси 

до 1год. 13,6667 2,56986 

4,051 ,001 

1-3 год. 14,0746 2,98132 

3-5 год 15,7183 2,64134 

6-10 год. 15,2436 2,80160 

11-15 год. 14,4000 3,24037 

16-20 год 16,7778 2,99073 

над 20 год. 14,5500 2,60516 

Общо 14,8548 2,89760 
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Позицията в йерархията се оказа, че влияе статистически значимо върху всички 

от изследваните променливи (виж Таблица 13). На преден план излиза виждането, че 

ангажирането на ръководния състав с проблема за етичното/ неетично поведение в 

организацията е от ключово значение за формирането на ценности и нагласи, които да 

служат за превенция на неетичното поведение в организациите. Ръководителите често 

установяват правила, с които да увеличат ефективността, да създадат постоянно ниво 

на качествено обслужване и да формират система за мониторинг на поведението на 

служителите. Ако служителите не възприемат създадените правила като справедливи, 

най-вероятно ще ги игнорират. Моралните ръководители правят етиката неразделна 

част от личното лидерско поведение, съобщават етичните и ценностните послания, 

моделират етичното поведение, използват правилно системата за възнаграждение и 

дават пример на етично поведение на членовете на организацията. 

 

Табл. 13. Влияние на позицията в йерархията върху подходите за вземане на етични решения 

Променлива 
Ниво в 

йерархията 

Средна 

аритметична 

Стандартно 

отклонение 
F Sig. 

Подход 

Загриженост 

Изпълнител 22,9560 4,07134 

6,657 ,000 

Технически 

персонал 
24,0110 2,64363 

Средно 

управление 
25,1266 2,64268 

Ръководен състав 24,7143 3,85901 

Общо 24,0825 3,40186 

Подход Правила 

Изпълнител 16,9011 3,98066 

10,976 ,000 

Технически 

персонал 
18,8791 3,09061 

Средно 

управление 
19,7468 3,00627 

Ръководен състав 19,2857 3,75653 

Общо 18,5677 3,62221 

Подход Лични 

интереси 

Изпълнител 14,2308 3,22517 

3,525 ,015 

Технически 

персонал 
14,7143 2,53984 

Средно 

управление 
15,6329 2,57790 

Ръководен състав 15,0476 3,17730 

Подход 

Последствия 

до 1год. 10,9091 2,59041 

1,773 ,104 

1-3 год. 11,1045 2,18212 

3-5 год 11,8451 2,01174 

6-10 год. 11,7821 2,09295 

11-15 год. 10,6800 2,68825 

16-20 год 11,8889 3,44400 

над 20 год. 11,5500 2,13923 

Общо 11,4488 2,27203 

Множествен 

подход 

до 1год. 7,4848 1,69781 

3,830 ,001 

1-3 год. 7,8358 1,27442 

3-5 год 8,1831 1,19893 

6-10 год. 8,3590 1,01897 

11-15 год. 8,2000 1,08012 

16-20 год 9,1111 ,92796 

над 20 год. 7,8500 ,93330 
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Променлива 
Ниво в 

йерархията 

Средна 

аритметична 

Стандартно 

отклонение 
F Sig. 

Общо 14,8548 2,89760 

Подход 

Последствия 

Изпълнител 10,9011 2,80101 

3,293 ,021 

Технически 

персонал 
11,7473 1,88911 

Средно 

управление 
11,8481 1,76932 

Ръководен състав 11,2381 2,40740 

Общо 11,4488 2,27203 

Множествен подход 

Изпълнител 7,7912 1,53852 

3,533 ,015 

Технически 

персонал 
8,0330 1,05883 

Средно 

управление 
8,3291 ,94355 

Ръководен 

състав 
8,3571 1,26532 

Общо 8,0825 1,24078 

 

Заключение 

Настоящето изследване изследва влиянието на организационните фактори върху 

подходите за вземане на етично решение. Констатирано бе статистическо значимо 

влияния на типа организация, годините стаж в нея и позицията в йерархията върху 

различните подходи за етично вземане на решения. От направените анализи може да се 

стигне до заключението, че в организации, където регламентите са ясни, организацията 

ги налага и следи за тяхното спазване, личният състав би се въздържал от неетично 

поведение. В такава среда, служителите биха се въздържали от скрито упражняване на 

власт или извършване на служебните задължения по начин, за който те не са 

делегирани. 

Резултатите показаха, че е изключително важно ръководителите на организацията 

да работят усърдно за изграждане на легитимни модели за нормативно поведение, тъй 

като те имат силата да налагат наказанията и да дават награди за етично или неетично 

поведение. В организациите, в които действията на ръководителите са съобразени с 

етичния кодекс на поведение и съществуват организационни култури със строго 

нормативна структура, ще имат повече съгласие относно това кое е етично и кое е 

неетично поведение. 
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Резюме: Тази разработка засяга пряко голяма част от проблемните области, които ще бъдат 

коментирани на настоящата конференция. При разглеждането на дейността на доброволните публични 

организации, опериращи в сферата на сигурността, е задължително да бъдат коментирани и проследени 

отделните компоненти на тяхното развитие като например – организационна психология, управление на 

човешките ресурси, квалификация на кадрите, социална роля за опазването на сигурността, 

административен капацитет, нормативна уредба и др. В наименованието на тематичното направление се 

крие може би най-достоверната характеристика на целите и функциите, които стоят на дневен ред пред 

доброволните формирования– „Лидерство, организационно развитие, ефективност“. Не на последно 

място тематиката за доброволните структури в сферата на сигурността е сравнително нова за българската 

научно-експертна общност и институционален апарат и това обуславя нуждата от провеждане на все по-

задълбочени изследвания в тази посока. 

 
Ключови думи: Публични доброволни формирования, организационно развитие, политики за 

насърчаване на доброволчеството, доброволчеството в България, мотивация, сигурност 

 
Abstract: This directly affects a large part of the problem areas that will be discussed at this conference. 

Very important element of the reviewing of the activities of voluntary public organizations, which are operating 

in the field of security is to be commented and tracked the individual components of their development such as – 

organizational psychology, human resource management, training of personnel, social role in the security 

protection, administrative capacity, legislation, etc. In the name of thematic direction lies perhaps the most 

reliable characteristic of the objectives and functions of the voluntary formations. –„Leadership, Organizational 

Development, Efficiency“. Last but not least – the topic of the voluntary structures the security protection is 

relatively new to the Bulgarian scientific and expert community and institutional apparatus. This determines the 

need to conduct more thorough research in this direction. 

 
Keywords: Public voluntary formations, organizational development, policies to promote volunteering, 

volunteering in Bulgaria, motivation 

 

 

I. Геополитическа и нормативна доктрина 

1. Европейски политики за създаване и насърчаване на 

доброволчеството в сферата на сигурността. 

Ако през първата половина на 20 в. схващането за обществената сигурност е 

детерминирано предимно от гледна точка на военните заплахи и конфликти, 

характерни за този период от историята, то към края на века имаме коренно различна 

ситуация. Световните лидери и международните организации насочват усилията си към 

проучване и ограничаване на интензитета на новите – различни по вид – кризи. 
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От 80-те год. на 20 в. температурите се повишават трайно. Десетилетието между 

1995 и 2005 е най-топлото от 2000 години насам (Рийдърс дайджест). Според 

изследвания, базирани на изчисленията на NASA, Института Goddard за космически 

науки, 2005 е била най-топлата от началото на измерванията, надвишавайки предния 

рекорд, поставен в 1998 г. с няколко стотни от градуса. Според V-ти доклад на 

Междуправителствения Съвет за Промяната на Климата, поройните дъждове и сушите 

ще стават все по-чести с покачването на температурите, ще зачестяват наводненията. 

Честотата на силни еднодневни бури с поройни дъждове ще се увеличи поне двойно. 

При ясно изразената тенденция на все по-често проявяващи се климатични 

аномалии и релевантните бедствени ситуации става ясно, че административния 

капацитет на отделните страни, както и на Европейския съюз (ЕС) като цяло е 

недостатъчен за да отговори на нуждите на обществото за справяне с извънредните 

ситуации. Не би било разумно да се инвестира в увеличаването му чрез разкриване на 

допълнителни работни места, тъй като бедствията имат периодично проявление и 

поддържането на голям брой щатни специалисти ще бъде в тежест на националните 

бюджети. Възниква идеята за активно включване на гражданите в мероприятия по 

овладяване на бедствия. Обикновени граждани-доброволци да преминават 

специализирана подготовка срещу ангажимента да се отзовават при нужда. 

Европейският съюз провежда политики по насърчаването на развитието на 

доброволчеството, но по същество предизвикателството стои пред  националните, 

регионалните и местните администрации. Като пример за общоевропейско действие в 

тази посока може да бъде разгледана инициативата за Европейски доброволчески 

корпус за хуманитарна помощ
5
 (2014–2020), чрез която ще бъде дадена възможност на 

около 18 000 европейци да работят като доброволци по финансирани от ЕС проекти по 

света. До приключването на програмата: 

 около 4000 души ще бъдат обучени и изпратени в хуманитарни организации, за 
да извършват дейности в засегнати от бедствия страни, 

 4000 доброволци и служители на НПО ще се възползват от обучения и дейности 
за изграждане на капацитет, 

 10 000 доброволци ще подкрепят по интернет проекти от своите страни. 

Институционалният ангажимент за овладяване на бедствия и ликвидиране на 

последиците от тях може да бъде илюстриран чрез два подхода: 

 Аналитичен – базиращ се на посока на разглеждане от „общото” към 

„индивидуалното/отделното” 

 Синтезиращ – разглеждащ структурите „от долу на горе” или от 

индивидуалното към общото 

И при двата подхода лесно би могъл да се проследи общият европейски модел на 

институционална организация за справяне с природни бедствия. Ако изберем, 

например, аналитичния подход лесно можем да очертаем пирамидалната структура на 

разпределяне на отговорностите, при спазване на принципите на отчетлива 

децентрализация и балансирано разпределение на отговорностите, но при ясно разбран 

ангажимент за взаимопомощ. ЕС по-скоро координира действията на отделните страни 

в посока на изграждане на сходен институционален апарат, както и осъществява 

преразпределението на сили и средства за овладяване на бедствия. Институционалната 

йерархия на отговорностите е следната: 

 Европейската комисия и по-специално комисарят по „Хуманитарна 

помощ и управление при кризи” – стои на върха на „институционалната пирамида”. 

Това е структурата, която разработва и прилага общите европейски политики по 

                                                           
5
 http://europa.eu/pol/hum/index_bg.htm 

http://europa.eu/pol/hum/index_bg.htm
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реакция при бедствия и подпомага последващото възстановяване. Те могат да бъдат 

насочени към: 

- Предоставяне на помощ извън границите на ЕС6
; 

- Подпомагане на страна/страни членки в рамките на ЕС;   
ЕС не разполага със свои собствени спасителни служби (което би било 

нерентабилно) и сам по себе си би могъл да оказва помощ не със физическа сила и 

техника, а предимно с финансови средства. Разработеният европейски механизъм за 

гражданска защита обаче предвижда освен възможността за предоставяне на 

материална помощ от отделните страни членки и другите страни включени в него да 

може да бъде поискана и помощ от спасители и други специалисти.  

 Националните служби  

 Регионални/Областни подразделения на националните институции 
 Местни/ общински администрации - за първи  път в началото на 21-ви 

век на местното самоуправление са възложени немалко отговорности по овладяването 

и реакцията при бедствия и кризи, които ще разгледам по напред в настоящата 

разработка. 

 Други – НПО-та, физически лица, юридически лица, граждански 

организации, доброволни формирования (ДФ), локални сдружения, фирми и други. 

 

2. Доброволните формирования в България 

Създаването и обезпечаването на доброволните формирования е ангажимент на 

всяка страна членка (включително България) и всяка такава има свободата и правото да 

определи принципите на организацията. 

 У нас е разработена „Национална стратегия за развитие на доброволните 

формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в 

Рeпублика България за периода 2012 – 2020 г. Разработена е за постигане на ефективна 

намеса при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации и за 

осигуряване на активно участие на гражданите,  в дейности, насочени към осигуряване 

на собствената им безопасност. Основните законови рамки, в които ще се реализира 

Стратегията се определят от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)  

и Глава четвърта, раздел ІІІ „Доброволни формирования” от Закона за защита при 

бедствия. (ЗЗБ) 

Съответно е изготвен и „План за изпълнение на Стратегията за развитие на 

доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни 

ситуации в Рeпублика България за периода 2013 – 2020 г. (Утвърден е от министъра на 

вътрешните работи на 01.10.2013) Той е изготвен от Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерство на 

финансите, Националното сдружение на общините в Република България и Български 

червен кръст. 

Приетите нормативни актове са следните: 

  Закон за защита при бедствия - Раздел III „ Доброволни формирования”  

  Закон за министерството на вътрешните работи 

  3акон за горите - Чл. 142. (1) гласи: „Кметовете на общини, райони, кметства и 
кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни 

формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита” 

Приложимите подзаконови нормативни актове са следните: 

                                                           
6
 По данни на Евростат ЕС оказва помощ на повече от 120 млн. души годишно. ЕС и неговите страни 

членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Въпреки това на помощта на ЕС се 

пада по-малко от 1 % от общия годишен бюджет на Съюза — малко повече от 2 евро на гражданин на ЕС 
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1. Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях /приета с ПМС 123 от 25.06.2012 г., 

обн. ДВ бр.50 от 03.07.2012 г./ 

 2. Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене 

на регистрите на доброволните формирования. /в сила от 31.08.2012 г. издадена от 

МВР, обн . ДВ.бр.67 от 31.08.2012 г./ изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 Юли 2015 г.  

 3. Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията 

на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия”, 

/приета с ПМС № 143/20.06.2008 г. изм. и доп. ДВ. Бр. 16 от 19.02.2013 г. изм. и доп. 

ДВ. Бр.60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г./ 

С приемането на страната в ЕС и административната реформа, проведена от 

първото десетилетие на 21-ви век българските институции синхронизират механизмите 

за реакция при бедствия с тези на другите европейски страни. Едновременно със 

закриването на Министерство на извънредните ситуации (МИС) българските спешни 

служби се организират в т.нар. „Единна спасителна система” (ЕСС), в която е отредена 

активна роля и на местните администраци и подчинените на тях доброволни 

формирования. По смисъла на ЗЗБ първите формирования се създават през 2011г. По 

данни от регистъра на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението 

„ГДПБЗН” към края на 2015г. в страната има 172 общински формирования с 2478 

участници. 

 

II. Проблеми и особености пред организационното развитие на 

доброволните формирования в България. 

Създаването, организацията и управлението на доброволни формирования е като 

цяло нов процес и предизвикателство за обществото ни. Водеща роля е отредена на 

местното самоуправление (на пряко подчинение на кмета са), под надзора и в 

постоянна координация със структурите на ГДПБЗН-МВР. Процесът по създаване и  

поддържане на ДФ е съпътстван от някой трудности и проблеми. Част от тях могат да 

бъдат групирани по следния начин: 

1. Обективни (институционални): 

 Липса на институционален капацитет – на първо място администрацията 

изпитва затруднения по отношение на организирането на доброволни формирования. 

Проблемът е особено сериозен в по-малките общини, където често липсва добре 

подготвена специализирана администрация, на която да бъде възложена такава 

отговорност. 

 Ниска мотивация сред служителите – често администрирането на ДФ е 

допълнителен ангажимент към останалите задължения (понякога без допълнително 

заплащане) на даден служител. Това би могло да доведе до умишлена загуба на 

ефективност в действията от страна на въпросния служител. 

 Липса на средства – за създаването, екипирането и подготовката на ДФ се 

изискват много средства. Проблемът е особено сериозен в някои по-бедни общини
7
.  

Според бълграското законодателство - за времето на обучение или изпълнение на 

                                                           
7
 Общинските администрации трябва да развиват местната политика по сигурността в условията на 

перманентна недостатъчност на средства. Дейностите по перо „Отбрана и сигурност“ са делегирани от 
държавата, за което общините получават съответните субсидии. На лице е сериозен дисбаланс при 
разпределението на средствата. Докато София обезпечава сигурността на жителите си с 3,530 хил. лв. 
през 2014г., другите общини разполагат с далеч по-малко средства – Пловдив - 838 хил. лв.; Варна – 744 

хил. лв. Областните градове с най-малко средства за опазване на сигурността и управление при кризи са 

Видин – 160 хил. лв, Смолян – 158 хил. лв, Търговище - 151 хил. лв. 
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задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации 

и отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск за 

изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за 

служебен или трудов стаж, съгласно чл. 43. от ЗЗБ. За това време доброволецът 

получава възнаграждение, което се предоставя на общините като обща субсидия за 

финансиране на делегираната от държавата дейност въз основа на действително 

извършени разходи.
8
  

 Бюрокрация – процесът на създаване и управление на ДФ изисква 

управленска воля, но и сериозна координация между местните структури и централната 

власт. Това обикновено коства  много време и усилия. 

 Лошо управление на човешките ресурси – на практика няма адекватно 

приложим механизъм за последователно обучение и квалификация на доброволците. 

Програмите често остават само „на хартия”. 

 Неясноти – не на последно място фактът, че процесът по създаване и 

управление на ДФ е нов за нашата управленска традиция поражда много неясноти, 

липса на решителност и последователност в действията. Характерни са чести промени в 

нормативната уредба и политиките за развитие на доброволчеството. 

2. Субективни (Субективно-групови и субективно-индивидуални) 

Тук се разглеждат проблемите, пред които се изправят доброволците. Условно са 

поделени на: 

2.1 Субективно групови – различни са за всеки конкретен случай, но има и 

някои, които характеризират всички ДФ: 

 Липса на авторитетност – участието в ДФ не предизвиква нужното 

уважение сред останалите членове на обществото. 

 Лиспа на усещане за колектив/екип – не се провеждат и прилагат мерки за 

създаване на усещане за част от специална общност или колектив 

 Липса на специализирана подготовка – спрямо отделните предпочитания 

и възможности на членовете 

 Недобра подготовка на ръководителите на ДФ (също доброволци) 

 Недобри механизми за координация и комуникация  между самите 

доброволци от една страна и между тях и властите (общини, РСПБЗНи др.) от друга. 

Като цяло контактът между добровлците и институциите е символичен. 

 Липса на гъвкавост – според законодателството така създадените 

формирования имат тясно специализирано предназначение. Не се предвижда (или е 

минимална) възможността за активно включване в различни граждански дейности, 

които да допринесат за издигането на авторитета и сплотяването на доброволците. 

 Липса на демократичност – процесите, които протичат в едно ДФ са 

изцяло подвластни на местната администрация. Това създава усещане за липса на 

чуваемост и диалог. Ролята на отделния индивид е сериозно обезценена. 

2.2 Субективно-индивидуални: 

 Проблем с работодателите – законодателството регламентира 

задължението на работодателите да осигурят възможност на служителите си да се 

включват в ДФ, но няма определен механизъм на защита на съответния служител
9
 

                                                           
8
 В Решение на МС № 249 от 23.04.2013 г., относно стандартите за издръжка и численост на ДФ са 

определени средствата за всеки доброволец: 

- за обучение (еднократно, след вписване на доброволеца в регистъра) – 50 лв. 

- за застраховка срещу злополука (еднократно за годината) – 150 лв. 

- за екипировка (облекло и защитни средства със срок на ползване  2 години) – 1000 лв. 
9
 Съгласно чл. 43. от ЗЗБ:  За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях 
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 Финансови затруднения – всеки доброволец търпи финансови загуби, 

вследствие на участието си в мероприятия на ДФ. Механизмът за компенсации е 

тромав и неадекватен и често поражда уронване на престижа на доброволчеството като 

практика. 

 Бариери за влизане – процесът по включване в ДФ отнема средства и 

време за подготвяне на нужните документи. Би могло да се помисли върху 

възможността за улеснения при кандидатстване. (Например електронно, както и за 

получаване на документите по служебен ред след одобрението на кандидата) 

 Липса на подход за оценка на индивидуалните умения и възможности с 

цел адекватното им използване при нужда. 

При по-задълбочен анализ биха могли да се открият и много други проблеми. 

 

III. Перспективи 

Тенденцията от началото на 21-ви век в Европа клони към отреждането на все по-

важна роля на доброволческите структури при изпълнение на задачи по отношение на 

местната сигурност и защитата при бедствия. Сред водещите страни в това направление  

са Германия, Испания, Италия и др. На много места в Европа в общини с население под 

20 или 30 хил.д (Германия) професионалните огнеборци отстъпват мястото си на добре 

подготвени доброволци. 

Няколкото години натрупан опит позволиха на българската експертна традиция 

да придобие увереност и да опознае добре силните и слабите страни на 

доброволчеството. Проблемите са идентифицирани и на дневен ред е търсенето на 

възможности за подобряване и развитие. 

България може да се похвали с първата си пожарна служба  поверена на 

доброволци по европейски модел – тази в гр. Вълчедръм. Отрядът се състои от 11 

души, които са добре екипирани и подготвени за сериозният ангажимент, който са 

поели. 

 Първото българско доброволно формирование, което се включи активно в 

дежурствата на РСПБЗН е „Пловдив 112”. Екипи от по двама доброволци дават 

съвместни дежурства с пожарникарите. Предстои същото да се случи и в София, където  

доброволното формирование вече се готви и действа съвместно със специализирано 

аварийно-спасителното звено на Столична община. Горните два примера показват 

тенденция към принципно сближаване между доброволци и професионални структури, 

както и за все по-сериозното навлизане на доброволчеството при дейности по опазване 

на сигурността. 

В последните години бяха регистрирани и редица неправителствени организации 

и сдружения, които посвещават усилията си на реакцията при бедствия, но без 

институционална зависимост. От една страна това свидетелства за повишена 

гражданска активност, но от друга говори донякъде за нежелание за включване в 

официалните доброволни формирования. 

Стъпка в правилната посока на обединяване на усилията и синхрон между 

различните формирования е създадената през 2015г. Национална асоциация на 

доброволците в Република България. Тя се състои от доброволни формирования за 

защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, регистрирани към 

общините и много други сдружения, клубове и организации, които имат отношение и 

биха могли да бъдат полезни в подготовката за и реакцията при бедствия. 

                                                                                                                                                                                     
доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който 

му се признава за служебен или трудов стаж 
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В заключение бих могъл да кажа, че  процесите, протичащи в цяла Европа дават 

сериозно отражение и у нас. Сравнителното новите за нас доброволни формирования 

придобиват все по-важна роля като съставната част на Единната спасителна система. 

Това ново явление поражда нужда от усилия, които обществото и институциите следва 

да положат по посока развитието и усъвършенстването им. Необходимо е подготвянето 

на експерти, които да управляват и работят в посока на създаването и подобряването на 

механизмите за организиране и използване на доброволните формирования. Също така 

е необходима  сериозна работа по отношение на механизмите за подбор, вклювчване и 

обучение на доброволците, както и да бъдат положени усилия за утвърждаването им 

като адекватен елемент от системата на местната, регионалната и националната 

сигурност. 
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Резюме: Докладът разглежда влиянието на трите вида социални мрежи – оперативни, лични и 

стратегически върху полицейските лидери. Прави се оценка на факторите, оказващи влияние върху 

полицейските лидери в съвременните условия – новото поколение офицери и технологични иновации. В 

доклада се прави предложение творчески настроените полицейски служители, които се справят най-

добре с работата си, да бъдат насърчавани да използват проблемно ориентирани подходи и да се 

експериментира с технологични инструменти, с цел създаването на по-ефикасни и ефективни 

правоприлагащи органи. 

 
Ключови думи: полицейски лидер, социална мрежа, социален капитал, поколение „Z“ 

 
Abstract: The report examines the impact of the three types of social networks – operational, personal and 

strategic on police leaders. An assessment of the factors affecting police leaders in modern conditions is also 

made with particular focus on the new generation of officers and technological innovation. The report does offer 

creative minded police officers who do the best work to be encouraged to use problem-oriented approaches and 

to experiment with technological tools in order to create a more efficient and effective law enforcement. 

 
Keywords: Police leader, social network, social capital, generation “Z” 

 

 

Полицейските служби ежедневно са изправени пред  нови заплахи, срещат се с 

нови технологии, нови престъпления и нови престъпни общности, всяко от които 

създава нови предизвикателства и открива нови възможности за полицейската дейност. 

Обществените очакванията са се променили, и в публичното пространство идеята за 

безопасност днес включва повече заинтересовани обществени групи, с които полицията 

трябва да работи, за да се справи с някои от ендемичните и сложни проблеми пред 

обществото. Като резултат, на тези засилени обществени очаквания полицейските 

организации също се променят.  

От полицейските лидери все повече се очаква да ръководят ефективни 

полицейски организации, които ефективно да предотвратяват и разследват 

престъпления. В тази връзка уменията, които се изискват от полицейските лидери за 

ръководството на техните организации днес се различават значително от тези, 

изисквани преди. 

Ефективните полицейски лидери придобиват умения да отговорят на 

предизвикателствата. Подобно на други организации, полицейските служби следва  да 

балансират между постоянство и предсказуемост и между адаптация и промяна. Те се 

стремят да стандартизират ежедневните операции, в голяма степен, но повечето 

полицейски лидери признават флуидния контекст, в който са принудени да работят 

техните служби. Те също така разбират, че има сили, към които полицейските 
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организации следва да се адаптират и да се развиват, за да останат силни в един 

променящ се свят. Именно тези сили, движат организационната промяна и създават 

нови модели за провеждане на дейността на полицията. 

В изследванията си Bayley и Nixon (2010) описват "променящата се среда" за 

полицейските служби, като нарастващата вълна от терористични актове, новите модели 

на имиграция, и налагащата се по-голяма отчетност за полицията пред обществото. 

Gascón и Foglesong (2010) описват новите бюджетни реалности, които оформят 

полицейски агенции. Всичко това безспорно дава в голяма степен своето отражение и 

върху българските полицейски служби и техните лидери. 

Полицията  е изправена пред спешната нужда от нов начин на управление и 

лидерство и това е предизвикано от две взаимосвързани промени в света на 

организациите: възхода на новото поколение на полицейски служители; и значителните 

възможности - и предизвикателства – предизвикани от новите технологии. Тези два 

фактора са свързани с други промени в рамките на по-широкия контекст на полицията, 

като глобализацията, нарастващите бюджетни проблеми, и променящия се характер на 

престъпността. 

Alsop (2008) описва съвременните служители като алтруистични, хора, които 

искат да направят света по-добро място, и биха искали да имат положително влияние в 

техния свят. Той също ги характеризира като индивиди с желание за силно 

сътрудничество, екипно-ориентирани, и като хора, които искат да се включат активно в 

дейността. Някои от най-силните им умения включват способности за 

многофункционалност в изпълняваните задачи, ясно артикулирани ценности в 

кариерата, и осъзнаване на възможностите на технологиите като сила. 

Освен разликите в личностните характеристики, съвременния служител носи и 

лайфстайл промени на работното място. Тези промени се изразяват в придаване на по-

голяма стойност на съвместяването на професионалния и семейния живот, в желание за 

оспорване на традиционната командната верига, свързана с полицейските служби 

изградени на парамилитариен модел, с очаквана прозрачност и се разчита на мигновена 

обратна връзка от електронните комуникационни канали и социалните мрежи. Тези 

характеристики на служителите, бяха ясно проявени в полицейските протести от края 

на 2015 и началото на 2016 година. 

Технологичните нововъведения оказващи влияние върху полицията са социалните 

медии и блоговете. Полицейският лидер следва да мисли за това, как да се използват 

тези технологични промени за оперативните и организационни полицейски стратегии и 

как да се възползват от най-новите квалификации доведени до работното място от 

кохортата на съвременните полицейски служители, които се чувстват комфортно в 

технологичния свят, и които революционизират начина, по който хората живеят и 

общуват. Вече сме свидетели на някои организационни промени, като например това, 

че някои полицейски управления в Австрия сега провеждат виртуални оперативки, и 

където служителите получат предварително информация за оперативната обстановка 

чрез електронна поща или чрез специални мобилни приложения предаващи в реално 

време на мобилни таблети и смартфони. Този трансфер на полицейска информация, все 

повече ще се засилва и ще бъде технологично базиран с напредването на технологиите. 

Друг пример за силата на социалните мрежи и тяхното влияние върху полицията са 

вълненията на чернокожи граждани на САЩ след убийството на чернокожи лица от 

полицията и пускането на полицейските действия в комуникационните канали на 

фейсбук, туитър и различни блогове. Също така гражданска реакция предизвика и 

движението „Окупирай Уолстрийт“ освен, че се организираха протести срещу 

действията на полицията спрямо протестиращите, след разпространени снимки и видео 

материали в социалните мрежи, в Ню Йорк се е наблюдавало действието на интернет 
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базирани скенери подслушващи полицейски честоти и съответно 

протестиращите лица са имали изпреварваща информация за полицейските 

действия.  

Съвременната дейност на полицията е сложна. Сложната среда, включва 

множество взаимодействащи си и разнообразни елементи, които създават обстановка, 

която не е ясно дефинирана (Uhl-Bien et.al., 2007) и може да доведе до нежелани 

последствия (Sargut and McGrath, 2011). За да се отговори на изискванията на сложната 

среда се изискват нови знания, иновациите и различен подход към дейността. 

Стандартните оперативни процедури имат малко значение, защото сложната среда 

изисква проучване, нови открития и корекции (Uhl-Bien, Marion and McKelvey, 2007). 

В своите изследвания Heifetz, Grashow and Linsky (2009) отбелязват ,че лидерите 

най-често се провалят чрез третиране на лидерски проблеми с прилагане на 

управленски решения. Това е особено съблазнително, имайки предвид, че 

управленските проблеми - дори най-сложните от тях – разполагат с предварително 

известно решение или набор от решения. За тази цел развитието на лидерсните умения 

следва да се съсредоточи върху създаването на социален капитал в рамките на 

организацията (Edmonstone, 2011). 

В изследванията си проф. Херминия Ибара от INSEAD e установила наличието на 

три отделни, но взаимосвързани мрежи на лидерско взаймодействие – оперативно, 

лично, и стратегическо. Оперативният тип мрежи помага на лидерите да управляват 

настоящите си вътрешни отговорности,  вторият тип подсилва тяхното личностно 

развитие, а третият тип насочва вниманието им към нови бизнес направления и нови 

заинтересованите страни, които следва да привлекат на своя страна в стратегически 

съюз. Всички лидери използват и активно подържат оперативните си и лични мрежи, 

ефективния лидер се възползва пълноценно от стратегическите мрежи и постига 

стратегически цели. 

 

Оперативна Мрежа 

Всички полицейски лидери следва да си изградят добри работни отношения с 

хората, които могат да им помогнат  в работата. Броят на участващите служители може 

да бъде впечатляващ-такива оперативни мрежи включват не само преки подчинени и 

началници, но и надхвърлят рамките на една оперативна единица, други вътрешни 

играчи с правото да блокират или подкрепят управленски проект. Целта на този тип 

мрежи е да се гарантира координацията и сътрудничеството между хората, съществува 

и ясен критерий за членство в мрежата: Или сте необходими за работата или не. 

 

Лична Мрежа  

Личните мрежи до голяма степен са външни, съставени от дискреционни връзки с 

хора, с които имаме нещо общо. Това, което прави личната мрежа мощна е нейният 

потенциал за сезиране и осъществяване на контакт. Концепцията за личната мрежа е 

основана на научната разработка от 1967 година на социолога от Харвардския 

университет Стенли Милграм, в която той лансира тезата, че всеки човек в света може 

да достигне до всеки друг човек посредством верига от 5 или 6 познати, което ражда 

знаменитата фраза „Шест степени на разделение” („Six degrees of separation”). Това 

твърдение се подкрепя и от формалния анализ на мрежовата логика „Малкият свят” на 

Дънкан Уотс и колеги, които използвайки данни от Интернет (MSN Messenger) 

установяват, че хората се стремят да общуват със себеподобни – потребителите най-

често се свързват с онези които говорят на същия език, локализирани са в същия 

географски регион и са в същата възрастова група, като това правило е силно застъпено 

при младежките групи. На практика нашите лични контакти са ценни до степен, че те 
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да ни помогнат да се достигне, чрез една или няколко връзки, колкото е възможно по-

отдалечено до човек, който има информация, от която ние, респективно лидера се 

нуждае. 

 

Стратегическа мрежа 

Когато полицейският лидер започне прехода от функционален мениджър до 

лидер, то той се изправя пред широк кръг стратегически въпроси. Възникват странични 

и вертикални връзки с други хора извън кръга, който му е подчинен и именно този 

набор от взаимоотношения и информационни източници, колективно въплъщават 

силата за постигане на лични и организационни цели. Именно способността да 

установи и привлече заинтересовани лица, на своя страна, да намери съюзници и 

симпатизанти, способността за диагностициране и анализ на политическия пейзаж, и 

брокерски разговори между несвързани лица са част от работата на лидера. 

За полицейският лидер от същностно значение е и социалния капитал.  

Социалните мрежи също са социален капитал, те са каналите, по които социалните 

участници имат достъп до социалния капитал. Социалният капитал е съставен от 

всички ресурси, принадлежащи на една група от хора, която от своя страна улеснява 

употребата на социалния капитал от всеки участник. 

Съществуват многобройни определения за това, какво е социалният капитал, но 

всички те имат нещо общо и то винаги се отнася до социалните взаимоотношения, 

които имат продуктивни ползи. Така например Нан Лин от университета “Дюк” 

използва едно много просто и ясно определение за социален капитал, а именно: 

„Инвестиране в социални взаимоотношения с очаквана възвръщаемост на пазара”. 

Социалният капитал може също така да бъде погледнат и като „ползите, произхождащи 

от колективността в резултат на поддържане на положителни взаимоотношения между 

различни групи, организационни единици или йерархични нива”. Този подход 

фокусира своето внимание върху социалните активи и положителните ефекти, 

образуващи се в мрежите от връзки и взаимоотношения между участниците в дадена 

социална или организационна среда. 

Така, когато изследваме мрежите от връзки, изникват два важни въпроса. Първо: 

Как участниците, принадлежащи към дадена социална среда инвестират в социални 

връзки и взаимоотношения? и второ: Как те се възползват от вкоренените ресурси в 

тази среда, за да реализират определени практически ползи? Тези въпроси се пораждат 

от проявяващите се ефекти при инвестиране на социален капитал. 

Социалните участници не могат да контролират своя социален капитал по начина, 

по който те управляват своите пари или работят върху своя човешки капитал и за да се 

възползват от него е необходимо да се кооперират с други участници, като например 

питат за съвет или искат някаква професионална помощ. 

Когато едно лице се сдобие с известен ресурс, можем да говорим за “обем на 

притежавания от всяко лице социален капитал”. Така социалният капитал може да се 

използва от индивида. Индивидуалният социален капитал е съвкупността от 

колективни ресурси, които са получени и употребени от всеки индивид на една 

социална група. Не винаги е възможно да определяме групи ресурси в осезаеми форми, 

като например парите и други материални придобивки, или в до недотам осезаеми 

форми, като например репутация и взаимно доверие, които също могат да се 

употребяват от индивидуалните членове на социалната група или дори да им бъдат 

разпределени между тях. Обединяваща между формите е функцията на социалния 

капитал да помага на отделните индивиди да постигнат целите си, за лидера социалния 

капитал на неговите мрежи се измерва със способността му да постига лидерските си 

цели. 
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Интересен е и проблема за новите поколения  израснали с технологични новости 

и сега постъпващи и развиващи се в полицейските сили. Разглеждайки поколение Z 

полицейските лидери биха могли да получат много от тази високо мотивирана работна 

сила, но за да получат резултат те следва да приложат принципа ‘in loco parentis’- да 

влязат в роля на наставника и родителя, да дадат на новите си служители контекст на 

решенията им, и да ги научат да се самоуправляват. Техните ръководители следва да 

успеят да моделират и да създадат модел на подражание на най- желаните качества, 

които биха искали да развият в своя полицейски състав. 

Поколение Z очевидно не обичат йерархията, но те ценят структурата. Един по-

структуриран път в кариерата им, с фокус върху развитието на нови лидери на 

правоприлагащите органи, може да е начин да се запазят добрите служители в 

полицейските сили. 
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Въведение 

 Демографските промени в обществото и нарастващата конкуренция в системата на 

здравеопазването засилват значението на управлението в болниците. В съвременното 

здравеопазване управление означава справянето с непрекъснати промени в здравната 

политика и съответните стратегически организационни цели, пълноценна работа с 

всички служители, управление на качеството, управление на риска, постоянно 

икономизиране на работните процеси, конфронтация с покачващите се очаквания на 

хората. Недостигът на кадри поставя здравните заведения в конкурентна борба за 

работна сила, което засилва значението на умения като управление на конфликти, 

комуникация, изграждане на доверие, управление на времето. 

 „Здравният мениджмънт е пресечна точка и обединяващ фактор на теорията на 

мениджмънта и теорията на здравеопазването" (Борисов, 2004, 148). „Здравни 

мениджъри са онези индивиди със специална квалификация, които са в позицията на 

власт, направляват работните усилия на другите и са отговорни за ресурсите и за 

резултатите от дейността на здравната организация"(J. Rakich, B. Longest , K. Darr, цит. 

от Борисов, 2004,152). 

 Представени са от директори на болници, на медицински центрове и ДКЦ, главни 

сестри , регионални директори на здравеопазването, управители на аптеки и др. 

 В зависимост от нивото на управление се различават три типа мениджъри : 

- висш мениджмънт - на политическо ниво / Министерство на здравеопазването/ 

- координиращ мениджмънт - средно или административно ниво / районни центрове по 

здравеопазване / 

mailto:kirilova.vesela06@gmail.com
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- оперативен мениджмънт - първа линия мениджмънт / директори на болници и 

медицински центрове (Борисов, 2004, 153). 

 Директорът на болницата е представител на оперативния мениджмънт от гл.тн. 

национална здравна организация, но в болницата е висш мениджър. 

Целта на доклада е да се разгледат трудностите и предизвикателствата пред 

здравните мениджъри в болниците и да се представят ключови компетенции за 

ефективно управление. 

 

Предизвикателства пред здравните мениджъри в управлението на човешки ресурси 

 

 Мениджмънтът на човешки ресурси е система от дейности, чрез които ефективно 

се използва персонала за постигане целите на дадена организация и същевременно се 

удовлетворяват потребностите на работещите хора. (Борисов, 2004, 188) 

Ефективното управление на служителите в болниците цели: 

 - подготвяне на отделните хора и екипите да се справят успешно със задачите си 

в клиниката; 

 - насърчаване на служителите според тяхната индивидуална професионална 

ситуация и личностна специфика и задържането им в клиниката; 

 - активна подкрепа на служителите да си поставят нови предизвикателства.  

Осъществяването му се постига с прилагане на управленски инструменти като : 

 - подходящи процедури за привличане и въвеждане на служители  ; 

 - за задържане , ангажиране и привличане на служителите ; 

 - разговори със служителите и оценка на изпълнението (в т.ч. даване на обратна 

връзка на подчинените); 

 -  програми за обучение и развитие на необходимите умения; 

 - управляване на кариерата на служителите. 

 Мениджърите на човешки ресурси в здравеопазването са изправени пред 

предизвикателството на хетерогенни групи служители, представени от лекари, 

стоматолози, медицински сестри, рехабилитатори, диетолози, психолози, инженери, 

икономисти, юристи, мениджъри и др. Присъствието на специалисти от областта на 

медицината, социалните и технически науки изисква единен език, единен стил на 

мислене и действие между представителите на многобройните професии . (Борисов, 

2004, 189) 

Болниците са изправени и пред етническо, културно, поколенческо и полово 

разнообразие. Три и понякога четири поколения работят заедно - от “ветерани” 

(родените 1923 - 1945 г.) и “бейби бумери” (родени 1946 - 1964 г ) до поколение Х 

(родените 1965 - 1980 г.) и У (родени 1980-2000г.). Служители с много различни 

ценности и очаквания работят един до друг и често по-млади управляват по-възрастни 

и по – опитни. Това работно място може да бъде както източник на конфликти така и 

среда на учене, продуктивност, иновации . (Smola and Sutton, 2002, цит. от Beechler, 

2009 ) Нараства и половото разнообразие с увеличаване на броя на жените в работната 

сила. Друг източник на разнообразие са различните модели на работа. Голяма част от 

работещите предпочитат гъвкава заетост. 

Промениха се очакванията на служителите. Планирането на кариерата и 

балансът работа- личен живот придобиват по-голяма важност от преди . Служителите 

избират работодателите си според кариерните възможности, които им предлагат и 

перспективите за обогатяване на опита. 

Привличане на специалисти е приоритетна цел, за чието осъществяване е 

необходимо позициониране като добър работодател и развиване на вътрешна 

приемственост . За болничното заведение икономически по-оправдано е полагане на 
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усилия за задържане и развиване на служителите, отколкото привличане на нови. 

Вътрешните служители са запознати с организационната култура и не се нуждаят от 

време за адаптация. Външният служител може да донесе нов начин на мислене и 

работа, което ще обнови процеса; представлява ново знание, което може да бъде 

предадено на другите. Но за успешно му въвеждане е необходимо изработване на план 

за обучение и навлизане в работата и опитен колега, който да му помага в началото. 

След като привлече и въведе в работния процес новоназначените , болничният 

мениджмънт трябва да полага усилия да задържи служителите, което е тясно свързано 

с качеството на управление. Проведено изследване в Германия сред 105 медицински 

служители от 28 болници разкрива, че 60 от запитаните са недоволни от управленското 

поведение на своя ръководител. (Saß, 2014, 37) 

 

Споделен опит и впечатления на служители в болници  

 

62% - не се чувстват оценени от мениджъра; 

47% - не са похвалени от мениджъра след успешно свършена работа; 

41%- наблюдават, че мениджърът не се справя с конфликтите; 

38%- смятат, че мениджърът не е открит, честен и последователен; 

28%- липсва интерес към личността и професионално развитие от страна на 

мениджъра  

Несъмнено качеството на управление е ключов фактор, повлияващ задържането 

на служителите. Съществена роля имат мотивацията, ангажираност, инвестиране в 

кариерата и възнаграждение, което не означава само пари.  

Ангажираността на служителите трябва да се разглежда като непрекъснат 

процес, като основен приоритет . Съдържанието й се изразява в споделяне на идеи и 

опит с колегите; добра работа в екип; в постигането на индивидуалните показатели; в 

креативността и иновативността. Общото при всички е разбирането, че ангажираните 

служители допринасят за по-голяма продуктивност и успех . (Маркова, 2014, 27 ) 

Задържането на хората е свързано с това да се направи така, че служителите да 

получат онова, което заслужават, както по отношение на заплащането и обучението, 

така и по отношение на развитието си. (Сингър, 2008, 99 ) Всеки цени различни неща. 

Това се определя от различни фактори като възраст, пол, минал опит, начин на живот.  

Приятна работна среда, неформалните и почти приятелски отношения, 

разбирателството, взаимопомощта и подкрепата- наличието на всичко това действа 

изключително мотивиращо. (Стоева, 2013, 9) 

Политиката за задържане на служителите също както тази за привличане, трябва да се 

съобразява с различните нужди, ценности и манталитет на всяко поколение. 

Разбирането на поколенческите различия би помогнало на мениджърите: 

- да подобрят задържането; 

- дава конкурентно предимство чрез добри професионални отношения между по-

млади и по-стари; 

- би гарантирало да няма загуба на знание и осигуряване на предаването му.  

За бейби-бумъра (родени 1946 - 1964 г ) е важно работодателя да се интересува 

от кариерата, знанието и приноса му. Могат да бъдат ментори на по-младите 

служители. Поколение У (родени 1980-2000г.) иска да бъде отличено за личен принос в 

екипа и също като поколение Х (родени 1965-1980) държи на обратната връзка и 

директен контакт с прекия и висшия мениджър, което не е от значение за бейби-

бумърите. 
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Разговорите със служителите са стандартизиран инструмент на комуникация в 

организацията. Той се изразява в периодичен, планиран и подготвен по съдържание 

разговор на четири очи между прекия ръководител и служителя. Осъществява се 

годишно и служи за ръководене, оценяване и поощряване на служителите, както и за 

ясно съгласуване на целите.  

Чрез оценка на изпълнението се постига по-добро разбиране на изискванията; 

получава се ясна представа за равнището на трудово представяне; разкриват се силни и 

слаби страни; засилване мотивация за усъвършенстване. Тя е основа за справедлива 

система за възнаграждения и създаване на план за управление на кариерата 

(Владимирова, 2006, 217) 

На база проведени разговори със служители и оценка на изпълнението се 

планира провеждане на дейности за обучения и развитие, целящи обогатяване знанията 

и уменията на служителите, развиване потенциала им за по-добро изпълнение на 

задълженията и повишаване удовлетвореността от работата и мотивацията. 

Управлявайки кариерата на своите служители, работодателите повишават 

лоялността на персонала; повишават производителността и качеството на труда; 

намаляват текучеството; разкриват по-пълно способностите на хората в зависимост от 

целите (Пожарлиев, 2008, 22) 

Качественото управление се отличава с добра екипна култура, високи постижения и 

ниско текучество. 

 

Ключови компетенции 

 

За справянето с новите задачи в болницата от ръководството се изискват 

допълнителни знания в областта на икономика, болнично финансиране, организация на 

клиниките, мениджмънт на промяната, контролинг, мениджмънт на качеството, 

управление на служителите, както и правни и административни въпроси. 

Здравните мениджъри трябва да се справят с множество предизвикателства, за 

което е нужно развитие на управленски компетенции, представляващи" успешно 

проявено съчетание, съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения на 

служителите за постигане на резултати (желани нива на представяне) в дадена 

професионална роля и в определена организация". (Томов) Компетентният мениджър 

притежава способност да развива и управлява целенасочено екип, да насърчава 

мотивацията и готовността за работа на служителите, както и умее безпристрастно да 

анализира и да се справя конструктивно с конфликти.  

 

Компетенции и инструменти в управлението на лекари на различни нива  

 

Лекарската камара в Германия е разработила документ „ Управление на лекари”, 

където са описани ясно изискванията към компетенциите на управляващите. Обръща се 

специално внимание на т.н. меки умения на управление, свързани с поведението и 

влиянието върху хората. (Bühren, 2010, 32) Компетенциите са разгледани на четири 

нива : 

І ниво- индивидуално - самоуправление 

За да може един мениджър да ръководи другите, трябва да умее да управлява себе си, 

както и да съумява да се справя със страса. Нужно е развиване на управленческа 

идентичност и  лична управленска концепция. Добрият мениджър умее да планира 

кариерата си, осъзнава управлението като професия и притежава качества на успешен 

ръководител 
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ІІ ниво- интеракционно - ръководене на служители и екипи 

Съществено значение имат водене на разговори със служителите, ясно съгласуване на 

цели, делегиране. Развиват се компетенции на лекаря като ръководна сила , 

необходими в управление и развитие на персонала; привличането, задържането и  

мотивирането му.  

ІІІ ниво - оперативно  - ръководене в медицински институции 

На този етап значение имат не само компетенции за ръководене на хора, но и на 

организации. Полезни са умения и знания в  управление на качеството, стретегическо 

планиране, оперативно планиране и контрол, лекарски ръководни модели и 

организационна теория 

ІV ниво - системно - ръководене в здравеопазването 

Това най-високо управленско ниво изисква познаване на политика, обществени 

аспекти, правни рамкови условия, развития в медицината, икономика на  

здравеопазването. 

 

16 ключови компетенции според  Zenger/Folkman  

 

 През 2000 г изследователите на компетенции Zenger и Folkman изследват 

връзките между качество на управление и индивидуалните компетенции на 

управленските сили. Оценили са 360º обратни връзки от над 20 000 управленски сили 

от различни браншове и са констатирали редица взаимовръзки/ зависимости , които са 

полезни за осъществяването на отлично управление. Резултатите са потвърдени и от 

проведени по-късно изследвания . Съществени се оказват 16 компетенции. (Hübner, 

2015, 13) (Табл.1) 

 

 

Табл.1. 16 ключови компетенции според Zenger/ Folkman 
 

 1 2 3 4 5 

Характер  

Показва висок интегритет и честност       

Индивидуални способности  

Технически/професионален опит       

Анализиране и разрешаване на проблеми      

Иновации       

Желание за себеразвитие       

Ориентация към резултати 

Действа с ориентация към резултатите      

Поставя предизвикателни цели      

Поема инициатива      
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Междуличностни умения 

Комуникира енергично и ефективно       

Вдъхновява и мотивира другите към изключителни постижения       

Изгражда взаимоотношения       

Развива и подпомага другите      

Сътрудничество и екипна работа       

Склонност към промени  

Развива стратегически перспективи      

Показва инициатива за промени       

Умение за сплотяване и представителност в организацията       

 

скала 1 - не може да бъде оценено / няма достатъчно налична информация  

скала 2 - необходимо е известно подобрение в тази област / рядко или никога добра 

компетентност / 

скала 3 - налична способност / средно до добро постижение /  

скала 4- силно / постига повече от другите / 

скала 5- отлично / постига повече от всички - Топ 10 %/ 

 

 Тази таблица може да послужи както за даване на обратна връзка, така и за 

себеоценка.  

Обратната връзка е полезна не само за управленската сила, а и за служителите и 

колегите, които също очакват редовна оценка на резултатите си . Искат да знаят какво 

правят добре и какво още може да се подобри в работата им. Управляващи, които дават 

обратна връзка на другите се оценяват положително. 

 

 Заключение. Здравните мениджъри трябва да ръководят служители, да развиват 

екипи и да се справят конструктивно с конфликти. Начинът на управление се отразява 

върху задържането на лекарите, а това засяга икономическите интереси на клиниката. 

Притежаването на съвременни мениджмънт компетенции способства привличането на 

служители и дългосрочното им задържане. 
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Резюме: Нарастващият интерес към неформалното и самостоятелното учене на работното място се 

дължи както на промените в начина на учене, породени от динамичното развитие на съвременните 

информационни технологии, така и на интензивното търсене на алтернативи на формалното присъствено 

обучение в условията на финансова и икономическа криза. В съответствие с тези процеси, Стратегията за 

развитие на държавната администрация 2014–2020 подчертава необходимостта от стимулиране на 

„алтернативни канали за предаване на знанията, като неформално обучение, самостоятелно учене и 

споделяне на знания в работна среда“. Като необходимо се посочва и изграждането на „мрежа за обмен 

на опит между служителите в администрацията, която да им предостави неформална среда за общуване“. 

Докладът представя първите резултати от проучване за прилагането на алтернативи на формалното 

присъствено обучение в държавната администрация. Проучването е направено от екип на Института по 

публична администрация (ИПА) в периода април-май 2016 г., а резултатите отразяват данни, получени 

от 149 централни и териториални администрации (около 23% от всички структури на държавната 

администрация в България). Най-често прилаганите начини на учене на работното място са „въвеждане 

(в работата)“, „е-обучение“, „менторство“ и „планиран опит“. Основните пречки за по-широко прилагане 

на алтернативи на формалното обучение са: липса на финансови средства, липса на време за учене и 

недостатъчен капацитет на администрациите за осигуряване на учене в работна среда. 

 
Ключови думи: обучение, неформално учене, учене на работното място, държавна администрация 

mailto:a.tusheva@ipa.government.bg
mailto:ger_koleva@ipa.government.bg
mailto:g.georgieva@ipa.government.bg


- 135 - 
 

Abstract: The growing interest to non-formal and informal workplace learning is the result of both 

changes in the manner of learning generated by the dynamic development of contemporary information 

technologies and the intensive demand for alternatives of formal face-to-face training in a financial and 

economic crisis. In compliance with these processes the Strategy for the State Administration Development 

2014-2020 emphasizes the necessity for promotion of “alternative channels for knowledge transfer as non-formal 

training, informal learning and knowledge sharing in a work environment. The study emphasizes also the 

necessity for establishment of a “network for exchange of experience among employees of the administration 

providing non-formal communication environment”. The Report presents the first results of a study on 

implementation of alternatives of face-to-face training in state administration. The study was carried out by a 

team of the Institute of Public Administration (IPA) within the period April-May 2016 and the results present 

data received from 149 central and regional/local administrations (about 23% of all units of the state 

administration in Bulgaria). The ways of workplace learning most frequently applied are “induction”, “e-

learning”, ”mentoring” and “planned experience”. The major obstacles for wider implementation of the 

alternatives for formal training are the lack of financial resources, the shortage of time for learning and the 

insufficient capacity of the administration to ensure workplace learning environment. 

 
Keywords: Training, non-formal learning, workplace learning, state administration 

 

 

За необходимостта от проучването 

През последните 2-3 години различни проучвания на авторитетни организации 

по цял свят подчертават, че ученето и развитието на служителите  са сред най-

важните приоритети на съвременните организации.  Динамичните промени в тази 

област  се превръщат във водеща тенденция в глобалния свят на труда. Това дава 

сериозно отражение върху практиките на УЧР, които се нуждаят от критическо 

осмисляне и преобразуване, а в някои отношения дори от радикална промяна.  

Докладът на Делойт за 2015 г. Глобални тенденции в развитието на човешкия 

капитал е мащабно изследване на лидерството и предизвикателствата пред звената по 

ЧР в съвременния свят, в което са участвали над 3300 ръководители от частния и 

публичния сектор в 106 страни.  Според този доклад „ученето и развитието“ е третата 

по важност тенденция в съвременния свят на труда след ангажирането и лидерството 

(Global Human Capital Trends, 2015,  Deloitte University Press, p. 4). Показателно е, че 

само година по-рано – през 2014 г. - тази тенденция е била на 8-мо място. Като 

тревожен факт в изследването се посочва, че с нарастването на значимостта на 

проблема за ученето и развитието се увеличават и негативните оценки за готовността 

на организациите да посрещнат това предизвикателство. Накратко, с нарастването на 

значимостта на проблема се увеличава и липсата на капацитет за своевременни и 

адекватни решения. Масовите отворени онлайн курсове (MOOC), мобилното учене и 

социалните мрежи са само някои от посоките за радикално обновяване на остарелите 

системи за обучение, които продължават да се прилагат в много организации, особено в 

публичния сектор.  Вече все по-добре се осъзнава необходимостта от организационна 

култура и среда, подкрепяща ученето на работното място. За да има такава среда обаче, 

задължително условие е, наред с формалното обучение, да се осигуряват разнообразни 

възможности за неформално и самостоятелно учене в процеса на работа. 

Промените в областта на обучението и ученето са толкова бързи и комплексни, 

че в много случаи анализаторите не смогват да ги настигнат, да ги обхванат и да 

предложат задоволително обяснение на тяхната същност. Свидетели сме на роене на 

концепции и модели, всеки от които претендира да дава отговорите, които търсим и да 

очертава посоките, които трябва да следваме. Сред тях е и моделът 70:20:10. Той не е 
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нов (създаден е в началото на 80-те години на 20 в.), но през последните години печели 

сравнително по-широка популярност и подкрепа. Според него, чрез формалното 

обучение се усвояват едва около 10% от нужните професионални знания и умения, а 

всичко друго научаваме чрез неформално и самостоятелно учене. 

 

Фиг. 1. Как учим? 

 

 

Няма основания да смятаме, че влиянието на неформалното и самостоятелното 

учене ще започне да намалява. Напротив, редица фактори обуславят нарастващия 

интерес към всякакви алтернативи на формалното присъствено обучение не само 

в частния, а и в държавния сектор. Да посочим поне два от тях. 

Първо - финансовата криза и свързаните с нея бюджетни ограничения, особено 

за обучение на служителите в държавната администрация. След първите по-сериозни 

прояви на кризата у нас, през 2010 г. беше преустановена практиката в държавния 

бюджет да се предвижда целева субсидия за обучение на служителите в 

администрацията. При такива обстоятелства разумният подход е да се търсят 

алтернативи, да се преосмислят традиционните практики и да се прилагат иновативни, 

ефективни, но и по-ефикасни решения, каквито са много от начините за неформално 

учене в процеса на работа.   

Второ - стремителното развитие на нови възможности за неформално и 

самостоятелно учене, които са пряко повлияни от иновации в дигиталната сфера, лесни 

са за използване и са широкодостъпни. Много и добре познати вече са платформите, 

които предлагат т.нар. MOOC – безплатни или сравнително евтини курсове на водещи 

университети от цял свят; широкодостъпни са всякакви безплатни видео-уроци по 

YouTube; разнообразни учебни ресурси могат да се ползват по всяко време и на всяко 

място с различини мобилни устройства; облачните технологии навлизат все по-широко 

и в системите за управление на ученето.  

На фона на очертаните тенденции и процеси напълно обоснована изглежда 

необходимостта от стимулиране на «алтернативни канали за предаване на знанията, 

като неформално обучение, самостоятелно учене и споделяне на знания в работна 

среда», както и изграждането на «мрежа за обмен на опит между служителите в 

администрацията, която да им предостави неформална среда за общуване». Тези 

текстове от Стратегията за развитие на държавната администрация (СРДА) 2014-2020 

могат да се разглеждат като още едно сериозно основание за предприетото от ИПА 

проучване. 

 

70 %  от житейския опит, изпълнение на задачи и решаване на 
проблеми на работното място 

20 %  от обратна връзка, наблюдение и работа с другите 

10 %  от формални обучения в присъствена и електронна форма  
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Методология 

 Цели на проучването 

 Да се установи какви алтернативи на формалното присъствено 
обучение се използват в държавната администрация на България и кои от тях са най-

широко разпространени; 

 Да се идентифицират най-сериозните пречки за по-широко прилагане 

на неформалното и самостоятелното учене в държавната администрация. 

 Обхват 

Проучването беше направено сред почти всички администрации на 

централно и териториално ниво. Получени бяха отговори от общо 149 администрации, 

което е 23 % от поканените да попълнят онлайн въпросник.   

 Методи 

 Преглед на актуални публикации, документи, анализи и доклади на 
признати международни организации по въпроси на неформалното и самостоятелното 

учене. Специфична цел на тази част от проучването беше да се избере сравнително 

широко прилагана класификация или поне списък, който обхваща основните начини на 

учене на работното място и който е подходящо да се използва за конструиране на 

онлайн въпросника за следващата част на проучването.   

 Онлайн въпросник, чрез който беше събрана информация по следните 
основни теми: 

- Включени в списък и дефинирани начини на учене на работното 

място, които се прилагат в администрациите; 

- Други начини на учене на работното място,  които се прилагат в 

администрациите; 

- Пречки за по-широко прилагане на алтернативи на формалното 

присъствено обучение. 

 Телефонни интервюта, проведени с администрациите, които прилагат 

различни начини на учене на работното място. Това позволи допълнително 

прецизиране на получената информация и повиши валидността на резултатите. 

Резултатите от онлайн въпросника и интервютата бяха представени и обсъдени 

на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси, проведена в периода 12-14 

май 2016 г. в Благоевград с участие на над 100 ръководители и експерти по управление 

на човешките ресурси в централната и териториалната администрации. След 

дискусиите по тези резултати в изводите от проучването бяха направени полезни 

корекции и допълнения. 

 Определения 

За целите на това проучване, за формално присъствено обучение беше прието да 

се разбира такова обучение, което едновременно притежава следните характеристики: 

организирано и структурирано в учебна програма, има ясно определени цели и 

очаквани резултати, провежда се от обучен лектор в учебна зала и обикновено 

завършва с получаване на удостоверение, сертификат или друг документ. В 

съответствие с това разбиране, проучването се фокусира върху приложението главно на 

следните начини на учене на работното място, които са алтернативи (в някои случаи и 

допълнения) на формалното присъствено обучение. 
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Табл. 1: Начини на учене на работното място - определения 

Начини на учене на 

работното място 

Определения* 

е-обучение/учене Учене, подпомогнато от информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ). Електронното обучение 

често допълва формалното присъствено обучение. 

въвеждане Планиран, систематичен подход, който включва 

разясняване на новоназначените служители какво се очаква от 

тях и какво трябва да научат, като им се осигурява помощ от 

опитен и обучен за целта колега. Този начин на учене често се 

допълва с планиран опит, менторство и/или коучинг. 

планиран опит Процес на планиране и осигуряване на последователен 

практически опит, който позволява придобиване на нови знания 

и умения, необходими за поемане на нови роли и отговорности. 

коучинг Индивидуален подход за подпомагане на хората да 

развият своите знания/умения и да подобрят своето 

изпълнение; може да се определи и като дискусия, целяща 

подпомагане на ученето и повишаване на компетентността чрез 

самостоятелни открития и личен опит. 

менторство Използване на специално подбрани и обучени служители 

за даване на прагматични съвети и подкрепа на нови, неопитни 

служители за насочване на тяхното учене и развитие в 

организацията. Менторството подготвя хората да се представят 

по-добре и да се развиват в кариерата. 

учещи общности Групи/мрежи от служители, които активно обменят опит 

и знания в определена професионална сфера. 

* Michael Armstrong, Human Resource Management Practice, KoganPage, 2014, p. 306-307 

 

Използваният в проучването списък на начини на учене на работното място е 

обобщен и адаптиран вариант на списъци, използвани в  авторитетни проучвания и 

анализи от последните 2-3 години (CIPD, Learning and development,  Annual survey 

report 2015; Learning Behaviors of EC Staff – Survey Results, EC, 2013). 

Основни резултати 

 Профил на респондентите 

Проучването обхвана всички видове административни структури на централно и 

териториално ниво на държавната администрация. Бяха получени отговори от общо 

149 администрации. Анкетата е попълвана предимно от служители от звената по 

човешки ресурси, но в отделни случаи отговорите са давани от административните 

секретари. 
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Граф. 1. Разпределение на отговорите по видове администрации 

 

71 (или 48%) от отговорилите администрации посочват, че прилагат алтернативи 

на формалното присъствено обучение. Трябва да се отбележи, че по този показател 

състоянието в държавната администрация на България е съпоставимо с резултатите за 

над 1000 организации, обхванати в проучването на CIPD от 2015 г.  

Начини на учене на работното място (по предложен списък) 

Следващата диаграма представя кои начини на учене на работното място от 

предложения в онлайн въпросника списък се прилагат най-често в структурите на 

държавната администрация (общият брой на отговорите е по-голям от броя на 

респондентите, тъй като някои администрации са посочили, че прилагат повече от 

един начин). 

 

 

Граф. 2. Учене на работното място 

От получените отговори се вижда, че най-разпространеният начин на учене 

на работното място в държавната администрация е „въвеждането в работата“. 

Много от проучените администрации имат практика при постъпване на нови 

служители, те да бъдат въвеждани в работата от по-опитни колеги. В някои 

администрации това въвеждане се прави от прекия ръководител, а в други 

администрации функциите по въвеждане на новоназначени са заложени в 

длъжностните характеристики на определени опитни служители. Въвеждането в 

работата е с различна продължителност и зависи най-вече от спецификата на 

длъжността на новоназначения, като може да бъде от няколко дни до няколко месеца. 
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За длъжности, които имат контролни функции и проверки на място, въвеждането често 

включва и посещения по обекти на място. Такава практика е характерна за по-големи 

администрации, в които има значителен брой служители със специфични 

професионални функции. В някои от проучените администрации въвеждащото учене е 

регламентирано чрез заповед, устройствен правилник или друг документ.  В повечето 

случаи, обаче, този процес няма ясна структура или определена последователност от 

действия. Понякога той включва задължително запознаване на основни вътрешни 

документи, прикрепване към ментор, практики от типа „learning by doing“ и др. 

Независимо от констатираното разнообразие,  практиките на въвеждане на нови 

служители могат да се определят като широко възприети и традиционни и дори без да 

са формално уредени, те са неделима част от процеса на управление на изпълнението в 

държавната администрация. 

На второ място по приложимост администрациите са посочили 

„електронното учене/обучение“. Трябва да се отбележи, че в държавната 

администрация у нас има само няколко  администрации, които разработват и/или 

провеждат е-обучение чрез използване на избрани от тях системи за е-управление на 

ученето. Такива са напр. Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите и 

др. Повечето администрации, посочили, че дават възможности за е-обучение на 

служителите, са организации, които предлагат е-курсове на ИПА или на други 

обучаващи организации. Все пак трябва да се отблежи, че отговорите са отражение на 

нагласите към тази форма на учене на работното място и показват, че тя придобива все 

по-широка популярност. Това се дължи главно на предимствата на електронното 

обучение – гъвкавост, широка достъпност, възможност за самостоятелно управление на 

учебния процес,  спестяване на разходи за командиравъчни и т.н.  

След „въвеждането в работата“ и „е-обучение“, „менторството“  и 

„планираният опит“ са следващите по популярност начини на учене на работното 

място. „Менторството“ често се смесва с „коучинга“, което е показателно за слабото 

познаване на тези начини за подкрепа и развитие на служителите. Има основания да се 

смята, че разгръщането на стажантските програми в държавната администрация през 

последните години е допринесло за по-широкото прилагане на менторството като 

начин на учене на работното място. „Планираният опит“, като гъвкав начин за 

комбиниране на различни възможности за учене в процеса на работа (работа в екип, 

работа по проекти, заместване, ротация и др.), заслужено е посочен сред 

предпочитаните начини на учене на работното място. 

За останалите начини на учене на работното място се констатира, че са 

сравнително по-слабо разпознаваеми и съответно по-рядко прилагани. Специално за 

„учещите общности“ може да се каже, че те обикновено се асоциират главно със 

следните практики: 

- Създаване на споделена папка с информационни и учебни материали, 

които се ползват свободно от служителите, обикновено без някой да слeди как и колко 

често се прави това; 

- Споделяне на наученото от служител, който е бил на формално 

присъствено обучение, с колеги от отдела/дирекцията; 

- Неформално разясняване пред служителите на нововъведения в 

администрацията от служител, който има висока експертиза и опит в съответната 

област. 
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Други начини на учене на работното място 

С отворен въпрос участниците в проучването бяха поканени да посочат други 

начини на учене на работното място, които се прилагат извън посочените в списъка по 

предходния въпрос. От получените отговори се оказа, че други начини не могат да 

бъдат откроени. 

Пречки за въвеждане и по-широко прилагане на алтернативи на 

формалното присъствено обучение в държавната администрация 

Всичките 71 администрации, които прилагат някакви начини за учене на 

работното място, са отговорили на въпроса „Какви са най-сериозните пречки за 

въвеждането и по-широкото прилагане на алтернативи на формалното присъствено 

обучение в държавната администрация?“.  

 11 администрации са дали нерелевантни отговори и те не са включени 
в общата картина на пречките за алтернативите на формалното обучение.  

 9 администрации посочват, че нямат пречки за прилагане на 
алтернативи на формалното присъствено обучение. В телефонно интервю с част от тях 

беше установено, че основанието за такъв отговор е широката и категорична подкрепа 

от висшето ръководство, което само инициира или застава зад всяко разумно 

предложение за нови възможности за учене и развитие на служителите на работното 

място.  

 Други 6 администрации посочват разнообразни затруднения и пречки 
специално за електронното обучение – липса/недостиг на подходяща техника и 

софтуер, липса на подходящи учебни ресурси, слаба интернет връзка, психологическа 

съпротива, трудности в осигуряване на необходимото време за е-обучение и др. 

 Останалите 45 администрации посочват широк спектър на 

затруднения и пречки, които могат да се обобщят в следните четири групи, за всяка от 

които е даден броят на администрациите, които са ги посочили: 

 

 

Граф. 3. Пречки за по-широко прилагане на алтернативи на формалното обучение 

 

Най-често посочваната пречка за по-широко прилагане на алтернативи на 

формалното присъствено обучение в държавната администрация е липсата на 

финансови средства. Следващите по важност причини са свързани главно с липсата на 

време и с недостатъчния вътрешен капацитет. 
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Изводи 

Най-използваните алтернативи на формалното присъствено учене в 

държавната администрация са въвеждане в работата, е-обучение/учене, 

менторство и планиран опит. Обяснение на този факт може да се търси в 

обстоятелството, че в изпълнение на различни политики по УЧР през последните 5-10 

години в държавната администрация бяха реализирани редица инициативи, 

насърчаващи тези начини на учене. 

 Сериозно беше подкрепено разработването и прилагането на 

специални програми за наставничество и въвеждане в работата на новоназначени 

служители; издадени (включително от ИПА) бяха методики и ръководства по тази 

тема; провеждаха се специализирани обучения за служители от звената по човешки 

ресурси и т.н. Всичко това фокусира вниманието и усилията на експертите по човешки 

ресурси върху прилагането на начини  за ефективно въвеждане в работата, вкл. чрез 

използване на менторство и коучинг. 

 През 2012 г., в рамките на проект на администрацията на 

министерския съвет, беше създаден портал за студентски стажове в държавната 

администрация. Широкото разгръщане на стажантски програми  постепенно доведе до 

изграждане на капацитет в администрацията за прилагане на менторството като подход 

за подпомагане на ученето и развитието на служителите в процеса на работа.  

 С ускоряващи се темпове в държавната администрация започна да се 
въвежда и по-широко да се прилага електронното обучение. Много администрации 

вече имат собствен капацитет за разработване и провеждане на е-курсове – напр. 

Агенция „Митници“, НАП, МТСП, ИПА и др. Това прави електронното обучение 

сравнително по-разпознаваем и предпочитан начин на учене на работното място. 

 Програмите за осигуряване на приемственост, каквито много 

администрации разработиха през последните години, обикновено включват дейности, 

които по същество са планиран практически опит.  

Алтернативите на формалното присъствено обучение са недостатъчно 

познати в  структурите на държавната администрация у нас. Резултатите от 

проучването, особено след проведените телефонни интервюта показаха, че разбирането 

за начините на учене на работното място в много случаи е доста ограничено и аморфно. 

Показателен в това отношение е фактът, че близо 15% от администрациите, които 

отговарят положително на въпроса дали прилагат алтернативи на формалното 

обучение, впоследствие дават нерелевантни примери за такива практики. Констатирани 

бяха случаи на неясно разбиране на отделните начини, колебания в тяхното 

разграничаване и склонност една и съща практика да се нарича с различи имена – 

въвеждане, коучинг, менторство и т.н. Трябва да се подчертае, обаче, че това отразява 

един общ проблем, признат от редица авторитетни експерти и установен в процеса на 

проучването при преглед на международни анализи и доклади. Става дума за 

общопризнатата и смущаваща терминологична неопределеност за начините на 

неформално учене, размитите граници между отделни практики, различните имена за 

едно и също нещо, припокриването на съдържанието на различни термини за начините 

на учене и т.н. Най-често срещаното обяснение за тези различия е, че те се дължат на 

многообразието от концепции и теории, на които се основават. Липсата на общоприета 

класификация на начините на неформално учене, обаче, не е основание за отказ от 

тяхното проучване. Тя е само едно допълнително предизвикателство за усилията да се 

намерят ефективни алтернативи на формалното обучение.  
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Само в отделни администрации има планирани, уредени с правила и 

подкрепени от висшето ръководство действия за целенасочено въвеждане и 

прилагане на различни начини на учене на работното място. В повечето 

администрации, които посочват, че прилагат такива начини, практиката е доста 

импровизирана и без установени правила, процедури, отговорности. Разбира се, 

интересен е въпросът дали неформалното учене трябва да бъде формално уредено. 

Вероятно за една структура с висока  организационна култура, стимулираща ученето, 

това едва ли е необходимо. В такава структура ученето е иманентно присъщо на 

нейното функциониране. За държавната администрация у нас, обаче, все още не са 

установени доказателства, че тя масово и сериозно насърчава ученето, поради което на 

този етап е нужно в нея да има някаква форма на регламентиране, което да подкрепя 

инициативи и практики на учене на работното място. 

Полезни коментари и изводи могат да се направят и във връзка с посочените 

затруднения и пречки за по-широко прилагане на алтернативи на формалното обучение 

в държавната администрация.  

Доминира разбирането, че липсата на финансови средства е най-

сериозната пречка за по-широко прилагане на алтернативи на формалното 

обучение. За такова разбиране може да има сериозни основания, единствено ако 

въвеждането на нови начини на учене на работното място се свързва с инвестиции в 

съвременен хардуер и модерни технологии за електронно обучение, мобилно учене, 

виртуални учещи общности и т.н. В останалите случаи обаче, извеждането на 

финансовите ограничения като най-важна пречка за неформалното учене може да се 

приеме като израз на неразбиране на същността и целите на неформалното учене на 

работното място.  

Липсата на време поради служебна ангажираност е втората по важност 

пречка за прилагане на алтернативи на формалното обучение в държавната 

администрация. Какви са възможните обяснения и полезните изводи от този резултат? 

 В много от получените отговори се проявява разбирането, че работата 
и ученето са отделни сфери на дейност, които не могат да се съвместяват. Ученето не се 

разбира като интегрирана част от работния процес. Работата и ученето могат да се 

случват само едно след друго – първо трябва си свършим работата и после, ако има 

време, да учим. Разбира се, както знаем обикновено не остава време, което обяснява 

защо липсата на време е сред най-често посочваните пречки за по-широко прилагане на 

начини на учене на работното място. Допълнително обяснение за липсата на време като 

пречка за учене на работното място отново е дефицитът на познания за същността на 

неформалното учене. Това очертава нужда от целенасочени усилия за обучение и 

разясняване на служителите, че напр. работата в екип, работата по проекти, справянето 

с нов проблеми и други предизвикателни задачи са все начини на учене на работното 

място, които са естествена част от работния процес и не изискват никакви финансови 

средства. 

 Може обаче да има и сериозни основания да се твърди, че времето за 

учене все не достига. Предлагането, например, на продължителни и интензивни 

електронни курсове е доказано неработеща практика в държавната администрация, а и 

не само в нея. Установено от опит е, че за служителите е трудно да отделят повече от 4-

5 часа седмично за участие в е-обучение.  Подходящото решение е да се предлагат 

кратки е-курсове, вкл. е-модули за самообучение с продължителност до 1-2 часа. Това 
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осигурява необходимата гъвкавост и възможност за избор на служителите да учат 

тогава, когато намерят време и да учат това, което им е конкретно необходимо. 

Слабата мотивация, липсата на стимули и недостатъчната подкрепа от 

страна на ръководителите също са важни пречки за разширяване на практиките 

на учене на работното място. Ученето не се насърчава особено и усвояването на 

нови умения рядко се цени, вкл. в процеса на управление на изпълнението. Много 

ръководители не осъзнават необходимостта от създаване на среда, която подкрепя и 

улеснява ученето. Други ръководители пък не знаят как да създават такава среда. 

Констатира се дефицит на умения за менторство и коучинг, за изграждане и развитие 

на учещи общности и професионални мрежи, за управление на знанието в 

организацията. Към неблагоприятните фактори се добавя и естествената съпротива 

срещу всичко ново и непознато.  

Ключова роля за ограничаване на посочените затруднения и пречки имат 

звената по човешки ресурси и всички ръководители, от които зависи изграждането на 

организационна култура, подкрепяща ученето и развитието на служителите. 

Резултатите от проучването очертават една не особено благоприятна, но и не 

толкова тревожна картина на условията за неформално и самостоятелно учене в 

държавната администрация у нас. Предвижда се тези резултати да бъдат надградени с 

нови, по-задълбочени проучвания по темата и да станат основа за планиране на 

целенасочени усилия за развитие на структурите на държавната администрация като 

учещи организации. 

 

Литература 

Стратегия за развитие на държавната администрация в България 2014-2020  

Chartered Institute for Personnel and Development, 2015, Learning and development, 

Annual survey report, CIPD  

European Commission, 2013, Learning Behaviors of EC Staff – Survey Results, EC 

Global Human Capital Trends, 2015, Deloitte University Press 

Michael Armstrong, 2014, Human Resource Management Practice, Kogan Page. 

  



- 145 - 
 

ТИПОЛОГИЧНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ И СТИЛОВЕ ЗА ВЗЕМАНЕ 

НА РЕШЕНИЕ 

 

Проф. д-р Георги Карастоянов 

Катедра „Лидерство“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“ 

Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София 

karastoyanov@abv.bg 

 

Габриела Георгиева-Къдрева 

Главен експерт обучение и развитие в търговска банка 

Е-mail: gabriela.mgeorgieva@abv.bg 

 

PERSONALITY PREFERENCES AND DECISION MAKING STYLES 

 

Prof. Georgi Karastoyanov, PhD 

Leadership Depatament, G. S. Rakovski Defense College 

 

Gabriela Georgieva-Kadreva 

Chief expert, Training and Development in commercial bank 
 

Резюме: В доклада е представено изследване на взаимовръзките между предпочитаните стилове за 

вземане на решение, изследвани с Общия въпросник за стиловете за вземане на решение на Сузане Скот 

и Реджиналд Брус, и психичните функции и нагласи, изследвани чрез определителя на темперамента на 

Кирси. Представените данни за надеждност, доказана петфакторна структура и корелационни 

зависимости между петте стила на вземане на решение са съпоставими със съществуващите досега 

литературни данни. Данните показват, че има връзка между типологичните предпочитания и стиловете 

за вземане на решение: STJ тип предпочитат рационален стил за вземане на решение; NP – интуитивния 

стил за вземане на решение, чувстващите (F) предпочитат избягващия стил за вземане на решение, а 

възприемащите (P) – спонтанния стил. Моделите на взаимовръзките между стиловете за вземане на 

решение и личностните предпочитания (нагласи и психични функции) дават допълнителна валидност на 

българската адаптация на Общия въпросник за стиловете за вземане на решение. 

 
Ключови думи: стилове за вземане на решение, типологични предпочитания, Общ въпросник за 

стилове за вземане на решение, определител на темперамента на Кирси 

 
Abstract: The paper investigates relationships between individual decision-making styles measured by the 

General Decision Making Style scale (GDMS, Scott, Bruce, 1995), and the mental functions and attitudes 

measured by the Keirsey Temperament Sorter (KTS, Keirsey, 1998). The GDMS shows a good internal 

consistency and its original 5-factor structure is confirmed. The pattern of inter-correlation between the different 

decision-making styles is in line with the results reported by the literature. Findings show that there is a 

connection between the mental functions and attitudes and the decision making styles of the GDMS. STJ 

personality types show preference toward rational decision making style; NF personality types show preference 

with the intuitive decision making style; Feeling respondents show preference toward the avoidant decision 

making style; Perceiving respondents show preference toward the spontaneous decision making style. The 

patterns of relationships between the decision-making styles and KTS scales provide concurrent validity of the 

Bulgarian version of GDMS. 
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Вземането на решение обикновено се дефинира като отговор на някакъв въпрос 

или избор между две или повече алтернативи. (Rowe, Boulgarides, & McGrath, 1984). 

Когато правят избор, хората всекидневно вземат решения – от най-дребните ежедневни 

проблеми до най-значимите, така че способността за вземане на решение се отнася до 

правенето на избори между различни алтернативи (Hammond, 1999). Изследванията 

показват, че хората се различават по своя специфичен профил на стила за вземане на 

решение и той остава относително стабилен във времето (Parker, Bruine de Bruin, 

Fischhoff, 2007; Scott & Bruce, 1995).  

Независимо че когнитивен стил и стил на вземане на решение често се използват 

взаимнозаменяемо (Thunholm, 2004, p. 932), основната изследователска традиция 

разграничава двете понятия, макар и доста противоречиво. Някои автори дефинират 

стила за вземане на решение като по-широко понятие от свързаните с вземането на 

решение когнитивни стилове (Scott & Bruce, 1995). Други отбелязват силната връзка 

между тях (Appelt, Milch, Handgraaf, & Weber, 2011; Hunt, Krzystofiak, Meindl, & 

Yousry, 1989; Scott & Bruce, 1995), а трети допускат, че стилът за вземане на решение е 

„подмножество на когнитивния стил, дефиниран най-общо от начина, по който хората 

използват интелектуалните си способности или подхождат към когнитивни задачи“ 

(Galotti, Ciner, Altenbaumer, Geerts, Rupp, & Woulfe, 2006, p. 630).  

Опитвайки се да интегрират всички по-ранни изследвания в областта на стиловете 

за вземане на решение, Скот и Брус предлагат дефиниция, която е сред най-често 

цитираните и приета от повечето изследователи: „научен, обичаен модел на отговор, 

проявяван от индивида (личността), когато се изправи пред ситуация, в която се 

предполага, че трябва да взема решение. Той не е личностна черта, а основана на 

навика предразположеност да се реагира по определен начин в специфичен контекст за 

решение“ (Scott & Bruce, 1995, p. 820). Това определение предполага, че стилът е 

диспозиционна характеристика, тясно свързана с тенденция за вероятно поведение в 

дадена ситуация. 

Най-ранната установена от нас таксономия на стиловете за вземане на решение е 

предложена от Хърбърт Саймън. Той разграничава два стила – рационално- аналитичен 

и интуитивен (Simon, 1957), които присъстват в повечето известни ни таксономии. 

Саймън отнася първия към рационалното използване на информацията и 

експлицитното обмисляне, а втория – към използването на експертиза и опит.  

Данните от редица изследвания показват, че тези две когнитивни системи са 

всъщност разположени във физически различни части на човешкия мозък (Bechara et 

al., 1997), макар и не там, където традиционно се допуска –лявото или дясното 

полукълбо (Simon, 1987).  

Идеята, че човешкото познание е поне частично основано на процесите на 

асоциация (характеристики на преживелищно-интуитивната система), придоби 

официален статус след откритията в областта на невроните и невронните мрежи 

(Churchland, 1995; Dutta, 1993). Наблюдението, че в практиката мениджърите използват 

хибриден стил – комбинация от рационална и интуитивна преработка, доведе до 

развитието на теорията за когнитивния континуум (Hammond, Brehmer, 1973). Според 

нея стилът за вземане на решение може да бъде позициониран на един континуум, в 

двата края на който се намират рационалната и интуитивната преработка, а между тях 

са различните степени на полурационалното познание (Hammond, 2000). Това, че 

Хамънд представя този когнитивен континуум като самостоятелна дименсия, 

предполага, че стилът е изключително детерминиран от относителната употреба на 

когнитивните процеси, което не допуска независими вариации в интензивността на 

използване на двете информационни системи.  
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Уестън Агор предлага три широки типа мениджърски стил за вземане на решение 

– интуитивен, аналитичен и интегриран. Аналитичният стил предполага предпочитание 

към решаването на проблемите посредством раздробяването им на управляеми части 

чрез използване на аналитични и количествени техники. Интуитивният стил се свързва 

с уповаване повече на чувствата за вземане на решение, предпочитание към 

неструктурирани ситуации и холистично решаване на проблемите. Интегрираният стил 

използва и двата стила взаимнозаменяемо в зависимост от изискванията на ситуацията. 

Анализът на резултатите от национално изследване показва, че предпочитаният стил на 

ръководителите се променя в зависимост от мениджърското ниво, нивото на 

управление, пола, професията и в някаква степен и от етническия произход (Agor, 1984, 

1989).  

Независимо че съществуват доста конструкти, които идентифицират 

индивидуалните различия при вземането на решение, емпирично извлечената 

таксономия на Сузане Скот и Реджиналд Брус (Scott & Bruce, 1995, p. 820) чрез Общия 

въпросник за стиловете за вземане на решение (General Decision Making Style Inventory, 

GDMSI) e сред най-влиятелните, а въпросникът безспорно е най-съдържателният, 

изпитан и широко използван инструмент (Thunholm, 2004; Curseu, Schruijer, 2012). Той 

e валидиран в редица култури и сред различни професионални групи (Loo, 2000; 

Thunholm, 2004; Spicer & Sadler-Smith, 2005; Gambetti et al., 2008; Bavolár, Orosová, 

2015), включително в големи извадки на офицери от армията (Thunholm, 2004), показва 

добра вътрешна консистентност и петфакторната му структура е потвърдена. В 

статията, в която представят Общия въпросник за стиловете за вземане на решение на 

научната общност (Scott & Bruce, 1995), Скот и Брус признават, че концептуалната 

рамка за изследване на стиловете за вземане на решения не е ясна и не съществуват 

инструменти, които синтезират емпиричните данни от всички изследвания в областта. 

За да преодолеят тази празнина, те извличат от най-влиятелните до средата на 90-те 

години научни публикации четири стила за вземане на решение, а в процеса на 

валидизация в извадка от 1441 офицери от армията се появява пети стил (спонтанен 

стил за вземане на решение), по-късно верифициран и в извадки на студенти, инженери 

и техници: 
 

Рационалният стил за вземане на решение (rational decision-making style) 

характеризира предпочитание към систематично събиране и оценка на информацията и 

изследване на различни хипотези. Той е положително корелиран с вътрешна 

локализация на контрола и негативно корелиран с оценката за иновативност, давана от 

началници на подчинени, и с комплексната оценка за иновативно поведение в извадки 

от инженери и техници (Scott & Bruce, 1995). Рационалният стил за вземане на решение 

е свързан с по-добри резултати на работното място (Russ et al., 1996). 
 

Интуитивният стил за вземане на решение (intuitive decision-making style) 

характеризира обръщане на внимание на детайлите от информационния поток (вместо 

систематично търсене и преработване на информацията) и тенденция при оценката им 

да се разчита на чувствата, впечатленията, интуицията, предчувствията и емоциите, 

които често не могат да бъдат изразени с думи при вземането на решение. Той не 

корелира с локализацията на контрола (Scott & Bruce, 1995), което означава, че не е 

свързан с генерализираното очакване за причинността на събитията, но е положително 

свързан с оценката за иновативност и с по-добри резултати на работното място при 

мениджъри (Sadler-Smith, 2004). 
 

Зависимият стил за вземане на решение (dependent decision-making style) 

показва предпочитание към търсенето на мнения, съвети, упътване или подкрепа от 

други хора при вземането на решение. Той корелира положително с външната 
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локализация на контрола (Scott & Bruce, 1995), равнището на възприет стрес (Allwood, 

Salo, 2012), ниската самооценка и влошената способност за саморегулация, ниската 

способност за поемането на инициатива в ситуации, когато трябва да се вземе решение 

(Thunholm, 2004), с влошеното качество на съня (Allwood, Salo, 2012) и корелира 

негативно с иновативното поведение (Scott & Bruce, 1995). Този стил е свързан с 

трудности при осъществяването на преднамерен мисловен процес (включително 

вземането на решение) като резултат най-вече от притесняващи мисли (Thunholm, 

2004). 
 

Избягващият стил за вземане на решение (avoidant decision-making style) 

разкрива предпочитание към отлагане, колебание или опити въобще да се избегне 

вземането на решение. Той корелира положително с външната локализация на контрола 

(Scott & Bruce, 1995), влошеното качество на съня (Allwood, Salo, 2012), по-високото 

равнище на стрес (Thunholm, 2008; Allwood, Salo, 2012), по-лошите резултати на 

работното място (Russ et al., 1996), по-ниската самооценка и влошената способност за 

саморегулация (Thunholm, 2004).  
 

Спонтанният стил за вземане на решение (spontaneous decision-making style) е 

свързан с предпочитание за достигането до решение веднага или колкото е възможно 

по-скоро (Scott & Bruce, 1995; Gambetti et al., 2007; Spicer & Sadler-Smith, 2005). Той 

корелира слабо с външната локализация на контрола, но само в две извадки (Scott & 

Bruce, 1995). 

Ролята на личностните черти при определянето на стила за вземането на решение 

е изследвана и чрез петфакторния модел: 

– екстраверсията (Extraversion; добронамереност, общителност, асертивност, 

активност, търсене на усещания, позитивни емоции) е свързана положително с 

интуитивния и спонтанния стил за вземане на решение; 

– отвореността към нов опит (Openness; фантазия, естетика, чувства, действия, 

идеи, ценности) предсказва интуитивен стил за вземане на решение; 

– насочеността към другите (Agreeableness; доверие, откровеност, алтруизъм, 

покорност, скромност, отзивчивост) е свързана със зависимия стил за вземане на 

решение); 

– съзнателността (Conscientiousness; компетентност, ред, съвестност, стремеж 

към постижения, самодисциплина, предпазливост) в определена степен подсказва за 

използването на рационален стил за вземане на решение; 

– невротизмът (Neuroticism; тревожност, враждебност, депресия, стеснителност, 

импулсивност, уязвимост) предразполага към избягващ стил за вземане на решение. 

(Riaz, Riaz, Batool, 2012). 

Обобщено данните от изследвания показват, че рационалният и интуитивният 

стил за вземане на решение водят до по-добри резултати в ежедневието, а избягващият, 

зависимият и спонтанният стил влияят негативно (Bruine de Bruin, Parker, Fischhoff, 

2007; Loo, 2009; Morera et. al., 2006; Parker et. al., 2007; Singh, Greenhaus, 2004).  

Рационалният и интуитивният стил за вземане на решение са част от концепта за 

когнитивния стил и присъстват в повечето таксономии. Макар Скот и Брус да допускат, 

че получените корелационни връзки между останалите стилове за вземане на решение 

и локализацията на контрола „подкрепят предположението, че стилът на вземане на 

решение отразява индивидуалния когнитивен стил“ (1995, p. 828), все пак 

концептуалните основи на останалите стилове (зависимия, спонтанния и избягващия) 

остават все още неясни. Целта на доклада е да представи изследване на модела на Скот 

и Брус за по-пълно изясняване на психологическите механизми, определящи 

предпочитания стил за вземане на решение в зависимост от индивидуалните различия, 
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свързани с типологичните особености – нагласите и психичните функции, 

операционализирани от Дейвид Кирси. 

 

МЕТОД 

Извадка 

В изследването участват 62 лица, служители в търговска банка в гр. София, 46 

жени (74,2%) и 16 мъже (25,8%) на средна възраст 38 години, 14 на мениджърски 

позиции (22,6%) и 48 на експертни позиции (77,4%). По образователен статус се 

разпределят, както следва: 7 със средно образование (11,3%), 14 бакалаври (22,6%) и 41 

магистри (66,1%). Изследването е проведено през януари – февруари 2016 г.  

 

Инструменти 

Общ въпросник за стиловете за вземане на решение (General Decision Making 

Style Inventory, Scott & Bruce, 1995) 

Включва 25 айтема, деференцирани в 5 скали по 5 айтема. Изследваните 

отговарят в каква степен са верни за тях твърденията, като използват 5-степенната 

Ликерт скала от „напълно невярно“ до „напълно вярно“. 

Скалата за рационалния стил за 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. 

Скалата за интуитивния стил за вземане на решение включва айтеми, като: 

Когато вземам решения, съм склонен да разчитам на интуицията си. 

Скалата за зависимия стил за вземане на решение включва айтеми, като: Когато 

вземам важни решения, често имам нужда от помощта на други хора. 

Скалата за избягващия стил за вземане на решение включва айтеми, като: Винаги 

когато мога, отлагам вземането на решение. 

Скалата за спонтанния стил за вземане на решение включва айтеми, като: Често 

вземам решения на момента. 

Въпросникът има добри психометрични показатели (Cronbach's Alpha > 0,70) и 

потвърдена петфакторна структура: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 

0,693 (0,723) и 62,128% (58, 886%) обяснена дисперсия. В скоби са отразени данните от 

непубликувано изследване (Карастоянов, 2015) 

 

Определител на темперамента на Дейвид Кирси (Keirsey Temperament Sorter) 

Българската адаптация на въпросника, в която са включени айтеми и от двете 

негови версии (Keirsey, 1984, 1998), се състои от 70 двойки твърдения и е извършена от 

Георги Карастоянов и Елиана Пенчева. Изследваните лица посочват кой от 

предложените два отговора най-добре отразява поведението им, а скалата за оценка е с 

отговори „да“ и „не“ (Карастоянов и Пенчева, 2011).  

Въз основа на концепцията на Юнг за психологичните типове и на въпросника на 

Майерс – Бригс (MBTI), Дейвид Кирси успява да отдели, детайлно да опише и използва 

на практика четири типа темперамент на базата на четири двойки предпочитания: E 

(екстраверсия/Extroversion) – I (интроверсия/Introversion); S (усещане/Sensation) – N 

(интуиция/Intuition); T (мислене/Thinking) – F (чувстване/Feeling); J (съждение/Judging) 

– P (възприемане/Perceiving). Вътрешната консистентност по метода на Кронбах 

(Cronbach’s Alpha) е, както следва: за скала E-I – 0,68; за скала S-N – 0,80; за скала T-F – 

0,79; за скала J-P – 0,78. 

За обработка на информацията, получена от емпиричното проучване, бе приложен 

статистически пакет SPSS 17.0. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

В таблица 1 са представени корелационните зависимости между стиловете за 

вземане на решение. В скоби са отразени данните от непубликувано изследване, 

проведено през юни 2015 г. с 81 учители от област Варна, Бургас и Велико Търново: 52 

жени (64,2%) и 29 мъже (35,8%) на средна възраст 46 години (Карастоянов, 2015). 

 

Табл. 1. Корелационни зависимости между стиловете за вземане на решение 

 Рационален 

стил за 

вземане на 

решение 

Интуитивен 

стил за 

вземане на 

решение 

Зависим 

стил за 

вземане на 

решение 

Избягващ стил  

за вземане на 

решение 

Спонтанен стил 

за вземане на 

решение 

Рационален стил 

за вземане на 

решение 

1 -0,061 

(0,059) 

0,113 

(0,109) 

-0,086 

(-0,047) 
-0,333

** 

(-0,233
*
)

 

Интуитивен стил 

за вземане на 

решение 

 1 0,065 

(0,133) 

0,106 

(0,259
**

) 
0,397

** 

(0,227
*
)

 

Зависим стил за 

вземане на 

решение 

  1 0,511
** 

(0,411
**

)
 

-0,135 

(-0,015) 

 

Избягващ стил 

за вземане на 

решение 

   1 -0,332
** 

(0,150) 

* Корелациите са значими при р < 0.05 

** Корелациите са значими при р < 0.01 

 

Представените в таблица 1 данни потвърждават, че някои от стиловете за вземане 

на решение са корелирани по един постоянен модел в различните изследвания. 

Положителната корелационна зависимост между интуитивния и спонтанния стил, 

констатирана и в двете извадки, потвърждава данните от редица други изследвания 

(Scott & Bruce, 1995; Thunholm, 2004; Allwood, Salo, 2012; Curseu, Schruijer, 2012; 

Gambetti,  Fabbri,  Bensi, Tonetti, 2008; Loo, 2000; Spicer & Salder-Smith, 2005; Bavolár, 

Orosová, 2015, Baiocco et al., 2009). Допускаме, че спонтанният стил може да бъде 

разглеждан като по-високоскоростна версия на интуитивния (Thunholm, 2004), т.е. 

използващите по-често интуитивния стил са по-предразположени да вземат бързи 

решения, когато времето за това е силно ограничено (Spicer & Salder-Smith, 2005 

Baiocco et al., 2009).  

Установената негативна корелационна зависимост между предпочитанието към 

рационалния и спонтанния стил за вземане на решение и в двете извадки е реплика на 

резултати от други изследвания (Thunholm, 2004; Allwood, Salo, 2012; Bavolár, Orosová, 

2015). Вероятно използващите рационалния стил оценяват по-прецизно всички 

алтернативи в сравнение с предпочитащите спонтанния стил и това им отнема повече 

време за вземането на решение (Gambetti, Fabbri, Bensi, Tonetti,2008), не са склонни да 

толерират чувството за спешност и не изпитват потребност да вземат решение колкото 

е възможно по-бързо.  

Установяваме, че и в двете изследвания избягващият стил е положително свързан 

със зависимия, което е потвърдено и в други изследвания (Scott & Bruce, 1995; 

Thunholm, 2004; Allwood, Salo, 2012; Curseu, Schruijer, 2012; Gambetti, Fabbri, Bensi, 

Tonetti, 2008; Spicer, Salder-Smith, 2005). Скот и Брус допускат, че зависимите 

решаващи са просто доста бездейни и лениви и се опитват да избегнат вземането на 
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решение (Scott & Bruce, 1995). Вероятно избягващите вземането на решение са склонни 

да търсят съвет преди това (Bavolár, Orosová, 2015) или се чувстват несигурни и затова 

се допитват до другите (Gambetti, Fabbri, Bensi, Tonetti, 2008). В случаите, когато 

вземането на решение не може да бъде избегнато и те не са в състояние да се 

консултират с останалите, избягващите вероятно разчитат на друга стратегия за 

решение, и то колкото е възможно по-бързо, за да сложат край на несигурността 

(Bavolár, Orosová, 2015), свързана с преживяването на негативни емоции, което 

получава емпирична подкрепа от установената от нас положителна зависимост между 

избягващия стил и избягването на афект (r = 0, 422, р < 0.001) (Карастоянов, 2015). 

Негативната корелационна зависимост между избягващия и спонтанния стил в 

представеното изследване е логична предвид установените от нас корелационни 

зависимости между спонтанния стил за вземане на решение и индивидуалните 

различия в системата за активиране на поведението (BAS) (r = 0,293, р < 0.001) и от 

друга страна, между избягващия стил за вземане на решение и индивидуалните 

различия в системата за задържане (потискане) на поведението (BIS) (r = 0, 387, р < 

0.001) (Карастоянов, 2015). 

За разлика от други изследвания (Scott & Bruce, 1995; Spicer, Salder-Smith, 2005; 

Gambetti, Fabbri, Bensi, Tonetti, 2008) не установяваме негативни корелационни 

зависимости между рационалния и интуитивния стил, нещо повече – установените от 

нас макар и незначими корелационни зависимости в двете изследвания са с 

противоположни знаци, което допуска вероятността да са независими. Като цяло 

данните за връзката между тези два стила са доста противоречиви. Подобни на нашите 

резултати са представени и при изследване в извадки от Словакия (Bavolár, Orosová, 

2015). 

Получените резултати от факторните и корелационните анализи и в двете 

изследвания потвърждават съществуващите досега литературни данни, че стиловете за 

вземане на решение са независими (доказана е петфакторната структура), но не и 

взаимно изключващи се, т.е. хората използват комбинация от тях при вземането на 

важни решения. Важно е да се подчертае, че стиловете за вземане на решение са 

алтернативни начини за подхождането към даден проблем. В идеалния вариант хората 

би следвало да балансират между рационалния и интуитивния стил за вземане на 

решение (Spicer & Salder-Smith, 2005). 

В таблица 2 са представени статистически значими резултати за използването на 

стиловете за вземане на решения в зависимост от предпочитаните нагласи и психични 

функции. 

 

Табл. 2. Стилове на вземане на решение в зависимост от предпочитаните нагласи и 

психични функции 

Рационален стил за вземане на решение 

 Брой и.л. Х ср. F Sig. 

Сетивни (S) 44 19,9318 4,193 ,045 

Интуитивни (N) 17 17,9412   

Общо 61 19,3770   

Рационални (T) 30 20,6000 8,088 ,006 

Чувстващи (F) 31 18,1935   

Общо 61 19,3770   
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Рационален стил за вземане на решение 

 Брой и.л. Х ср. F Sig. 

Решаващи (J) 53 20,0566 20,177 ,000 

Възприемащи (P) 8 14,8750   

Общо 61 19,3770   

Интуитивен стил за вземане на решение 

Сетивни (S) 44 18,9773 3,950 ,05 

Интуитивни (N) 17 20,8824   

Общо 61 19,5082   

Решаващи (J) 53 19,0377 
8,515 

,00

5 

Възприемащи (P) 8 22,6250   

Общо 61 19,5082   

Избягващ стил за вземане на решение 

Рационални (T) 30 11,8667 3,9 ,05 

Чувстващи (F) 31 13,8710   

Общо 61 12,8852   

Спонтанен стил за вземане на решение 

Решаващи (J) 53 15,9811 10,481 ,002 

Възприемащи (P) 8 20,5000   

Общо 61 16,5738   

 

Данните показват, че рационалния стил за вземане на решение по-често използват 

изследвани лица с предпочитание към сетивност (S) (F=4,193, p = 0,045), рационалност 

(T) (F=8,088, p = 0,006) и решаване (J) (F=20,177, p = 0, 000). 

Интуитивния стил за вземане на решение по-често използват изследвани лица с 

предпочитание към интуиция (N) (F=3,950, p = 0, 05) и възприемане (P) (F=8,515, p = 0, 

005). 

Избягващия стил по-често използват изследвани лица с предпочитание към 

чувстване (F) (F=3,9, p = 0, 05). 

Спонтанния стил по-често използват изследвани лица с предпочитание към 

възприемане (P) (F=10,481, p = 0, 002).  

Част от предварителните хипотези, свързани с влиянието на нагласата 

екстраверсия – интроверсия (E-I), не се потвърдиха. Резултатите показват, че 

екстравертите като по-импулсивни използват по-често спонтанния стил за вземане на 

решение (F=2,184, p = 0, 145), а интровертите – по-често избягващия стил за вземане на 

решение (F=3,124, p = 0, 082), но различията се оказаха статистически незначими. 

Бъдещи изследвания биха могли да потвърдят или отхвърлят тази хипотеза при по- 

големи и разнородни извадки. 

Прегледът на литературата в областта на индивидуалните различия, свързани с 

когнитивния стил или стила за вземане на решение, показва, че мнозина изследователи 

основават изследванията си на типологията на Карл Юнг, в чиято основа са два 

елемента – нагласите и психичните функции на възприемане (сетивност и интуиция) и 

оценяване (решаване и възприемане) (Andersen, 2000). Всъщност психичните функции 

са обект на най-голям интерес в областта на когнитивните стилове, свързани с 

вземането на решение. Кийгън разглежда функциите на възприятието и оценката като 

биполярни и извлича 8 възможни стила за вземане на решение, като смята, че хората 
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имат един от четирите стила като доминантен и друг като помощен (допълнителен) 

(Keegan, 1984). Други автори (McKenny, Keen, 1974; Mitroff, 1983) приемат, че 

събирането на информация и нейната оценка са две независими дименсии и предлагат 

четири различни стила. Авторите, привърженици на идеята, че събирането и оценката 

на информацията не са независими процеси, намаляват броя на стиловете на три 

(аналитичен, интуитивен и смесен), като дефинират смесения стил като комбинация от 

аналитичното възприемане и интуитивното оценяване (Hunt et al., 1989).  
Не открихме изследвания, използващи приноса на Изабел Майерс, Катерине Бригс и 

Дейвид Кирси за това, че операционализират на съвременен психологически език разбиранията 

на Юнг за нагласите и психичните функции и извличат от неговото наследство втората двойка 

нагласи или предпочитанието към една от двете психични функции на възприятието (S-N) или 

на оценяването(J- P), което предоставя допълнителни обяснителни възможности. Всъщност 

представените данни показват, че това се оказва най-важното индивидуално различие – 

половината от статистически значимите различия са свързани с него.  

Типичният профил на предпочитащия рационален стил за вземане на решение е 

STJ, а на интуитивния – NP. STJ тип поведение представлява поведението, 

предписвано от бюрократичния модел на Вебер – обективност, безпристрастност, 

твърди правила и политики, специализирани роли, основани на стандартизирани 

критерии. Ключовите характеристики са обективност, фактологичност, логичност, 

функционалност, цялостност, систематичност, надеждност, практичност, 

организираност, реализъм, ефикасност, структурираност, съзнателност и решителност 

(Tan, Tan, 2000). STJ е доминантен тип в армията
10
, полицията

11
, сред счетоводителите 

в САЩ (Taggar and Parkinson, 2007; Wheeler, 2001), както и в нашата извадка от 

банкови служители (44%).  

Сетивността (S) и интуицията (N) като перцептивни функции се фокусират върху 

това, къде предпочитаме да насочим своето внимание, като възприемаме или събираме 

информация за света – върху съществуващите факти и реалности (S) или върху 

впечатленията, като интерпретираме информацията и придаваме смисъл (N). 

Сетивните типове (S) обръщат внимание на физическата реалност, която се възприема 

с петте сетива. Ключови за тях са реализмът, опитът, практичността, настоящето, 

здравият разум, мисловният процес, насочен към „тук и сега“ (Myers, McCaulley, 

Quenk, Hammer, 1998), което обяснява предпочитанието към рационалния стил за 

вземане на решение. Интуитивните (N) обръщат внимание на впечатленията или на 

значението и моделите на възприетата информация. Те се чувстват комфортно да 

вземат решения на основата на прозрения, импулс или вдъхновение, усет, без да се 

осланят на фактите и настоящата реалност, по-скоро се опитват да погледнат „зад 

ъгъла“, отвъд конкретните факти и реалности, проектирайки решението в по-дълъг 

времеви период, отчитайки не толкова миналото, колкото бъдещите възможности 

(Keirsey, Bates, 1984), което пък предопределя използването на интуитивния стил за 

вземането на решение. 

Личностните предпочитания към мисловност или рационалност (T) и чувстване 

(F) се фокусират върху това, как се оценява възприетата информация – обективно и 

безпристрастно (T) или субективно и междуличностно (F), т.е. когато вземаме решения 

отчитаме логиката и консистентността или специалните обстоятелства и влиянието на 

решението върху хората. Ключови характеристики на мисловните типове (T) са 

причина, следствие, анализ, обективност, сравнение със стандарт, обективни критерии, 

принципи, критичност. Това означава вземане на решение по логичен, рационален и 

консистентен начин, преминаване систематично през всеки аспект на проблема и 

                                                           
10

 http://www.carlisle.army.mil/USAWC/dclm/AY10%20Creative%20Thinking%20Allen.pdf 
11

 https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=97606 

http://www.carlisle.army.mil/USAWC/dclm/AY10%20Creative%20Thinking%20Allen.pdf
https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=97606
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достигане до решения, основани на това, какво отговаря или не отговаря на 

установените критерии, което обуславя предпочитанието им към рационалния стил за 

вземане на решение. 

Нагласата решаване (J) – възприемане (P) показва ориентацията към външния 

свят. Отчитайки, че всеки човек екстравертира, тя показва как той действа във външния 

свят – дали екстравертира, когато взема решения (J), или когато възприема информация 

(P) без значение коя е предпочитаната му функция в двойката. Личностните 

предпочитания към решаването (J) и възприемането (P) се фокусират върху 

индивидуалната потребност за структура и завършеност. Описват как човек предпочита 

да живее външния си живот или по-точно как другите виждат поведението му: като по-

структурирано и решително или като по-гъвкаво и адаптивно Ключови характеристики 

на решаващите типове (J) са планиране, методичност, фиксиране, завършеност, 

контрол, вземане на решение и бързото му изпълнение, решителност, организираност и 

целеустременост (Myers, McCaulley, Quenk, Hammer, 1998), които са важни при 

упражняването на рационалния стил за вземане на решение. Перцептивните типове (P) 

рядко изпитват силна потребност от завършеност, те предпочитат да се адаптират към 

света вместо да го организират. Техни ключови характеристики са гъвкавост, 

адаптивност, сграбчване на момента, спонтанност, неочакваност без предварително 

планиране и оставащи отворени за възможностите (Keirsey, 1998), което предполага 

при вземането на решение да са по-склонни да използват интуитивен или спонтанния 

стил и по- рядко да предпочитат рационалния стил за вземане на решение. 
Получените данни, чe избягващият стил за вземане на решение се използва по-често от 

изследвани лица с предпочитание към чувстване (F), са логични предвид ключовите им 

характеристики (субективност, ценности, разбиране за „добро и лошо“, човечност, състрадание, 

търсене на хармония в отношенията, страстност, приемане, чувствителност, съпричастност) и 

отчитането на факта, че вземането на решение може да бъде процес, който да ги кара да се 

чувстват некомфортно (да не бъдат себе си), когато решенията им биха повлияли върху 

хармонията в отношенията с другите и разбиранията им за добро и лошо.  

Данните, че спонтанният стил се използва по-често от възприемащи (P) (които по- често 

използват и интуитивния стил за вземане на решение в сравнение с решаващите), допускат, че 

интуитивният стил може да се разглежда като по-високоскоростна версия на интуитивния, без 

обаче непременно да се свързва с предпочитанието само към интуиция, а по-скоро с 

тенденцията за ориентация към възприемането и адаптирането към света и неглижирането на 

структурираността на ситуациите и социалните отношения. 

Литературните данни и представеното изследване показват, че хората се 

различават по специфичните си профили на стиловете за вземане на решение и те са 

сравнително стабилни във времето. Традиционно изследванията в областта на 

индивидуалните различия при вземането на решение се фокусират върху когнитивния 

процес (рационално-аналитичен и интуитивен), чрез който човек взема решение. 

Общият въпросник за стиловете за вземане на решение на Сузане Скот и Реджиналд 

Брус разширява тази перспектива. Получените резултати от факторните и 

корелационните анализи потвърждават съществуващите литературни данни, че петте 

стила за вземане на решение са независими (доказана е петфакторната структура), но не 

и взаимно изключващи се, т.е. хората използват комбинация от тях при вземането на 

важни решения. Това прави българската адаптация на Общия въпросник за стиловете за 

вземане на решение надежден инструмент. 

Получените оригинални резултати за връзката между нагласите и психичните 

функции (по Юнг) и стиловете за вземане на решение като цяло са теоретично 

предсказуеми, предвид че типологичните и темпераментовите особености, изследвани в 

традицията на Юнг, са добре изучени, а изследването ги прави и емпирично доказани. 

Резултатите потвърждават хипотезата, че стилът за вземане на решение не може да 
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бъде отнесен само до основните рационално-аналитична и преживелищно-интуитивна 

дименсия. Макар и базисни, те не изчерпват устойчивите поведенчески модели които 

хората използват при вземане на решение. 
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Резюме: Докладът е изграден върху тезата, че дори и да бъдат осигурени равни възможности на 

младите хора и техните семейства да инвестират в образованието и да получат по-добър живот, дори и 

това за тях да е най-добрата житейска алтернатива, те едва ли ще се възползват напълно от тези възмож-

ности. Особено намиращите се в неравностойно положение. Причините се търсят в хиперболичното 

дисконтиране и фокуса върху настоящето, инерцията, стереотипите, стадното поведение, парализата при 

много опции и дефектите на волята. Предлагат се и решения, които да помогнат на младите хора да се 

възползват пълноценно от образователните възможности и да развият своя потенциал, като преодолеят 

или смекчат поведенческите деформации и отклонения от рационалността. 

 
Ключови думи: образование, ограничена рационалност, късогледство, инерция, стадното 

поведение 

 
Abstract: This report is built on the idea that even with existence of equal opportunities for investments in 

education young people will not take full advantage of their educational chances. Especially those from low-

income families. The reasons are sought in hyperbolic discounting and focus on the present, stereotypes, herd 

behavior, paralysis with many options and defects of willpower. There are also solutions that help young people 

to take full advantage of educational opportunities and to develop their potential, overcome or mitigate 

behavioral distortions and deviations from rationality. 

 
Keywords: Education, bounded rationality, myopia, inertia, herd behavior 

 

 

Несъмнено неравенството и образованието са свързани в порочен кръг, създаващ 

предпоставки за перманентно социално изключване и ограничена социална мобилност. 

От една страна, живеем в икономическа среда, в която по-високите нива на 

квалификация са все повече ценени, а възможностите за по-малко квалифицираните все 

повече се влошават. Ниското образование поражда безработица и бедност, а разликите 

в образованието - неравенство и социалното изключване. Показателни в това 

отношение са данните на НСИ за нивата на заетостта и безработица според 

образованието. От тях се вижда, че у нас през 2014 г. 69.8% от хората с висше 

образование на възраст 15 и повече години са заети в сравнение с 54.8% от тези със 

средно образование, 20.8% от тези с основно и 11.4% от имащите начално и по-ниско 

образование. През същата година безработицата сред хората на възраст 15 и повече 

години с начално и по-ниско образование е 42.7%, при имащите средно образование е 

10.6%, а при висшистите – 5.1%. Лицата с ниско образование са и основната група сред 

продължително безработните. 

От друга страна, материалните, културни и социални неравенства ограничават 

шансовете на младите хора да придобият нужното образование и умения за справяне в 

живота. Това става по два канала. Първо, те директно въздействие върху достъпа до 

mailto:kanev@dkanev.com
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образование. Лицата в неравностойно положение страдат от глад и заболявания, 

ангажирани са в конфликти, живеят отдалечено и не разполагат с удобен транспорт до 

училищата. Това прави образованието невъзможно, дори когато е желано. Оценките 

сочат, че у нас близо 7000 деца между първи и четвърти клас нямат достъп до 

образование. (УНИЦЕФ, 2013, 9) Второ, при онези, които все пак получават достъп, 

социално-икономическото неравенство влияе и върху това какво и колко могат да 

научат. Растящите в бедност, неглижираща семейна среда и без контрол са лишени от 

ценен културен и социален капитал. Те не получават подкрепа от своите семейства, 

които дори да желаят да им помагат, не притежават достатъчен капацитет и не ги 

снабдяват нужните културни инструменти за изграждане на подходящи житейски 

стратегии. (Swidler, 1986) Често имат недостатъчна езикова култура и не владеят 

официалния език. По-вероятно е да изпитват перманентен стрес от насилието, 

престъпността и бедността, с които са заобиколени. Всичко това забавя развитието на 

познавателните способности на учениците и студентите от бедни семейства и намалява 

образователните им постижения.  

Разчупването на подобен порочен кръг не е по силите на свободните пазари 

поради наличието на пазарни провали, причинени от наличието на външни ефекти, 

асиметрична информация, провал на финансовия сектор в осигуряването на 

кредитиране, ограничената мобилност. Това несъмнено налага мерки, които да 

неутрализират пазарните провали и така, първо, да гарантират равен достъп до 

качествено образование в образователна среда, независимо от социален статус, етнос и 

специфични потребност, и второ, да подпомогнат образователните постижения на 

младите хора от уязвимите групи. Сред тях са субсидирането на образованието в 

пълния размер на положителните външни ефекти от него, осигуряването на 

допълнителни възможности за публично и частно финансиране на образованието, 

подобряване на информационната структура на образователния пазар чрез развитието 

на механизмите за акредитация и рейтинговите системи, подпомагане на 

възможностите за мобилност. Такива мерки биха елиминирали несправедливостите от 

социален характер и дали равни шансове и възможност на всички да инвестират в 

човешкия си капитал. В един идеален свят, в който хората са рационални и отчитат 

бъдещите последици от днешните си действия, това би било достатъчно, за да 

направим възможно натрупването на човешкия капитал и да гарантираме перспектива 

за добър живот за всички. 

Светът обаче не е идеален. Дори и да осигурим равни възможности на младите 

хора и техните семейства да инвестират в образованието и да получат по-добър живот, 

дори и това за тях да е най-добрата житейска алтернатива, те едва ли ще се възползват 

напълно от тези възможности. Това е ирационално, но за съжаление хората вземат 

решения и следват поведение, което твърде често се отклонява от принципите на 

рационалността и не е в техен собствен интерес. Причините да не се реализират 

достъпни и изгодни от гледна точка на личния интерес инвестиции в човешкия капитал 

са много и са в поведенческите реакции. Ограниченото време не ми позволява да 

коментирам всички и бих искал да се спра само на някои от тях. Просто като пример с 

какво още следва да се справяме. По-подробен анализ предлагат редица съвременни 

публикации в областта на поведенческата икономика. (Lavecchia, Liu, & Oreopoulos, 

2015)  

Първо. Едно дете не ходи на училище, защото в търсене на по-добър живот иска 

да инвестира в човешкия си капитал. Той го прави, ако му е забавно и ако няма нещо, 

което преценява като по-добро в момента. Студентът не е много по-различен. Той също 

живее в днешния ден и е движен главно от емоции и чувства, а не от рационални 

преценки за бъдещите последици от днешните си решения относно образованието. С 
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възрастта съзряваме, но ирационалността ни не изчезва. Повечето от нас продължават 

да са фокусирани твърде много върху днешния ден и не могат да оценят добре нито 

полезността на перспективите си, нито тяхната вероятност. Лесно можем да оценим как 

се чувстваме и какво желаем сега, но не и как ще се чувстваме и какво бихме желали 

след 10 години.  

Късогледството в решенията ни обхваща всички области. Заради него много хора 

потребяват неща, които по-късно създават отрицателни зависимости (прекомерно 

много храна, алкохол, цигари, наркотични вещества, хазарт), избягват краткосрочни 

жертви, създаващи ползи едва в дълъг период от време (като здравословен начин на 

живот и спорт), отлагат спешни задачи или се занимават твърде много със задачи, 

които би трябвало да отложат (като например проверката на електронната поща). 

В сферата на образованието поради същото това късогледство ясно виждаме 

днешните усилия и разходи, които изисква образованието, но силно подценяваме 

бъдещите ползи от него. Да се пишат домашни, да се внимава и участва в клас, да се 

учи за изпити, да се набляга на по-трудните предмети, осигуряващи прием в 

перспективни специалности, да се проучват образователните предложения на 

университетите и възможностите за финансиране на образованието изисква осезаеми 

усилия днес, както и отказ от изкусителни алтернативи: игрите, телевизията, срещите с 

приятели изглеждат много по-привлекателни. В сравнение с тях бъдещите ползи от 

ученето изглеждат малки, несигурни и далечни. Подобно късогледство води до 

неглижиране на образователните възможности, а когато бъдещето стане реалност идва 

съжалението за пропуснатите възможности. Степента, в която сме засегнати от него 

зависи от такива фактори като стрес, разсеяност от други проблеми и когнитивно 

развитие, което означава, че от късогледство в много по-голяма степен ще страдат 

групите в неравностойно социално-икономическо положение. 

Късогледството при образователните решения е лечимо. Добър ефект имат 

различните техники за визуализиране на целите и крайните резултати, добиването на 

ясна представа за бъдещето, търпение и подходяща ориентация към времевите аспекти 

на изборите. Тъй като само емоционално представените цели работят, за да се промени 

ориентацията към бъдещето фокусирането върху дългосрочни цели следва да използва 

въображение и емоции. Увеличаването на непосредствените облаги от образователните 

избори също променя поведението в желана посока. Наградите за малки текущи 

постижения стимулират както желаното непосредствено поведение, така и постигането 

на дългосрочния резултат. Дори сам по себе си системният контрол на подготовката и 

обратната връзка може да създаде положителна мотивация. Изследване на 

самоконтрола показва, че не е достатъчно да се постави цел и тя да се превърне в 

приоритет: учащите трябва да следят напредъка си към целта и да се награждават, 

когато външните награди закъсняват. 

2. Склонни сме към поддържане на статуквото и се поддаваме на инерция, дори 

когато сме изправени пред нови и по-добри алтернативи. Склонността към поддържане 

на статуквото получава своето наименование през 1988 г. в статия на Уилям Самуелсън 

и Ричард Зекхаусер (Samuelson & Zeckhauser, 1988). В нея, чрез серия от наблюдения, 

те демонстрират стремежа на хората да избегнат нещо ново, дори и то да им обещава 

много ползи, а разходите, свързани с изоставянето на старото, да са малки. Гласуваме 

за действащите политици, дори да са ни разочаровали; предпочитаме законите да не се 

изменят често, въпреки че осъзнаваме нуждата от реформи; купуваме от едни и същи 

магазини едни и същи продукти, макар и да са ни омръзнали; придържаме се и към 

приятелства и връзки, за които сме наясно че ни вредят. При това стремежът към 

статуквото е по-силно изразен, когато алтернативите му са повече. (Samuelson & 

Zeckhauser, 1988) По същата причина половината университетските професори в 
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Харвард никога не са правили промени в пенсионните си планове, дори когато се 

появяват нови по-добри предложения. В същото време тези, които се включват по-

късно, рядко избират някой от старите планове. Подобно поведение е необяснимо от 

стандартната теория за избора, тъй като няма причина старите и новите преподаватели 

да имат различни предпочитания. То обаче може да се обясни лесно със склонността 

към поддържане на статуквото.  

Индивидите са склонни статуквото да се запази, защото статуквото е естествена 

референтна точка и това прави загубата на опцията за запазването му да изглежда като 

по-голяма от печалбата от алтернативните варианти, дори и когато те са обективно по-

добри. (Kahneman, Knetsch, & Thaler, 1991) Дейвид Гал твърди, че хората ще са склонни 

да следват статуквото, водени и от още два доказани психологически принципа. (Gal, 

2006) Първо, те ще го предпочитат когато нямат ясно предпочитание между него и 

някои от алтернативните му варианти. Въпреки че според традиционната теория за 

избора в такива случаи индивидът би трябвало да е безразличен между статуквото и 

тези алтернативи, в условията на реален избор той ще предпочита да се придържа към 

познатата опция, изразяваща се в статуквото, вместо към мъглявите й алтернативи. 

Втора причина е склонността да изпитваме по-силно съжаление за действията си, 

отколкото за своето бездействие. Повечето обичайни съжаления са от сорта на това, че 

не сте приели дадено предложение за работа, не сте се преместили в друг град или не 

сте емигрирали, когато е било възможно, не сте учили навремето, не сте обръщали 

повече внимание на децата и семейството си и т.н. Това е защото можем да оправдаем 

много по-лесно действията, отколкото бездействията си. Например от действията 

научаваме нещо и трупаме опит от преживяното, а от бездействията не можем – там 

няма преживяване. 

В повечето случаи, касаещи образователните решения, когато разчитаме на 

навика си и се придържаме към предходното си поведение няма проблем. Рутината 

кара учениците ежедневно да ходят на училище и да пишат домашните си, без да се 

замислят защо и дали да го правят. Проблемите възникват когато старите навици 

трябва да се сменят с нови. Преходът от училище към университета е типичен пример, 

който изисква промяна в навиците и повече лична отговорност при решенията дали да 

се посещават лекциите, дали и по кой учебник да се учи, какви избираеми и 

факултативни дисциплини да се изберат, колко време да се отделя за извънаудиторна 

подготовка и т.н. Неспособността на много випускници на средните училища да 

направят тази промяна не им позволява да бъдат приети в добро висше училище или ги 

проваля още при първите семестриални изпити.  

Решението в тези случаи е образователните институции да инвестират време и 

внимание в създаването на нови добри навици. Това изисква много съзнателни усилия: 

непрекъснати напомняния, контакт и въвличане на семействата, тюторство, 

наблюдение и съвети, но след като веднъж навикът е изграден, за обичайните дейности 

не е нужна съзнателна воля и резултатите не закъсняват. 

3. При вземане на решения относно образованието се придържаме не само към 

навиците си, но и към своите стереотипи и предишната си информация. Рядко търсим 

нова информация и опции. При положение че човек е възприел или си е създал 

определено мнение, то е много трудно да се промени и става ос-нова за формиране на 

предубеждения, зареждане с очаквания за членовете на определена група и 

стереотипни реакции. Стереотипизирането, също както останалите евристики, по 

принцип е полезно. Мозъкът не е в състояние при всяка ситуация да тръгва от нулата. 

Той трябва да надгражда върху онова, което е виждал и преди. Стереотипът е начин на 

категоризиране на информацията с надеждата да предвидим преживяванията и 

ситуациите. Като цяло интуитивните впечатления, които се създават при преценяването 
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на вероятността чрез представителност, са по-точни от случайните предположения. В 

повечето случаи стереотипите, които ръководят оценките на представителността, са 

точни: хората с по-високо образование са по-компетентни, момичетата са по-добри в 

хуманитарните и по-слаби в точните науки, завършилите Софийския университет са 

умни и способни и т.н. 

Стереотипите и придържането към предишна информация обаче могат да се 

окажат и много вредни. Когато родителите избират начално и средно училище за 

децата си, мнозина избират най-близкото, но не и най-подходящото училище за тях. 

(Hastings & Weinstein, 2008) Някои изследвания (Hoxby & Avery, 2013) доказват, че 

способните студенти от семейства с ниски доходи често избират познатото им слабо 

селективно висше училище пред по-селективното непознато висше училище, което не 

изисква по-високи разходи. Те по-често от останалите стават жертва на публикациите 

за увеличаващи се образователни разходи, надценяват двойно разходите за образование 

и сериозно подценяват неговата възвръщаемост. Това е при положение, че 

информацията е публична и свободно достъпна в интернет. Явно да е налице нужната 

информация не е достатъчно.  

Практиката показва, че изпращането на информация директно до потенциалния 

кандидат под формата на информационен пакет значително увеличава броя на 

кандидатите в по-селективните висши училища. Така се осигурява не само по-добра 

информираност, но и се въздейства чрез закотвяне, прайминг, търсене на реципрочност 

и предварително обвързвате. 

4. Трябва да си даваме сметка, че ако повечето информация би подобрила 

образователните решения, повечето възможности за избор са с негативен ефект.  

Традиционната икономическа теория твърди, че за да максимизираме личното и 

обществено благосъстояние, следва да увеличим индивидуалната свобода. Причините 

са поне три: първо, свободата сама по себе си е ценност и основа на това да сме хора; 

второ, ако имаме свобода, бихме могли сами да правим онези избори, които 

максимизират личното ни благосъстоянието и никой няма да решава вместо нас; и 

трето, ако имаме повече опции между които да избираме е по-вероятно да намерим 

онова, което най-добре съответства на личните ни предпочитания и ограничения. 

Начинът да увеличим свободата е да увеличим избора. Колкото повече избор имат 

хората, толкова повече свобода имат. А колкото повече свобода имат, толкова по-

голямо ще е и благосъстоянието им. Ако някоя възможност за избор не ни допада, тя 

просто може да пренебрегне. Освен това ограничаването на възможностите означава, 

че трябва да се консумират повече от всяка от останалите по-малко възможности за 

избор, което стартира закона за намаляващата пределна полезност и ограничава общата 

полезност, която можем да получим от потреблението си.  

Наистина, да имаме избор е добре, но прекомерно големият избор ще създава два 

проблема. Първо, решенията ще се вземат много трудно, което ще води до парализа. И 

второ, удовлетвореността от избора ще намалява. (Schwartz, 2004) 

Помислете какво често се получава в здравеопазването. Отивате на лекар с 

очакването, да получите инструкции какво да правите, за да възстановите здравето си. 

Вместо това, лекарят изрежда ползите и рисковете от няколко варианта на лечение и 

изисква сами да решите кой да се следва. Тази стандартна медицинска политика, 

наричана „автономия на пациента“, в действителност и просто прехвърляне на бремето 

и отговорността за решението от някой който е компетентен, лекаря, върху някой, 

който не е компетентен и почти сигурно не може да вземе правилно решение, защото 

освен това се чувства и зле.  

Парализата е лесно разбираема ако си представим задачата на едно семейство да 

избере училище са своето дете, като посети с най-малки разходи (разстояние, 
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времепътуване) възможните образователни институции: да тръгне от едно училище, 

прието за начално, и се върне в него, без да преминава два пъти през едно и също 

училище. Ако училищата са само 10, възможните маршрути са 181440. Явно да се 

изследват всички възможни решения и от тях да се избира оптималното решение е 

много трудно: изработването на оптимизационен алгоритъм е сложно и такъв не може 

да се състави; ако се състави времето за неговото изпълнение нараства толкова бързо, 

че практически не може да се използва при реални задачи. Тук много по-полезни и 

практически приложими са евристичните подходи. Те са базирани на опита и рутината, 

които намаляват възможните алтернативи до няколко, с което биха могли да намерят 

близко до оптималното решение. Те обаче водят до грешки. 

Същата парализа се наблюдава и в академичните среди. При задание да напишат 

есе за допълнителни точки в университета Станфорд някои участници избират между 6 

теми, а други имат избор между 30 теми. Резултатът е, че 74% от първите и 60% от 

вторите предават есета в установените срокове. (Iyengar & Lepper , 2000) Големият 
избор е затруднил повече студентите от малкия. Едно скорошно изследване твърди, че 

изобилието от възможности за избор на учебни дисциплини, специализации и 

преподаватели увеличава броя на отпадналите студенти, особено когато изборите на 

студентите не са добре структурирани. (Scott-Clayton, 2011)  

Решенията на този проблем са в доброто структуриране на учебните планове, 

програми и изброите в системата на образованието, ограничаването им в разумни 

рамки, или предлагането на опции по подразбиране, които да ги насочват в най-

полезната за обучаемите и обществото посока. 

5. Още Аристотел обръща внимание на това, че човек е социално създание. 

Свързани сме помежду си с връзки, които не осъзнаваме напълно, но които дълбоко 

влияят върху нашите мисли, решения и действия. Вярванията, желанията и действията 

ни са засегнати от социалните ни предпочитания и взаимоотношения, както и от 

социалната среда, в която живеем и вземаме решения. Ние сме „групово мислещи 

индивиди“, които виждат света както от лична, така и от социална гледна точка; 

разбираме това, което е в съзнанието на другите, и често действаме, като че ли 

мозъците ни са свързани в мрежа с мозъците на другите хора.  (Tomasello, 2014)  Онова, 

което правим, често зависи от другите чрез „ефекта на обкръжението“ (peer effect). Той 

се състои в това, че вероятността да имаме дадени очаквания, да приемем някакво 

убеждение или да действаме в определена посока се увеличава, ако те се поддържат от 

голям брой хора. Това, което останалите очакват, мислят и правят, предопределя 

нашата рамка и ни кара да ги копираме и следваме. За въздействието от особено голямо 

значение са местните социални мрежи, традициите, миналото, религията, културата, 

идеите и нормите. 

Следва да отчитаме че обучаващите се също са загрижени за това доколко 

тяхното поведение съответства на поведението на социалното им обкръжение и са 

силно податливи на социален натиск и социалните норми.  

Ефектите на обкръжението се подкрепят с много примери в образованието. 

Изследване на над 2,000 случайно подбрани съквартиранти-първокурсници в колежа 

Дартмут стига до извода, че при всяка единица увеличение (намаление) на успеха на 

съквартиранта, успехът на студента се увеличава (намалява) с 0,12 единици. Това 

означава, че ако бихте имали успех 4,0, при съквартирант с успех 4,0, но се преместите 

при съквартирант с успех 3,0, успехът ви ще падне на 3,88. За да се неутрализира 

вероятността съквартирантите да са подложени съвместно на влиянието на външни 

фактори (например шум), изследването проверява и дали входящият успех на 

съквартирантите оказва влияние на успеха. Оказва се, че влиянието на обкръжението е 
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27% от влиянието на собствените постижения в миналото и личните качества. 

(Sacerdote, 2001) 

Освен чрез влиянието на съквартирантите ефектът на обкръжението върху успеха 

се разкрива и при проучване в Академията на ВВС на САЩ. Организацията на 

дейността в Академията предлага възможност за провеждането на естествен 

експеримент. Курсантите се разпределят на случаен принцип в „ескадрили“ от 120 

души. Те живеят, хранят се, участват като отбор в спортни състезания и се обучават 

заедно. Оказва се, че увеличението на средния успех на ескадрилата с единица 

увеличава индивидуалния успех на курсантите с 0,65 единици. Също се установява, че 

да бъдеш част от ескадрила с по-добри средни атлетически способности увеличава 

резултатите и от физическите тестовете на курсанта (набирания, коремни преси, лицеви 

опори и бягане). (Carrell, Gilchrist, Fullerton, & West, 2007) 

Ако наличието на качествено обкръжение помага на академичните постижения, 

напускането на най-добрите ученици се отразява негативно върху останалите. Във 

Вашингтон е разкрито ново училище за надарени ученици, което приема само 

гимназисти с резултати от стандартизирани тестове и успех в най-добрите 2%. 

Резултатите от това за останалите училища са, че „напускането на 1% от учениците с 

високи резултати увеличава процентът на учениците в най-слабите 25% от резултатите 

с около 9%.“ (Dills, 2005) 

Изследване на академичните измами в трите военни академии на САЩ за периода 

1959-2002 г. търси отговор на въпроса „Дали появата на нов „измамник“ превръща 

някои от останалите студенти също в измамници“. Оказва се, че един допълнителен 

измамник, създава пряко 0,55 до 0,80 нови измамници. Но, „съществува социален 

мултипликатор, тъй като новосъздадените измамници също създават допълнителни 

измамници ... Заради него, появата на един измамник на практика създава от 2,21 до 

4,90 нови измамници.” (Carrell, West, & Malmstrom, 2008)  

Постиженията в науката също зависят силно от наличието на благоприятна 

научна среда. Повече от половината от американските носители на Нобелова награда са 

учили при нобелисти. Сред първите в създаването на благоприятен климат са 

университета в Кеймбридж, Станфордския университет, Колумбийският университет, 

Калифорнийският университет в Бъркли, Принстън, Чикагският университет, 

Медицинският институт "Хауърд Хюз", Калифорнийският институт в Санта Барбара, 

Масачузетският технологичен институт, Харвардският университет. 

Изобщо, склонни сме да следваме нормите и поведението на другите, дори когато 

това е в противоречие със здравия разум и личния ни интерес. Тук въпросът какви 

ценности споделя социалното обкръжение без съмнение е първостепенен – дали са 

любознателни и отличници, или са отпаднали от образователната система безделници и 

двойкаджии. Неподходящото социално обкръжение може да доведе до отказ от 

отлични образователни възможности, възприемане на култура на ниски образователни 

стандарти, разпространение на академичните измами и цялостен провал на 

образователната система. Затова един от най-преките пътища към осигуряване на 

желаното поведение е да се подкрепя изграждането на подходящо социално 

обкръжение и норми. А ако е нужно и да се изтрие предходната негативна идентичност 

на обучаемите и на нейно място да се създаде нова, подходяща за образователните 

цели. Разбира се, скъсването със социалното обкръжение е свързано с огромни 

емоционални и социални разходи, но ако човек е готов да плати цената и ако има 

алтернативна социална група, която е готова да го приеме, не е невъзможно. Звучи като 

идея от „Идентичността на Борн“, но това е първата стъпка след приема на новите 

попълнения в университетите, оградените с покрити с бръшлян високи стени. 
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С късогледството, инерцията, стереотипите, стадното поведение и парализата при 

много опции проблемите не се изчерпват. Ограниченото време не ми позволява да се 

спра по-подробно. Но нека отново да обърна внимание – да осигурим равен достъп и 

възможности на младите хора и техните семейства да учат е важно. То обаче не е 

достатъчно. Трябва да им помогнем да се възползват пълноценно от тези възможности. 

Особено на имащите нисък социално-икономически статус. За да го направим, следва 

внимателно да изучава ме как и защо хората действително действат; какви са 

последиците от нашите ограничена рационалност, ограничена воля и ограничен 

егоизъм. Това е възможна задача, защото грешките в поведението ни са закономерни, 

могат да се изучат чрез съвместни усилия на икономисти, психолози и социолози, а 

това ги прави предвидими и преодолими. Поведенческите политики, които биха били 

ефективни в това отношение не изискват големи разходи и повечето от тях са в ръцете 

на образователните институции. Ако не успеем в това просто ще наливаме публични 

средства, без да постигаме желания резултат. 
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Abstract: This paper presents findings from a comparative study implemented in four higher education 

and research institutions in Bulgaria, Italy, Sweden and Turkey within a gender project. The study aimed at 

analyzing the informal aspects of communication and decision-making mechanisms and their consequences for 

the performance and career development of female scientists. The overall intention was to establish a more 

favourable ground for structural and cultural change in higher level education and research institutes, and 

particularly in their decision-making bodies and processes so as to create more transparent and inclusive 

academic environment, which can advance gender equality.  
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Резюме: Този доклад представя резултати от сравнително изследване, проведено в четири висши 

училища и изследователски институти от България, Италия, Швеция и Турция в рамките на проект за 

равенство на половете. Целта на изследването беше да се анализират неформалните аспекти в кому-

никацията и механизмите за вземане на управленски решения, както и техните последствия за работата и 

професионалното развитие на жените учени. Основното намерение бе установяването на по-

благоприятна среда за структурни и културни промени в институциите за висше образование и научни 

изследвания, особено по отношение на техните управленски звена и процеси, така че да се създаде 

прозрачна и приобщаваща академична среда, която да насърчава равенството на половете.  

 
Ключови думи: неформални управленски решения, академични институции, полово равенство, 

жени учени, прозрачност и включване 

 

 

Introduction 

FESTA, Female Empowerment in Science and Technology Academia, is a project 

funded by the 7
th

 Framework Programme (2012-2016). It aims at improving the daily working 

environments of female researchers, in particular in the first stages of their careers. It is 

intended to have different effects on the organizational cultures and on the micro-politics in 

the daily working environments that disempower female researchers. The measurable effects 

of such changes will first and foremost be seen in the increased work satisfaction of female 

scientists and their increased influence in decision making processes, but also in different 

material indicators. In the long run such effects will result in the increased recruitment and 

retention of female researchers, as well as their advancement to the highest levels of the 

academic hierarchy. 

An important element
12

 of the project aims at increasing transparency and inclusivity in 

the informal decision-making and communication processes in a research unit (team, 

                                                           
12

 This project element was lead by the FBK team - Liria Veronesi, Alessandro Rossi, Marco Zamarian. FESTA 

partners who also contributed to the implementation of the survey and to the elaboration of the report are: 

mailto:g.apstlv@gmail.com
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department, faculty, etc.); and also at creating an enduring transformation of the 

organizational culture that should favor a more active participation of women in all the 

decision-making and communication processes. Four higher education and research 

institutions from Bulgaria, Italy, Sweden and Turkey have been involved in pursuing these 

objectives by: mapping of decision making and communication processes within the four 

partner institutions; and identification of relevant actions/policies, their implementation and 

the evaluation of their effects.  

The four partner institutions involved in this task were: FBK (Fondazione Bruno 

Kessler), an Italian institute of research employing around 500 researchers; ITU (Istanbul 

Technical University), a Turkish technical state University employing around 2 300 

academics and with an enrolment of around 30 000 students; SWU (South-West University), 

a Bulgarian University with around 14 000 students and 800 faculty members; and UU 

(Uppsala University), located in Sweden and with a body of 45 000 students and with a 

teaching staff of roughly 1 800.  

Each partner conducted certain number of interviews in order to monitor the informal 

decision-making and communication processes within the selected departments/research units 

and individual reports were elaborated and further discussed within the research group. Then, 

each partner organized meetings with relevant actors and interviewees in order to inform them 

about the main outcomes emerged during the survey. The aim of the meetings was twofold: to 

increase awareness of the emergent issues/problems and to offer the opportunity to reflect and 

develop thoughts on policies and/or actions to be implemented. During this stage proposals of 

policies/actions addressing an increased inclusivity and transparency were identified (some of 

them provided at the end of this paper). Descriptions of the micro context of each 

organization was included in the individual report in order to contextualize the monitored 

decision-making and communication processes and to facilitate the comparison between 

institutions. 

 

Overall implementation methodology 

In this first stage the partners directed their efforts towards two intermediate goals: 

a) Establishing an operational methodology for analysing the impact of informal 

communication and decision-making processes on the life of the basic (research and teaching) 

units of the target institutions.  

b) Formulating policy amendments aimed at changing the status quo in situations 

where participation and transparency where lacking.  

In order to achieve these goals, and coherently with the overall intentions, the partners 

decided to pursue these targets by means of a participative technique, involving the members 

of certain number of research case studies. The understanding was that a direct involvement 

of actors at the research unit/department level was crucial because of their high contextual 

knowledge, which is necessary when trying to understand the impact of informal 

communication and decision-making processes, and because of their ability to actively 

suggest and implement policies to improve inclusivity and transparency.  

This need for participation also meant the need for a direct interaction of academic 

personnel at all levels with the FESTA team. This was achieved by:  

a) Selecting a meaningful (but manageable) subset of focal units to interact with;  

b) Selecting members from such units as informants of the research;  

                                                                                                                                                                                     
Gülsün Sağlamer, Mine G. Tan and Hülya Çağlayan from ITU; Nina Almgren and Minna Salminen-Karlsson 

from UU; and Georgi Apostolov from SWU. What is presented here is a very short and general overview of our 

survey goals, methodological guidelines, activities and outcomes. The whole report on the study and its findings 

could be obtained from the project website – www.festa-europa.eu 

http://www.festa-europa.eu/


- 167 - 
 

c) Interviewing informants on the internal mechanisms of communication and 

decision-making of each unit/department, by using a common framework, in 

order to adequately map these processes;  

d) Summarizing the information thus obtained and verifying it with the 

interviewees in a second stage, so as to validate the information and to spur 

debate on possible changes (policies) to implement within each unit/department; 

e) Discussing these policies and helping proponents in their implementation. 

 

Major theoretical guidelines  

The mechanisms of communication and decision-making constitute two fundamental 

organisational devices to regulate large institutions. Traditionally (Roethlisberger & Dickson, 

1939; Lawrence & Lorsch, 1967), organisational theory has identified a distinction between 

formal and informal practices in the decision-making activities in complex institutions. 

Tracing the complexity of the interactions between formal and informal aspects of governance 

and decision-making in any specific organisation is crucial in order to understand the practical 

consequences of any policy introduced with the aim of changing the organisation itself. This 

distinction becomes even more critical when trying to design policies directly aimed at 

changing the fundamental tenets and basic beliefs of the members of such an organisation, 

whenever such beliefs are deeply rooted in culture and society at large. Undoubtedly, the 

participation of female scientists in academia is such a case. 

Formal organisation comprises a set of prescribed roles and linkages between roles, for 

instance as set forth in job descriptions and reporting relationships (Scott, 1998). Informal 

organisation refers to the emergent patterns of individual behaviour and interactions between 

individuals, as well as the norms, values and beliefs that underlie such behaviours and 

interactions (Roethlisberger & Dickson, 1939; Smith-Doerr & Powell, 2005). However, there 

is a close link between formal and informal organisation. Formal organisation affects informal 

organisation via its effects on who interacts with whom. 

Despite the existence of this tendency towards consistency between these two layers, 

there may be significant lags and even permanent limits to the adjustment of informal 

organisation to the formal organisation. Prescribed roles may be changed by administrative 

ruling, but the surrounding informal elements associated with the role may persist for some 

time (Gulati & Puranam, 2009). 

For all of these reasons, it could be concluded that a careful analysis of the informal 

layer in organisations is of paramount importance if we intend to implement policies which 

are actually capable of transforming organisational communication and decision-making 

practices in the direction of improving inclusion and transparency. 

 

Gender inequalities in the STEM fields 
Marginalization of female researchers in decision-making and communication 

processes, both formal and informal ones, can also be traced back to the more general 

phenomenon of unbalanced presence of women in the STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) field. The field of science and technology is, amongst others, 

affected by a particularly striking underrepresentation of women in leading positions (Ceci & 

Williams, 2011). Many reasons for this inequality are known and subject to enduring 

discourse: a gendered socialization system, differences between the genders in the level of 

family support at the start of the career, biases in individual career choices, evaluation 

practices and employment conditions, to name a few (Bennett, 2011; Feeney & Bernal, 2010). 

There is also a broad consensus that embeddedness in academic social networks, notably 

informal networks is both crucial for doing research and for achieving a successful career 

(Kegen, 2013). 
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The so-called pump-priming hypothesis that upward mobility in the professional ladder 

would occur naturally once entry was assured has remained unfeasible and facts have 

contradicted expectations as actually in science careers relatively many more women than 

men are lost at every transition stage. This loss, known as the leaky pipeline, has been - and 

still is - a long-standing issue of concern in STEM fields (Etzkowitz & Ranga, 2011). Vertical 

progressions still represent a path crossed by too many obstacles that hinder breaking the so-

called glass ceiling, defined as the artificial barrier beyond which women’s careers hardly go. 

It is the unseen yet unbreakable barrier that keeps women from rising up the career ladder, 

regardless of their qualifications or achievements (Cotter, Hermsen, Ovadia & Vanneman, 

2001). 

Studies on perceptions of appropriateness of scientific careers for women offer a 

cultural explanation of gender differences in perception that leads to different career choices 

(Fox Keller, 1995). This attribution stems from cultural beliefs about what is perceived as 

“appropriate” or “typical” for each gender in society. These beliefs, in turn, shape perceptions 

and lead individuals and institutions to make choices and take actions which are coherent with 

the perceptions themselves. 

Gendered perceptions tend to produce organisationally relevant biases in judgment 

(Feldman-Summers & Kiesler, 1974, Martocchio & Whitener, 1992, Bendick et al., 1991). 

Moreover, stereotypes, fuelled by cultural beliefs, are intrinsic factors identified as causes for 

the female underrepresentation in the STEM fields. On a general level, cultural beliefs of 

gender can bias not only individuals’ understanding of others but also self-perceptions of their 

own role, competences and performance (Katila & Meriläinen, 1999). More specifically in the 

STEM domain, shared gender stereotypes such as “men are ‘naturally’ more talented than 

women at math” and “math equals male” influence aspirations and achievements of both men 

and women, advantaging the former and hindering the latter, who report less interest in such 

domains and are less likely to choose a degree in a scientific field. Unwelcoming to women is 

also the extent to which STEM fields themselves are assumed to embody stereotypes that are 

incongruous with a “proper” female gender role which openly conflicts with characteristics 

that are expected from a scientist (e.g., total devotion to the lab). In other words, according to 

stereotypes on gender and science, differences in men’s and women’s self-perception of task 

competence are found to foster gender differences in choosing specific career trajectories and 

in commitment to paths leading to that career, even when controlling for commonly accepted 

measures of actual performance. For instance, several studies have indeed shown that men 

tend to assess their competences in STEM related tasks higher than women do, even when test 

scores are the same (Correll, 2001). Considering that a relevant antecedent to entering a field 

is anticipating success in it, female underrepresentation in STEM domains can be explained 

also through women’s underestimation of their abilities to be successful in those fields 

(Cheryan et al., 2011). 

Overall, decisions to commit to a career in STEM-related fields are strongly influenced 

by cultural beliefs that, in turn, end up shaping women’s self-perception, thus reducing 

participation and fostering a perception of inferiority in women who do, in fact, engage in 

such professions. However, this direct influence over individual choices is not the only effect 

of such shared cultural beliefs. In fact, many studies have found a strong impact of such 

biases also in the way institutions promote practices reflecting the values of these beliefs. 

Existing literature shows that male scientists may exclude women from professional 

networks, devalue women’s scholarship, and make women feel unwelcome and disrespected 

(Etzkowitz et al., 2000) because of sets of disciplinary norms that are perceived as being 

coherent with the profession (Rothon, 2011). For instance, these norms typically dictate that 

scientists are decisive, methodical, objective, unemotional, competitive and assertive; that 

scientists adopt a work style that demonstrates complete dedication to their work at the 
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expense of any other obligations—a pattern most often possible for men, as family duties are 

more likely to fall on women (Acker, 1990). 

In turn, these expectations hinder the process of inclusion of women, specifically as 

they climb their career ladder. Ragins and Cotton (1991), for instance, underline the 

difficulties of women in gaining access to quality mentorship in organisations. Whereas a 

paucity of candidate female mentors is an obvious explanation for this difficulty, there is also 

a perceived discrimination felt by women who have the added problem of having to cross the 

gender barrier to initiate a relationship with a possible mentor. 

Alongside individual choices reducing the intention of women to enter the job market 

for STEM professions, there is a tendency of cultural beliefs to shape norms and expectations 

used by institutions which tend to reward behaviours and practices which have strong 

“masculine” connotations (Etzkowitz et al., 2000) diminishing the chances of successful 

careers by females. This phenomenon, thus, works on the “demand side” of the labour market 

reinforcing individual career choices. In turn, by means of the usual mechanisms, these 

practices inform individual and social expectations within the organisation. 

 

Goal and scope of the study 
As outlined in the previous paragraphs, informal processes are pervasive in the life of 

all kinds of organisations. Therefore, special attention should be paid to these processes in 

academic institutions, both because informal norms can have an ambiguous relationship with 

formal policies aimed at transforming the organisations themselves, and because academic 

institutions often aim at fostering a participative and democratic inclusion of its members in 

their governance. Because of these reasons we set two specific goals for our work: (i) the need 

to specifically analyse the levels of inclusivity and transparency in communication and 

decision-making processes in academic organisations; (ii) design a set of policies aimed at 

fostering participation through an increase of both transparency and inclusivity. 

Although there is no consensus on the role of transparency and inclusivity on the quality 

of organisational decision-making in the literature, we here work from the assumption that 

one of the main reasons for the evident gender divide in academia is relative lack of 

participation by women, and their tendency to be locked out of the inner groups governing 

many critical processes by means of informal decision-making. Examples of informality in 

critical processes abound in academia and they share the common element of preceding and 

informing subsequent, formal steps. Decisions about fund allocation for personnel 

recruitment, the allocation of personnel to research projects, the definition of agendas for 

formal meetings, for instance, are all characterised by this dual process in most of the 

institutions we are familiar with. Formal steps in these decision-making processes are always 

present, but typically in the form of a ratification of decisions partly taken outside the official 

channels. However, women are not, obviously, the only excluded group in these institutions. 

Groups who are not represented and which, therefore, cannot partake in these decisions vary 

across institutions but they all share the same problems of being excluded and of being unable 

to read the decision-making processes affecting their professional lives. 

On the basis of these assumptions, we decided to focus on large research and higher 

education institutions and to concentrate specifically on transparency and inclusivity in 

decision-making and communication at the informal organisational level. 

As our goal is to promote effective change, we designed our tasks sequentially, starting 

with an analysis phase and then moving to a policy-making phase. In our report we present 

mainly the analysis we conducted at four higher education institutions in our countries, with 

some remarks on the adoption of policies coherent with our analytical framework. 

The analytical phase was conducted with two very practical concerns in mind: 
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- identifying critical informal processes shaping the academic life at each institution, 

and understanding the structure of these processes in terms of their interactions and 

their meaning in the local context. Specifically, we tried to establish the place these 

informal processes occupied in the complex decision-making and communication 

structures at each institution, the actors that are included and those who are 

excluded (with a specific attention to the role of women) and the main outcomes 

that are affected by these decisions;  

- understanding the relationship that the people involved with – or excluded from – 

these processes have with their informal aspects. Specifically, we tried to 

understand the level of awareness and acceptance about these processes at all 

hierarchical levels of the organisation. 

In the part of our report oriented towards the setting of policies, we used the data 

collected in the analytical phase to help policy-makers within the institutions design new 

organisational practices aimed at increasing transparency and participation in ways that would 

improve the communication and decision-making processes themselves. It is useful to keep in 

mind that, in most cases, we were just able to influence decision-makers and to lobby for 

change, but had no first hand control on the outcomes. 

Moreover, we would like to offer the reader two points of attention that could serve as a 

guide to interpreting both the individual reports compiled by each member institution and the 

specific policies chosen by them. 

The first such point regards the adoption of different uses of the “formal” and 

“informal” terms. In our report, we do not intend to contribute to the scientific debate around 

the formal/informal conundrum. Rather we need to make sense of its practical implications in 

the implementation of the policies identified by each research partner. 

Now, it becomes apparent that the different semantics of such terms matter. A close 

inspection of the reports about the four institutions we targeted makes it clear that people 

answer to questions regarding workplace informality differently because of the different 

meanings attributed to the term. We can speculate that this is due to different cultural 

sensitivities about what matters and what does not in terms of formal and informal decision-

making (just to offer an example: issues which are regarded as “taboo” vary dramatically in 

the different institutions). At the same time, it is obvious, by reading the individual policies 

generated by each member organisation, that, often, such policies work precisely around the 

idea of moving more decision-making practices from the realm of informal to formal 

practices. 

The second point refers to the differences in nature and scope of the policies proposed 

by each institution. In principle, one would expect a set of policies of comparable scope and 

character, given the shared design of our work. However, we should clearly point out that the 

different institutions chose to operate at different levels because of different perceptions about 

the origin and scope of the problems about decision-making fostered by each institutional 

decision-making structure. So, some of the partners (mainly ITU and SWU) focus more on 

decisions and problems originated at a macro level. Others focus more at the meso (UU) and 

micro (FBK) levels. Again, if we agree that heterogeneity at the contextual and institutional 

levels are key variables to explain differences in the representation of organisational 

problems, this outcome should not be surprising for the reader. 

 

Lessons learnt 
Alongside this outline of the deployment of our method for collecting evidence and 

promoting change through an active involvement of stakeholders at the different institutions, 

it seems worthwhile to share some of the reflections that emerged during the field work which 

might serve as guidance for future endeavours.  
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1) Investigating the informal aspects of decision-making processes in institutions that 

vary enormously in terms of governance, institutional setting and cultural context 

produced a rich set of results but also raised some serious problems in our ability to 

compare our results. An obvious observation that emerged from both the interviews 

and the feedback sessions is that informal takes on different connotations in the 

various contexts, both from an ontological (the definition of what interviewees 

consider informal vary considerably) and from an ethical perspective. In some 

contexts, “informal” is considered inherently shady, even though sometimes 

unavoidable. In other contexts, informal simply equals quick and effective and 

represents the normal course of action that then is superimposed with a formal façade. 

2) Our decision to concentrate on the informal aspects of decision-making and 

communication processes and leaving gender issues in the background helped us 

identify a few key issues in the relationship between gender and informality. First, it 

was obvious from many of the interviews that gendered practices existed at many of 

the units/departments, but they were rarely recognised as such by interviewees, except 

in cases where they had either independently developed an interest for the topic or had 

been exposed to such discourse in the past. On the one side, this obviously hindered, 

for many of the participants, the ability to contribute consciously to the identification 

of practices that inherently tend to exclude women. On the other hand, however, 

concentrating on inclusivity and transparency forced people to reflect on the categories 

of members of their departments/units that were treated “differently” or had no access 

to relevant information, sometimes prompting a re-examination of current practices. 

3) Resistance and denial are often cited as some of the critical problems surfacing when 

discussing gender inequalities and gendered practices in organisations. In our process 

of data collection and during the feedback sessions we faced various forms of 

resistance. The most glaring examples are probably linked to a lack of participation in 

the discussion/feedback sessions, but we could also see a substantial amount of 

disregard for gender as a shaping cultural dimension within the scientific arena.  

4) FESTA activities initiated to collect data for WP4.2 have had the side effect of 

sparking a high level of awareness towards both gender issues and informal decision-

making processes at several of the involved institutions. This result, per se, can be 

considered a valid achievement within the scope of WP4.2, as in many situations we 

faced serious cases of “gender blindness.”  

 

Of course these effects were much more vivid in institutions where previous exposure to 

gender themes was totally lacking or very limited. This effect was magnified in situations 

where we could activate a process of reflection: in many cases the informal aspects of 

decision-making were governed in a certain way (oftentimes coherent with a masculine, 

performance-oriented culture) because of a purely inertial attitude. By contrast, in other 

instances informality was managed much more consciously and interviewees had no trouble 

precisely reconstructing the process.  
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Резюме: Материалът фокусира вниманието върху функционирането на мотивационната система. 

Целта на разработката е да се разгледат и анализират моделни образци, чиято роля в процеса на 

усъвършенстване на работата на мотивационната система е реална и необходима. Реализираните задачи 

подпомагат доказването на твърдението, че чрез моделното ѝ усъвършенстване се оказва положително 

влияние върху качеството на организационното управление и по този начин се повишава търсената 

ефективност. 

 
Ключови думи: модел, мотивация, балансирана карта за оценка (БКО) балансирана система, 

показател 

 
Abstract: The paper focuses on the functioning of the motivation system. The aim of the study is to 

examine and analyze models whose role in the improvement of the work of the motivation system is real and 

necessary. The realized tasks supports the proof of the claim that its model improvement is having a positive 

impact on the quality of organizational management, thereby increasing the demanded efficiency. The essence of 

the thematicism and the specificity of the system of tasks determine the predominant use of analytical methods. 

 
Keywords: Motivation system, model, management, efficiency 

 

Динамичното развитие на икономическата система и всяка следваща кризисна 

ситуация провокират представителите на мениджмънта, на консултантската и на 

научната мисъл да търсят и намират разнообразни и все по-оригинални решения. 

Понякога това се свързва с поява на нови моделни конструкции, а друг път - с 

извършването на нов прочит на старото и вече използвано в практиката по конкретен и 

типичен начин при определени обстоятелства и от самата ситуация зададени 

ограничения. 

Подобен е и случаят с популярния и емблематичен модел Балансирана карта за 

оценка (БКО), създаден в началото на 90-те години на ХХ-ти век и презентиран януари 

1992 година в „Харвард бизнес ревю”(Каплан и Нортън, 2005, 6).  

Идеята бизнесът да се разглежда от гледната точка на “карта” предизвиква 

значителен интерес още от въвеждането на БКО през 1992 г. Причината е, че все повече 

менажери откриват, че им е необходимо нещо повече от масово прилаганите 

краткосрочни доклади, визирайки развитието на способности, които ще са необходими, 

за да преуспее организацията и в бъдеще, макар че е възможно тези промени да ги 

лишат от печалби в настоящата година и да доведат до нарастване на разходите. 

Именно това е фундаменталната причина, поради която компаниите се нуждаят от 

балансирана карта. Тази нужда е още по-очевидна за организациите, чиято цел не е 

печалба, като правителствени агенции и нестопански структури, и откроява още 

основателни причини, поради които балансирана точкова схема завзема успешно и 

агресивно света на бизнеса и консултантските услуги:  

mailto:evg_stojanov@abv.bg
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Първо, това е една съвсемнавременна идея. Остарели тетрадиционни системи за 

измерване, както и все по-големите усилия за съществуване в непрекъснато 

усложняващите се условия,  предоставят големи възможности за БКО. 

Второ, БКО е изключително добре формулирана и презентирана много 

внимателно, както от нейните създатели чрез серия статии в Харвард Бизнес Ривю, така 

и от редица водещи консултанти. 

Трето, Картата изглежда на глед проста, но съдържа скрита многопластовост. 

Предимството на това е, че който и да я прочете, може веднага да я разбере. При 

по-задълбочено изследване на нейната концепция обаче става ясно, че зад привидната 

простота се разкрива огромен потенциал за полифонично идейно развитие. 

Предпоставките за утвърждаване на управленския модел балансирана карта за 

оценка на резултатите могат да бъдат разгледани в няколко аспекта.  

На първо място може да бъде посочена ниската ефективност и 

едностранчивата насоченост на управленския контрол в посока финанси, а оттам и 

деформирането на база данни при създаването на стратегия.  

На следващо място е редно да се отбележи възникването на необходимост от 

въвеждане в практиката на полифункционален модел, измерващ ефективността, 

анализиращ отношенията и регистриращ тенденции и посоки на стратегическо 

развитие. 

На последно място е напълно естествено да се спомене тенденцията по 

съвместяване на финансови и нефинансови измерители на дейността, създаващо 

условия и предпоставки зареализиране на ефективен контрол на всички нива.  

От 1992 г. до наши дни интересът към балансираната карта постоянно нараства. 

В България моделът регистрира първи оптити за приложение в работата на български 

предприятия през 2005 година. Концепцията провокира усъвършенстване на дейността 

на много менажери. Особено отзивчиви са ръководителите от средния ешелон. За тях е 

лесно да погледнат операциите си като балансиращ акт между различни значими 

интереси от гледна точка на балансираната карта(Стоянов, 2007, 272). 

Апробациятана БКО, като средство за контрол, среща трудности, докато обори 

привидно по-практичните цели за печалби при висшия ешелон ръководители. 

Следователно е важно внимателно да се прецени какви ключови коефициенти и 

нефинансови критерии трябва да се заложат в нея. В балансираната карта критериите за 

резултат се комбинират с критерии, които описват изразходените ресурси или 

извършените дейности, като тази комбинация се обособява като един стимул, един 

своеобразен двигател на работа. 

В резултат на задълбочено проучване на добрите практики сред компании и 

организации, внедрили и използващи балансираните карти, техните създатели- Каплан 

и Нортън, представят модел от пет принципа, които организациите биха могли да 

следват при трансформирането на стратегията си в конкретни действия и прилагането 

на реален и обективен контрол(Каплан и Нортън, 2006, 7). 

Първият принцип твърди, че промяната трябва да започне от най-високото ниво. 

Идеята е, че висшият мениджмънт инициира изпълнението на стратегията, като на 

първо място фиксира визията и целите на организацията, демонстрира лична 

заинтересованост и ангажира съзнанието на персонала с предстоящата промяна. 

Вторият принцип счита, че стратегията трябва да бъде преведена, т.е. подробно 

описана, обвързана със срокове и оперативни планове. В този етап се моделират 

стратегическите карти, анализиращи връзките между отделните елементи в 

стратегията, формулират се целите и техните измерители и се набелязват стратегически 

инициативи. 
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Третият принцип е, че организацията е необходимо да бъде приведена в 

състояние, позволяващо й да осъществи корпоративната стратегия. В този момент е 

наложително да бъдат разработени балансирани карти с показатели за по-ниските в 

йерархията като бизнес единици (отдели, цехове). Да се идентифицират възможностите 

за синергия, за да може да се постигне максимална добавена стойност. 

Четвъртият принцип е реализирането на стратегията да стане съществена част от 

дейността на всеки служител в организацията. Това е труден процес поради факта, че е 

свързан с разработването на индивидуални балансирани карти, които съдържат 

индивидуални цели и разглеждат връзката между личния принос на всеки служител за 

изпълнение на стратегията на компанията. Тук трябва да се отбележи, че практическото 

прилагане на балансирани карти като форма на индивидуално развитие и контрол има 

смисъл и логическо обяснение най-вече за ключови индивидуални позиции 

(консултанти, търговски представители и др.), при които тяхната дейност оказва 

значително влияние върху организационната ефективност, поради което приложението 

на БКО е финансово обезпечено и обективно необходимо. Съществен момент тук е 

намирането на пресечната точка между индивидуални и корпоративни ценности. 

Успехът на този етап е от критично значение, тъй като, въпреки че стратегията се 

формулира от ръководството, нейното изпълнение зависи от останалия персонал 

работещ в организацията. Чрез изравняването и съвместяването на целите и стимулите 

на индивидуално ниво с тези на организацията се постига ефективна прозрачност на 

комуникациите и максимална резултатност на ефективния контрол. 

Петият принцип е стратегията да се превърне в продължаващ и непрекъснат 

развиващ се процес. Именно в този момент се конструират различни практики, 

свързани с управлението на ресурси, процеса на обучаваща се организация и 

актуализирането на инициативи и мероприятия за контрол. 

Развитието на концепцията за балансираната карта и многообразието на нейното 

приложение формират предпоставки за създаване на условна класификация (Стоянов, 

2012, 41). Признаците, по които се реализира тя, са обвързани с предмет на 

приложения, структурни особености и изграждащите ги композиционни елементи, 

както и според конкретното приложение за организационно-йерархическо ниво. 

Видове БКО по предложената класификация: 

а) Според предмета на приложение: 

-Балансирана карта за оценка на показателите за операционен контрол; 

-Стратегическа балансирана карта – за стратегически контрол. 

б) Според съдържанието: 

- първо поколение; 

- второ поколение; 

- трето поколение. 

в) Според организационно-йерархическото ниво на приложение: 

- организационно; 

- отделни структурни звена; 

- индивидуално. 

Изложеното в горните редова доказва, че моделът придобива широко 

разпространение и се свързва с различни структурни образци и реализация на 

задачи.Той се превръща в платформа, по която може да се работи, като се добавят 

разнопосочни концептуални предложения, насочени към създаване на работещ модел, 

реализиращ специфични цели. 

Подобен е примерът със създадения модел за постигане на баланс в 

мотивационната система на съвременната организация, известен като балансиран 

мотиватор или Балансирана система за мотивация на Мицкевич-Грошев. 
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Най-общо, това е оригинална разработка, представена в края на 2005 година в 

руското списание „Икономически стратегии”, ангажирана с реализацията на подробен 

анализ и управление на материалното поощрение на персонала на съвременната 

организация (Мицкевич, 2005, 123). 

Проведени обширни изследвания в достатъчно много национални икономики 

дават сведения, че универсална и добре работеща система за възнаграждение, която да 

удовлетворява всички заявки на заинтересованите страни, не съществува. Голям брой 

реализирани одити, нарочно проведени само и единствено върху мотивационните 

системи на разнородни по своята основна дейност икономически субекти, доказват, че 

всеки случай е специфичен по характер и уникален по своята същност, и в този 

контекст няма максимално обективна и ефективна система за мотивация. 

И все пак това е заложената цел при създаването на Балансираната система за 

мотивация. Намирането на решение за този проблем е на пръв поглед лесна задача, но 

всеки следващ прочит убеждава в обратното. Обосновката на това твърдение се свързва 

с полярните позиции на менажери и акционери от една страна, и от другата - на 

останалия персонал. Балансираната система за мотивация позволява да се настрои 

системата за възнаграждения, така че да мотивира персонала при решаване на 

производствените задачи, чието изпълнение до голяма степен предпоставя 

реализацията на стратегически организационни цели(Мицкевич и Грошев, 2011, 70). 

Структурата на модела съдържа стимулиращ и финансов блок. На 

„Стимулиращия блок” са отредени управленски функции, т.е той притежава 

надграждащ характер и по тази причина в него са обособени направление „Целеви 

баланс” и направление „Мотивационен баланс”. 

При „Финансовия блок” се разграничават направленията: „Финансов баланс”, 

„Структурен баланс” и „Временен баланс”. 

Общо за споменатите 5 структурни елемента е, че ти имат относително статичен 

характер. Това обаче е проблем при адаптиране на организацията към нови 

икономически условия, както и при възникване на нови ситуации. Имено по тази 

причина към съдържанието на модела е добавен и елементът „Преходен баланс”, който 

да осъществява плавния преход към по-ново моделно съдържание при необходимост. 

По принцип, поради разнородното тълкуване на определени ключови за света на 

бизнеса термини, е редно да бъде направено уточнението, че в конкретния модел и 

написания по този повод материал тълкуванието на термина „баланс” се ползва само и 

единствено като общо наименование на механизма, осъществяващ баланс в 

мотивационната система.  

За внасяне на достатъчно яснота и по отношение на съдържание на модела, и като 

потенциални възможности, най-общо за всеки конкретен елемент може да се каже: 

Целевият баланс отразява при какъв профил на мотивационния модел се достига 

до верни решения на тактически и стратегически задачи, съществуват ли противоречия 

между организационните цели и мотивите на персонала. В идеалния случай целевият 

баланс се обосновава от балансираната система за мотивация, която обхваща плътно 

всички работещи в организацията. 

Мотивационният баланс свидетелства за това до каква степен възнагражденията и 

правилата за мотивация оправдават очакванията на персонала. Трудно или почти 

невъзможно е да има равенство между двете суми, но реално минимизирането на 

разликата им би оказало сериозен положителен ефект и върху ниво на ефективност, и 

върху качество на отношение. 

Финансовият баланс е материален израз на възможността да се управлява и 

контролира мотивацията от страна на собственици и акционери. Реално тук се търси 

допирна точка между реалното възнаграждение, съответствието му с пазарните 
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резултати и стойността му на пазара на труда, както и с възможностите за осигуряване 

на адекватни възнаграждения. 

Структурният баланс онагледява съотношенията при формиране на работните 

възнаграждения като фиксирани суми, бонуси променливи величини от една страна, а 

от друга съотношенията между различни позиции и различни структурни звена. 

Временният баланс определя периодичността в мотивационните стимули, 

тълкувани като съотношения между бонуси, възнаграждения, удръжки, свързани с 

реализирани резултати и настъпили промени в икономическата ситуация. 

Преходният баланс обезпечава плавния преход от старата система за 

възнаграждение към новата. Основата на прехода е съпоставката в размера на 

фондовете за възнаграждения и начина на разпределянето им в старата и в новата 

система на възнаграждения. Целевите средни показатели, характеризиращи 

възнаграждаването на труда и общия фонд на материалното стимулиране, е добре 

съзнателно и целенасочено да се коригират в областите, които са най-чувствителни към 

промените в системата и възпроизвеждат ползотворен ефект върху системата за 

мотивация. 

Краткият и критичен анализ на елементите, които формират структурата и 

реализират работата на балансираната система за мотивация, създават възможност да 

бъдат изказани няколко обобщаващи извода: 

Първо. На базата на модела на балансираната карта за оценка е възможно да се 

създават и надграждат нови модели, целенасочени към всяка област на 

организационното усъвършенстване. Този тенденция, развиваща се в мащабен процес, 

има преимуществено системен характер, в който се търсят и намират допирни точки 

между градивни идеи, теоретични концепции и моделни образци с цел достигане на 

по-висока ефективност на нематериалните фактори на организационен успех. 

Второ. Разработването на балансирана система за мотивация е реално решение за 

усъвършенстване на основния нематериален актив на съвременната организация, носещ 

най-висока стойност, а именно: човешките ресурси. Изграждането на факторна система 

от показатели, която установява и гарантира намирането на разумен баланс между 

различните елементи на системата за мотивация и развитието на персонала, създава 

реални условия човешките ресурси да придобиват нови знания и умения и така да 

провокират специфичното си трансформиране в човешки капитал. 

Трето. Моделното усъвършенстване на мотивационната система доказва, че 

нейното развитие и усъвършенстване са резултатът от провеждане на един целенасочен 

процес, при който всеки фактор е поставен на критичен анализ и контролирано 

управление. Реално в този контекст, моделът балансирана система за мотивация може 

да бъде тълкуван в два аспекта - и като образец със стратегическа насоченост, 

същевременно и като модел с широки контролни възможности. 

Редовете на изложението и изказаните изводи създават предпоставки да бъде 

направено заключението, че моделното мислене и усъвършенстване все по-плътно се 

ангажират със системата за мотивация в съвременната организация. Тази неоспорима 

констатация е красноречиво доказателство, че това не е само една от възможните 

алтернативи, но е реален начин, гарантиращ успешно развитие на човешкия капитал и 

създаването на практически приложима стратегия за неговото пълноценно съхраняване. 
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Оцеляването и развитието на бизнес организациите в съвременната динамична, 

непредсказуема и агресивна среда е предизвикателство за управленската наука и 

практиката в мениджмънта. Свидетели сме на множество научни теории за управление 

на публичния сектор и бизнеса, но до каква степен те са адекватни на съвременните 

реалности? С тези теории се занимават студентите, представят се като актуални по 

отношение на парадигмите, но за съжаление прилагането им на практика не дава 

описаните в литературата резултати. Предвид хаотичната конюнктура на главните 

фактори на обществено-икономическото развитие на обществата, реално в света към 

момента не съществуват методики и подходи за управление, които в съдържателен 

аспект да могат да се прилагат универсално, в т.ч. и да се изучават като пример за 

управленски похват. В търсенето на начини за бързо натрупване на несметни богатства 

(в личен и публичен аспект) и придобиване на влияние върху бързо намаляващите 

жизнено важни за съществуването на човечеството суровини, сме свидетели на 

притеснително разделение на обществата по отношение на благосъстояние, 

възможности, вярвания и перспективи. Това обстоятелство дава основание да се зададе 

и въпросът до каква степен и парадигмите за пазарната икономика и правилата по 

които на практика тя съществува са правилни и най-вече ВЕРНИ? В науката се приема 
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за правилно да се счита, че развитието на бизнеса, респ. на икономиките, непременно 

ще преминава през кризи (но липсва вярна методика да се определи настъпването им 

във времето), нещо като синусоида на развитието, но според теорията за жизнения 

цикъл, това е възможно да се избегне чрез правилно прогнозиране и планиране на 

дейностите. Следователно, налице е противерочие в основните парадигми на науката за 

РАЗВИТИЕТО. Защитниците на теорията за цикличността приемат за нормално 

изпадането на икономиките в състояние на кризи. Наличието на криза го обуславят с 

възможностите за още по-добро последващо развитие и т.н. Погледнато от друга 

страна, наличието на криза в каквато и да било сфера, още повече в световен план, 

говори за глобални проблеми в ЗНАНИЕТО.  

В настоящата епоха на технологичен подем, знанието се използва като 

инструмент за всичко друго, но не и за преодоляване на остарелите представи за 

цикличността в обществено-икономическите отношения. Налице е и целенасоченост по 

отношение на запазване на това статукво, чрез подценяване ролята на науката и 

принизяването на парадигмите й единствено до ниво на практическа компетентност. По 

този начин скритата война между идеите и съсловията в научната област стават 

благоприятстващ фактор за нечистите интереси в политически план, а оттам и за 

дисбаланс в световната икономика. 

Има ли и най-вече търси ли се решение на поставените проблеми? Реално, 

отговорът е НЕ! Всяко неблагополучие се обяснява по начин, неразбираем за широката 

публика, а на професионалистите, чрез инструментите на комукацията, в повечето 

случаи, се налага мнението на непрофесионалисти, т. нар. “независими” експерти, че 

цикличността в световен план е неизбежна. Така статуквото се запазва и теорията за 

развитието, в т.ч. методите за управление на публично и бизнес равнище, някои от тях 

създадени дори преди повече от век, все още се считат и представят за актуални. 

Какъв следва да бъде отговорът и подходът за излизане от тази ситуация? 

Както бе посочено по-горе, основата на проблемите в публичното и бизнес 

управление са в нивото на знанията и тяхното интерпретиране. Общоизвестно е, че 

интелекта определя съзнанието, а то от своя страна влияе върху волята и 

целеполагането на хората. В основата на знанието е информацията, която от една 

страна страна трябва да бъде актуална, но от друга - вярна и достъпна. 

По отношение на технологиите за достъп до информация, на сегашния етап има 

множество решения. Остават за решаване въпросите свързани с достъп до полезна, 

вярна и актуална информация, както и до възможността тя да се ползва от всеки 

заинтересован. В тази посока са налице множество проблеми. Поради това сме 

свидетели на засилване на влиянието на властта на информираността, която е 

привилегия единствено на висшестоящите в организационните структури. За всеки 

специалист в областта на управлението е пределно ясно за целите на какъв вид 

управление се използва този вид власт. На практика, в публичното пространство, тази 

власт се прикрива зад паравана на глобалната мрежа, за която битува мнението, че в 

нея е възможно да се намери и има свободен достъп до всякакъв вид информация. Това 

обаче не е вярно, защото в повечето случаи необходимата, актуална и вярна 

информация не е общодостъпна или изобщо липсва. По този начин се налага да се 

обработва и интерпретира много голям обем друга информация, която да се подлага на 

анализ и след това да се прилага по същество. Това води до загуба на време и не винаги 

до желаните резултати. 

Верността на информацията е другия съществен аспект на знанието, защото има 

отношение към формирането на вярванията, а оттам и към ценностите на хората. За 

съжаление не винаги технологичните открития и иновации се използват в правилната 

посока. Успоредно с увеличените възможности за достъп до голям по обем и вид 
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информация отпаднаха изискванията за нейната предварителна проверка/рецензия, 

поради което се създадоха условия в съзнанието на индивидите да се оформят 

множество противоречиви виждания и схващания за заобикалящата ги среда. Това 

обстоятелство допълнително подсилва ролята на образователните институции при 

формирането на правилни/верни знания и насочването им в правилната посока за 

тяхното интерпретиране и ползване. 

Следователно, подходите в управлението на публично и/или бизнес равнище 

зависят от същността и нивото на ЗНАНИЕ, което притежават ръководителите и 

средата, в която трябва да ги приложат. Колкото ценностите в даден индивид са 

придобити на основата на вярна информация, толкова те ще бъдат по-трайни и в полза 

както на него, така също и на обществото. Ценностните системи са основата на 

културата на обществата и организациите, и в 99.99 % аргументират успехите им. Те са 

единствените по които се отличават личностите, организациите и нациите. В световен 

аспект са многобройни, дори в рамките на една държава или общност. Предвид 

глобализиращата се икономика, изведените обстоятелства са основния аргумент за 

изучаването на особеностите и придобиването на знания за кроскултурните феномени 

при управлението на публичните и бизнес структури.  

За формирането на правилни/авангардни управленски подходи освен посоченото, 

трябва да се вземе предвид и един много съществен фактор, на който не се обръща 

внимание до момента, а именно състоянието на факторите и аргументите на средата, 

които предполагат съдържанието на решенията, респ. парадигмите на теориите на 

управлението. Свидетели сме, че много пъти решения взети при едни обстоятелства 

след време биват оспорвани, независимо, че именно тези, които ги окачествяват като 

неверни, самите те, в условията при които са били взети, са щели да ги вземат по същия 

начин. Това е проблемът на знанието за средата, в която се вземат решенията. По 

тази причина теориите на управлението също носят отпечатъка на своето време и 

безспорно са най-верни при конкретните за времето си условия. Ето защо, когато 

научните и практическите управленски парадигми се преподават и се ползват като 

инструмент за формиране на знания, задължително трябва да се прави уточнението, че 

предлаганата информация следва да подлежи на адаптация, в котекст с факторите на 

текущите параметри на средата, в която ще се прилага. В тази връзка методите на 

обучение и оценяване по публично и бизнес управление във висшите училища трябва 

да претърпи качествени промени спрямо съществуващите към настоящия момент. 

Обучаваните следва да придобиват знания по методика, която да формира в тях умения 

да търсят, анализират и оценяват аналитично информацията, като я прилагат логически 

и творчески в рамките на казуално зададени условия. Оценката на знанията на основата 

на усвоен материал по механичен начин не е в полза както на обучавания, така също и 

на обществото. Постигането на тези изисквания предполага в обучението да се засили 

присъствието на преподаватели с опит и в реалния сектор, а успоредно с това научните 

институциите да засилят и взаимоотношенията си с организациите от съответния 

обществено-икономически сектор, за който извършват обучение и подготвят бъдещи 

кадри. 

От посоченото следва, че устойчивото развитие на всяка една организационна 

структура от една страна зависи от степента на професионалната подготовка и 

културна адекватност на ръководителите и работещите в нея и от друга, от начина по 

който знанията им се използват за постигане на оптимални резултати, в рамките на 

условията на настоящата и бъдещата среда.  

Положителен пример в това отношение е източния модел за придобиване на 

знания и интерпретирането им практиката, в т.ч. и в управлението. За съжаление 

западния модел не даде очакваните резултати. Основан единствено на резултатите от 
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дейността на организациите под формата на печалба, той формира потребителски и 

материални ценности в хората и остави на втори план генеричните, а именно 

духовните. В резултат, стана много трудно, вероятно и невъзможно, да бъдат 

постигнати и целите на международните организации по отношение на устойчивото 

развитие. Недалновидното и непрофесионално управление на публично и бизнес 

равнище застраши съществуването на човечеството. То доведе до съсредоточаване на 

богатствата на планетата в много малка част от хората и обрече на нищета и зависимост 

от същите останалите.  

Източния модел на управление на знанието е основан на хуманността и грижата 

за общественото благополучие. Печалбата, като резултат от дейността не се разглежда 

като единствен и основен измерител за дейността на структурите. Може да се твърди, 

че именно този модел най-правилно интерпретира същностните характеристики на 

предприемачеството в публичен и бизнес аспект. При него резултатите от дейността са 

израз на удовлетворението, което потребителите са получили. Счита се, печалбата 

може да бъде увеличена единствено чрез подобряване на качеството на продуктите и 

услугите, като в основата на тези подобрения стоят хората, с техния професионализъм 

и отговорности. Исторически “обременени” с подходящи за целта ценности, източните 

нации успяват да постигнат за много кратък период от време много добри резултати в 

обществено-икономически план. Съществен пример в това отношение от ХХ – ти век е 

Япония, а през настоящия ХХI – и век и Китай.  

През 50-те год- на 20 в. Япония постига високи редултати в развитието си (т.нар. 

Японско чудо) именно благодарение на авангардните управленски технологии, които 

прилага в своя публичен и бизнес сектор. Голяма заслуга за просперитета й имат и 

основателите на подходите за управление на качеството (Едуард Деминг, Джордж 

Джуран, Каору Ишикава, Филип Кросби, Арманд Файгенбаум, геничи Тагучи и др.), 

които намират благоприятна среда да реализират идеите си именно в японските 

организации. Опитите им да реализират идеите си в американски и европейски бизнес 

организации не дават резултат, поради непригодност на нагласите и културните 

ценности на ръководителите и заетите в тях. Основните различия в подходите на 

управление на двата модела са посочените в таблица 1. 

 

 

Табл. 1. Подходи за управление на качеството в САЩ, ЕВРОПА и ЯПОНИЯ 

 

 
Основни аспекти на управлението на 

качеството в организациите в САЩ и 

Европа 

Основни аспекти на управленито на 

качеството в организациите в Япония 

1 Счита се, че лошото качество е резултат от 

дейността на изпълнителите. За 

подобряване на качеството, субективния 

фактор трябва да се замени с 

автоматизация. 

Лошото качество се дължи на неадекватното, 

непрофесионално управление на хората. За 

постигане на по-високо качество трябва да се 

създадат условия и методики за справедливо 

оценяване на труда. Към всеки в 

организацията трябва има подобаващо 

уважение.  

2 Независимо, че в повечето случаи лошото 

качество на продуктите и услугите се 

дължи на ниската организационната 

култура, респ. на неадекватните трудови 

ценности, разходи за подобряването им не 

се правят. 

Вниманието на ръководствата е насочено към 

изграждане и налагане на адекватни на 

предмета на дейност на организацията етични 

и културни ценности в хората, като е 

предпоставки за постигане на икономически 

предимства в световен план 
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Основни аспекти на управлението на 

качеството в организациите в САЩ и 

Европа 

Основни аспекти на управленито на 

качеството в организациите в Япония 

3 Някои от допуснатите дефекти и 

отклонения от предварително зададените 

показатели за качество се приемат за 

допустими. Партидите се окачествяват като 

отговарящи на качествените показатели, 

дори и да отговарят само на някои от 

предварително зададените норми, т.е. ако 

отговарят на предварително определени 

минимални изисквания за качество. 

Главната цел на управлението на качеството, е 

да не се допускат отклонения/дефекти.  

4 При наличие на отклонения от 

предварително зададените показатели за 

качество, процесът на коригирането им е 

планиран да се извършва след края на 

последната производствена операция, при 

това за всяко едно от изделията/продуктите 

поотделно. В определени случай е 

възможно производството да бъде 

преустановено до отстраняване на 

отклонението, но само в случаите, когато е 

открито своевременно. 

Разработена е и се прилага политика на 

превенция относно възникване на отклонения в 

параметрите. При възникване на неочаквани 

такива, същите се подлагат на дълбочинен 

анализ, с цел откриване на първопричините и 

елиминиране на възможностите за тяхната 

повторна поява. Прилага се перманентен 

текущ контрол на производствените процеси и 

при наличие на отклонение производството се 

спира до отстраняването му.  

5.  Счита се, че постигането на по-високо 

равнище на качество е свързано с по-

големи от обичайните разходи, а 

следователно и до по-ниски финансови 

резултати от дейността.  

Счита се, че реализирането на по-високо 

равнище на качество, е инструмент за 

подобряване на финансово-икономическото 

състояние на организациите. Поради това 

постигането му е главната задача и цел на 

ръководствата и заетите в организациите.  

6. Контролът на качеството се извършва от 

специализирано организационно звено. 

Отговорността за качеството е вменена и се 

изисква от ръководството на 

организацията. 

Контролът на качеството е обект и предмет на 

всеки един в организацията, не единствено и 

само на ръководството. Качеството трябва да 

бъде постигнато от първия път.  

7. При закупуването на суровините се прилага 

методът на най-ниската цена, чрез 

осигуряване на диверсификация на 

доставчиците.  

Главната цел при закупуването на суровините 

е осигуряване на качеството. Прилага се 

политиката по приобщаване на доставчиците 

към целите на организацията и обвързването 

на договорните клаузи с крайните резултати от 

дейността, в т.ч. и от следпродажбеното 

обслужване. 

8. Политиката е насочена към изпълнение на 

количествените за сметка на качествените 

показатели. 

Политиката е насочена към качеството и при 

осигуряване на неговото равнище към 

количествените показатели.  

9. Взаимозаменяемостта при човешките 

ресурси не се предпочита, защото се счита, 

че е свързана с ненужни разходи за 

обучение. Поради това за всяка позиция се 

наемат хора с необходимите специфични 

умения и след това със знания за 

извършване на съответните операции и 

дейности. Търсят се инструменти за 

количествено изпълнение на плановете. 

Прилага се метода на взаимозаменяемост на 

човешките ресурси в организацията, като при 

наемането на работници се оценяват знанията 

им за изпълнението на съответните дейности. 

Всеки един нает се обучава за изпълнение на 

специфичните за организацията дейности. 

Политиката е основана на постигането на 

качествените, а след това и на количествените 

показатели. 
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Основни аспекти на управлението на 

качеството в организациите в САЩ и 

Европа 

Основни аспекти на управленито на 

качеството в организациите в Япония 

10. Задължение на ръководството, а не на 
работниците, е да извежда проблемите на 

качеството. То единствено следва да 

набелязва мерки за отстраняването им. В 

този процес работниците са само 

изпълнители на нарежданията на 

ръководителите си. 

Откриването на отклоненията е задължение не 

само на ръководството, но и на всеки един в 

организацията, за което в управлението се 

използват адекватни мотивационни техники. 

Работещите се разглеждат като 

първоизточник за откриване на проблемите по 

качеството.  

11. Счита се, че не системата за управление, а 
работниците са в основата на възникващите 

проблеми с качеството. Поради това 

голямо внимание се обръща на контрола 

относно спазването на дисциплината. За 

целта се правят инвестиции в технологични 

средства за мониторинг на поведението.  

Разбирането е, че проблемите в качеството се 

дължат основно на използваните системи за 

управление. В тяхното усъвършенстване 

главна роля играят работниците, които чрез 

подходящи управленски подходи трябва да 

бъдат приобщени към управлението, целите 

на организацията и да я считат за свой втори 

дом.  

12. Методите за анализ и контрол на 

качеството се използват и прилагат 

единствено от инженерния състав.  

Методите за анализ и контрол на качеството 

се използват и прилагат от всеки един в 

организацията.  

13. Приема се за нормално да се правят 
извънредни разходи за разрешаване на 

проблеми с качеството. За целта се 

поддържат и значителни количества 

запаси.  

Счита се, че поддържането на запаси за 

разрешаване на проблемите с качеството, 

както и правенето на извънредни разходи за 

целта не подобряват, а влошават крайните 

резултати от дейността на организациите. 

 

С течение на времето, принципите на управлението на качеството стават 

международни, засягат се в множество стандрати на международната организация за 

стандратизация (ISO), но имат препоръчителен, а не задължителен характер. Въпреки 

това, за организаиите в Япония, те имат императивен характер. 

От посоченото следва, че авангардни ще бъдат тези управленски подходи, които: 

 са изградени върху парадигмите на теориите за споделеното лидерство и 

управленско съвършенство; 

 приоритетно отговарят на желанията на потребителите; 

 са основани на хуманния подход; 

 отчитат промените в потребностите на хората в организацията; 

 осигуряват дългосрочна устойчивост на организацията спрямо факторите 

от външната й среда; 

 са основани на актуална, вярна и своевременна информация; 

 осигуряват развитие чрез иновации; 

 ползват най-актуалните и верни ЗНАНИЯ! 
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Резюме: В научния доклад се анализира начинът, по който се използва авторитетът в процеса на 

бизнес комуникацията. За целта се изследва същността на авторитета и тази на бизнес комуникацията. 

Прави се опит да се дефинира терминът „авторитет“ от гледна точка на отношението му към общуването 

в една организация и се изследват ползите от създаването на йерархична структура. Резултатите показват 

какви възможности за въздействие дава авторитетът в процеса на общуване в организациите. 

 
Ключови думи: комуникация, бизнес, авторите, влияние 

 
Abstract: In the research report it is analyzed how authority is used in the process of business 

communication. For this purpose the text studies the nature of authority and the nature of business 

communication. It is made an attempt to be defined the term “authority” of his attitude towards communication 

in an organization and it is explored the benefits of creating a hierarchical structure. The results show what 

leverage gives credibility to the process of communication in organizations. 

 
Keywords: Communication, business authors, influence 

 

Въведение 

В съвременното високотехнологично и претоварено от разнородна информация 

общество бизнесът е една от сферите, които значително увеличават своите мащаби и 

обем. Роля и посоката на развитие на тази дейност се обуславят от нарастващите 

изисквания на потребителите, засилването на конкуренцията и промяната на пазарната 

конюнктура. Изброените особености предполагат по-задълбочено изследване на 

комуникационните модели, използването на авторитета в бизнес общуването и 

възможностите, които разкрива, упражняването на този вид престиж. 

За целта се фокусираме върху твърдението на експертите по бизнес 

комуникация, че успехът на всяка организация има отношение към понятието 

„авторитет”. Нещо повече, авторитетът заема съществена роля при реализирането на 

задачите и изпълнението на целите на компанията. Обяснението е свързано с 

изграждането на йерархична структура, улесняваща работния процес. От друга страна, 

пряко отношение към йерархията има степенуването на задълженията и 

отговорностите. А крайната цел е развитието и просперитетът на компанията. 

Изследването на ролята на авторитета при мениджмънта изисква да изясним 

понятията „авторитет” и „бизнес комуникация”. Стъпвайки на тази теоретичната 

основа вече можем да изградим един по-точен анализ на връзката между тях. 

Обобщавайки резултатите, ще изведем основните особености, които се наблюдават при 

това взаимодействие. 

Същност на авторитета 

Понятието „авторитет” представлява интерес за изследователските търсения от 

хилядолетия насам. Първите данни за него откриваме в периода на Античността, когато 

е обект на проучване от китайската, древногръцката и римската философии. Оттогава 

mailto:despida@abv.bg
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до днес разбирането на термина търпи развитие, но досега не е създадена 

систематизирана и цялостна концепция за значението му. 

Сред първите автори, разсъждавали по темата, са Конфуций, Платон, Аристотел, 

Цицерон, Октавиан Август. Като цяло античното разбиране е свързано с отношението 

към управлението и постигането на съвършенство. Авторитетът се приема като форма 

на власт, която предполага мъдрост, добродетелност и етика. Съществува един общ 

принцип – йерархията, при който определящо е подчинението и създаването на ред. 

Покорството и нормативността обаче се основават на уважение. 

Темата продължава да вълнува умовете на учените и през Средновековието, 

когато в центъра на всичко е поставен култът към Бог. Автори, които изследват 

отношението на религията към авторитета, са Тома Аквитански и Еразъм Ротердамски. 

Авторитетът, според тях, е равнозначен на доверие, легитимност, способност да 

въздействаш на околните и да създаваш правила. Също така се определя като сила и 

величие. 

Постепенно същността на авторитета се измества от Всевишния към Църквата и 

дори когато не съществува реален авторитет, различните автори го създават. С 

настъпването на феодализма се наблюдава коренна промяна и духовниците губят 

позициите си. Авторитетът вече се свързва със суверенитет и разум. 

По-късно – през Новото време, когато с проблема се занимават учени като 

Николо Макиавели, Томас Хобс, Джон Лок, Макс Вебер и Стенли Милграм, 

определящи са знанията, разумът и опитът. Особено внимание се обръща още на 

нормативността, справедливостта и доверието. Отново се акцентира върху контрола, 

доминирането, покорството и господството, но въпреки това като водещо понятие се 

откроява знанието. 

Проследявайки многобройните автори, занимаващи се с изучаване темата, 

можем да забележим, че през различните периоди на развитие източниците на 

авторитет се променят, но основните им особености остават сходни. Една от 

характерните черти на понятието е възприемането му като форма на неформална власт, 

което е свързано с легитимността и йерархията в управлението. Също така се използва 

като превъзходство и носи отговорност във връзка с гласувано доверие. 

От доказано многоликата същност на термина следва съществуването на 

множество дефиниции. За целта в настоящата разработка под авторитет ще разбираме 

„влияние от общоприето значение или личност, която се ползва с такова влияние”. 

(Буров, 2000, с. 20) Стъпвайки на тази основа, ще изградим едно по-пълно и ясно 

обяснение на понятието в контекста на мениджмънта и ръководенето на персонал. 

 

Същност на бизнес комуникацията 
Преди да изследваме връзката на авторитета и бизнеса, трябва да изясним 

същността на комуникацията в работна среда. Комуникацията е неотменна част от 

нашето ежедневие и в професионален, и в личен план, тъй като представлява 

взаимодействие между хората, при което те обменят информация. Според авторите Д. 

Л. Костли и Р. Тод това е умението хората да се разбират и да бъдат разбирани. 

Специфичното при бизнес комуникацията е това, че тя е подчинена на насоката 

на мениджмънта и предприемачеството. В този смисъл задачите ѝ са свързани с 

представянето и приемането на професионална информация, така че да се осигури 

нормалното функциониране на организацията. Има отношение и към ефективното 

изработване и прилагане на управленски решения и контрол върху изпълнението им. 

В зависимост от обекта на прилагане можем да разграничим два типа бизнес 

комуникация: вътрешна и външна. Първата е свързана с разпореждания, инструкции, 

справки, отчети, заседания, разговори по професионални въпроси. Тук общуването се 
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движи в четири посоки: отгоре-надолу, отдолу-нагоре, хоризонтално и диагонално. При 

втория вид става въпрос за установяване и поддържане на професионални отношения с 

представители на други компании и организации. Според обхвата си могат да бъдат 

диференцирани като национални и международни. 

Трябва да се има предвид, че съществуват различни типове организации и в тази 

връзка можем да разграничим и различни управленски структури – линейна и 

функционална. От това следва, че и видът на комуникациите в тях имат различни 

особености. При линейната структура съществува опасност от липса на възможност за 

координация и вероятност за създаване на бюрокрация, докато при функционалната 

структура се наблюдават непретоварени комуникационни канали и по-бърз поток на 

информацията. 

 

Авторитет в бизнес комуникацията 

Съвременната наука дефинира понятието авторитет от гледна точка на 

отношението му към бизнес средата. В този контекст се възприема като характеристика 

на комуникацията, която изпълнява регулираща функция. Съществена особеност е 

фактът, че има обхват в рамките на конкретната организация, в която се прилага, а не 

става въпрос за общоприет престиж. Благодарение на авторитета подчинените 

изпълняват заповедите на своите мениджъри, обяснява Барнард и подчертава, че: 

„По-високата позиция не е авторитет по подразбиране… Това е, което имаме 

предвид казвайки, че хората упражняват авторитет, само когато действат официално”. 

(Barnard, 1968, p. 172) 

Авторитетът, според автора, не е едностранчива подчиненост. Наред с тезата, че 

в бизнес средите има конкретен обхват на действие – т.е. прилага се в рамките на 

организацията, Барнард пояснява, че може да се дължи на позицията или на лидерските 

качества. Първият вид авторитет произтича от по-високия пост и не е непременно 

свързан със способностите и личните качества, докато вторият тип разчита именно на 

тях. 

„Очевидно е, че някои хора притежават по-големи способности. Знанието и 

разбирането им независимо от позицията, която заемат, предизвиква респект. Това е 

авторитет на лидерството”, обяснява експертът. (Barnard, 1968, p. 173) 

В крайна сметка разсъжденията на Барнард потвърждават хипотезата, че 

финалният тест на авторитета е приемането му от тези, към които е адресиран. Или с 

други думи, що се отнася до взаимоотношенията между висшестоящ и подчинен той 

(авторитетът) не зависи единствено от поста, който човек заема, а от възприемането му 

като авторитетна личност от останалите служители. 

Определящо в разсъжденията му е приемането на организацията като социална 

общност от хора, работещи в координация с цел постигане задачите. Авторът обяснява, 

че „авторитетът има характер на вид комуникация, чрез която заповедта се приема от 

хората като управленско действие в рамките на системата”. (Цит. по Karmakar, 2012, p. 

166) 

В сходна посока ни насочва и авторът Реймънд Лесикар, който обяснява 

комуникацията като дейност или процес, позволяващи на хората да работят заедно. Той 

описва четири фактора, влияещи върху ефективността на комуникацията в компанията 

– официалните канали; структурирането на авторитета; специализирането в работата; 

притежаване на информация. 

Първият фактор е известен още като каналите за команди. По тях информацията 

се движи едновременно в низходяща и във възходяща посока и включва писма, 

обикновени бележки, доклади, данни за срещи на персонала. Така се улеснява връзката 
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между служителите при разрастване и промяна в компанията. Освен това важните 

данни достигат едновременно до представителите на различни нива. 

 Друг елемент, който въздейства върху комуникационната ефективност в 

компанията, е степенуването на властта. Различните позиции определят кой с кого ще 

контактува професионално, което спестява време и спомага за по-добрата организация. 

За улеснение на работния процес се обособяват специализирани групи, членовете на 

които използват един и същ жаргон, имат еднакви цели, задачи и личен стил. И 

последният определящ ефективността фактор е притежаването на уникална 

информация и знания за работата, чието значение самият Лесикар обяснява така: 

„Такава информация е форма на власт за тези, които я притежават. Те могат да 

действат по-ефективно от останалите. Често хората, които имат подобни умения и 

знания, не желаят да ги споделят с другите”. (Цит. по Sapry, 2013, p. 497-498) 

Върху същността на авторитета по отношение на бизнес общуването 

размишляват и двама индийски учени – Мукхерджи и Басу. Те разграничават четири 

основни елемента в организационната структура и това са специализацията, 

стандартизацията, координацията и авторитета. Двамата прецизират дефиницията на 

четвъртия елемент и определят значението му като: 

„Право да взимаш решение и да действаш. Авторитетът е спояващото средство в 

организационната структура”. (Mukherjee, & Basu, 2005, p. 78) 

Експертите смятат, че смисълът на това да имаш авторитет е възможността да 

въздействаш на поведението на подчинените си. По този начин те могат да бъдат 

накарани да направят нещата по най-правилния начин, така че да удовлетворят 

стремежите на компанията и да отговорят на очакванията на ръководителите. 

Трябва да се има предвид обаче, че различните организации упражняват 

авторитета по различен начин. Например при централизираните структури топ 

мениджърите взимат решенията каква стока ще купуват и къде ще разположат новите 

обекти, след което обсъждат с мениджърите от по-ниските нива. При 

децентрализираните – решението е поверено на по-ниските нива мениджъри и 

служителите работят като отбори. Най-често обаче в реалния бизнес се наблюдава 

комбинирано използване на двата модела. 

Нобеловият лауреат Хърбърт Саймън също подчертава възможностите, които 

авторитетът разкрива в една професионална структура. Специалистът възприема 

понятието като фактор при въздействие. Убеден е, че това „е правото да избираш 

действия, с които да оказваш влияние на една част или на цяла организация” (Цит. по 

Aghion, 1997, p.1)”. 

Саймън изяснява още по-конкретно същността на термина в контекста на 

мениджмънта, определяйки го по следния начин: 

„Авторитетът е само една от многобройните техники за влияние. Негова 

отличителна черта е това, че той не се стреми да убеди подчинените си, а само да 

получи съгласието им”. (Simon, 2013, p. 201.) 

Авторът разглежда широката употреба на авторитета като средство за 

координация на груповите действия. В тази връзка смята, че специално внимание 

заслужават три от функциите на понятието: 

„1. Налагане на отговорност на лицето, което има авторитет над останалите; 

2. Осигуряване на експертен опит при взимането на решения; 

3. Улесняване на координацията на дейността” (Simon, 2013 p.187) 

Идеите на разгледаните автори доказват ролята на авторитета в процеса на 

бизнес общуването. Основавайки се на тях, най-общо можем да кажем, че авторитетът 

улеснява комуникацията вътре в една фирма, както и тази с други организации. Оттук 

можем да изведем и няколко различни типа авторитет. 
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Видове авторитет 

Позовавайки се на връзката между авторитета и влиянието, разграничаваме 

действието на три вида авторитет в рамките на организацията – линеен авторитет, 

авторитет на персонала и функционален авторитет. Всяка от разновидностите 

съществува, за да делегира различно ниво и естество на отговорности в зависимост от 

това, с което служителите са ангажирани. 

Първата форма представлява „най-съществения вид авторитет в една 

организация” (Karmakar, 2012, p. 167) и е свързана с подчиненост в отношенията. Тя дава 

правото да взимаш решения и да даваш нареждания, свързани с изпълнението на 

задачите. Това е „директният авторитет, който по-висшестоящите упражняват над 

подчинените си, за да им дават заповеди и инструкции”. (Karmakar, 2012, p. 167) 

Авторитетът на персонала, от друга страна, „принадлежи на тези хора или групи 

в организацията, които предоставят услуги или съвети на линейните мениджъри”. 

(Karmakar, 2012, p. 167) Отнася се до правото да даваш насоки, да съдействаш и 

информираш тези, които притежават линеен авторитет. Носителите на двата типа 

авторитет трябва да работят заедно, за да могат да постигнат целите на компанията. 

„Управителят на завод, например, има линеен авторитет над всички пряко 

подчинени на него служители, над мениджъра по човешки ресурси, над мениджъра 

продукция и над търговските мениджъри. В същото време обаче мениджърът по 

човешки ресурси притежава авторитет на персонала по отношение на управителя, което 

означава, че има правото да му дава съвети по въпросите, свързани с работниците”. 

(Karmakar, 2012, p. 168) 

Функционалният авторитет пък се отнася до правото да даваш разпореждания в 

дадена част от организацията. Свързан е със задачите в определена сфера и 

функционира за определен период от време. Делегира се на хора, които трябва да 

упражнят някакъв контрол над определени членове в компанията. 

Разгледаните разновидности на понятието отново доказват многоликата му 

същност. От приведените примери следва отново да направим предположението, че 

авторитетът е от особено значение в бизнес средите, където йерархичната структура е 

определящо условие за постигане целите и задачите на организацията. 

 

Йерархия на авторитета 

Изграждането на йерархична структура в компанията представлява 

едновременно възможност за по-плавно протичане на работния процес, но и опасност 

от зараждането на бюрократичност. Доказан факт е, че за да работят като едно цяло 

отделните елементи в компанията, то те трябва да бъдат организирани по определен 

ред. Необходимо е да се създаде степенуване на задълженията, така че всеки да 

отговаря за конкретна дейност в зависимост от своите компетенции. Паралелно със 

систематизирането на възлаганите задачи ще бъдат класифицирани и отговорностите. 

Целта на подобна организация е компанията да се разраства благодарение на 

компетентен управленски персонал и служители, които се стремят към кариерно 

развитие. Това е метод за поддържането на управленска цялост и гарантиране на траен, 

а не временен успех, който е от полза и за компанията, и за служителите, подчертава 

Хърбърт Саймън. 

На йерархия се основава обаче и бюрократичното управление, което предоставя 

плана, по който всички служители трябва да действат. Ползите са ефективността и 

съгласуваността, но съществува тромавост при взимането на решения, потискане на 

креативността у служителите заради строгите правила и създаването на рутинност в 

действията и несъвместимост с професионалните стойности и променящите се 

технологии. Това обаче не изключва положителните възможности, които предлага 
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йерархията, така че във всяка компания трябва да има определено степенуване на 

отговорностите и задълженията. 

Все пак трябва да се има предвид, че авторитетът по принцип не се основава 

единствено на заемана позиция. Свързан е с компетенции, знания, опит, а също така и с 

подход към подчинените. В този смисъл можем да твърдим, че заемането на определен 

пост само по себе си не гарантира респекта и уважението на останалите служители. 

Подчинеността трябва да се използва, за да се създаде отчетност по отношение 

на отделните проекти и дейностите в рамките на компанията. По този начин много по-

лесно могат да бъдат отстранявани допуснати грешки в процеса на реализиране на 

задачите, както и да бъдат коригирани неправилни управленски стратегии. 

 

Социално поведение 

Вече споменатият автор Хърбърт Саймън разглежда два универсални елемента в 

социалното поведение на човек, които са ключови при създаването на възможности в 

организационната структура – авторитет и лоялност. Авторитетът е основната черта на 

организационното поведение. Той предполага отговорност и подотчетност. 

Мениджърите всъщност приемат отговорността за действията и държат да бъдат 

свързвани с успехите или провалите. По тази причина те трябва много да внимават, 

когато възлагат задачи на своите подчинени, за да са сигурни в изпълнението. 

Важно условие при мотивиране на служителите има също доверието, което е 

сред целите на всяка авторитетна личност. Ерудицията, компетентността в дадена 

сфера, житейските преживявания и лидерските качества карат хората да изпитват 

уважение, макар и често съпътствано с благородна или не чак толкова завист. При 

всички случаи качествата и самата личност на такъв човек карат другите да приемат 

думите му за достоверни, а мнението – за меродавно. 

„Доверието е едно от онези качества, които не можеш лесно да определиш, но 

които струват теглото си в злато”, твърди Дейвид Амерланд – автор, лектор и 

анализатор, съветващ големи компании по теми, свързани със семантичното търсенето, 

социалните мрежи, уеб тенденциите и технологиите. (Amerland, 2013, p. 56) 

В социален контекст доверието има няколко конотации. Обикновено 

дефиницията на понятието се обвързва със ситуация, в която една от страните разчита 

на действията на другата страна или пък се отнася до някаква ситуация, насочена към 

бъдещето. Хората притежават естествена склонност да се доверяват, която може да 

бъде проследена до невробиологичната структура и дейността на човешкия мозък. 

Авторитетът и социалното доверие всъщност са основните съставки на 

социалния живот. Представляват един вид „спойка” на социалната интеграция. В 

исторически план са обект на постоянни и понякога фундаментални промени, които 

могат да повлияят на основите на обществото. 

 

Заключение 

Въз основа на изградената теоретична рамка разгледахме авторитета през 

призмата на бизнес комуникацията. От изводите на проучените автори следва, че 

понятието е определящо в реализирането на този род общуване. Авторитетът се 

разглежда като свързващо средство, чрез което се улеснява работният процес. Това се 

случва с помощта на определена йерархична структура, в рамките на която да се 

реализират целите на компанията. 

В крайна сметка можем да обобщим, че авторитетът в процеса на бизнес 

комуникация се използва за влияние върху останалите. В повечето случаи това 

въздействие е подчинено на репутацията от заемания пост. Трябва все пак да се има 

предвид, че постът не гарантира фактът, че останалите служители ще те възприемат 



- 192 - 
 

като авторитетна личност. Освен това позицията сама по себе си не гарантира 

общоприет авторитет, още повече извън пределите на организацията. Факторите, които 

определят наличието на авторитет, освен позицията, са доверието, опитът и познанията. 

Изводът, който може да се направи е че упражняването на авторитет в рамките 

на една организация изисква комплекс от качества и определена линия на поведение, 

така че да заслужи подобен род признание. Личността, претендираща за авторитетна, 

трябва да отговаря на следните изисквания: да е компетентна, да притежава достатъчно 

опит, да е адаптивна спрямо променящите се пазарни условия и разнообразните 

характери във всеки екип и да е способна да се сработва с останалите. Авторитетът в 

бизнес общуването може да се дефинира като средство за улесняване на работния 

процес посредством изграждане на йерархична структура, в рамките на която всеки има 

обособени конкретни задължения и отговорности.  

Определянето на авторитета като спояващ елемент в организацията дава 

възможност да бъдат изследвани още по-задълбочено способностите му за влияние. 

Възможно е да се проследи до каква степен въздейства заеманата позиция върху 

комуникацията с останалите служители. Интерес предизвикват също така и невербални 

особености като външен вид на ръководителите в една организация и ролята им за 

възприемането им като авторитетни личности. 
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Резюме: Разглеждат се личностните качества на Йосиф Висарионович Сталин, които го 

превръщат в лидер на болшевишката партия. Определя се видът и типът лидерство на Сталин. 

Анализират се неговите интелектуални, нравствени и емоционални характеристики. 

 
Ключови думи: лидер, вид лидерство, тип лидерство, интелектуални качества, емоционални 

качества, нравствени качества 

 
Abstract: In the article are presented main personality characteristics of Joseph Vissarionovich Stalin, 

which have made him a leader of Bolshevik party. Described and discussed is the type of leadership of Stalin. He 

can be defined as a leader of traditional type. He can also be defined as a leader – „type of fighter“. In the article 

there is an analysis of his intellectual, moral and emotional characteristics. The cruelty actions driven by his 

orders are in the historical context and tasks of Russian society. 

 
Кeywords: Leader, type of leadership intellectual, moral and emotional characteristics 

 

1. Въведение 

 

През 20 в. особено през втората му половина, повечето от развиващите се страни 

реализират прехода от традиционно, патриархално общество към капиталистическо, 

чрез пълна централизация на националния капитал и установяване на авторитарна 

еднопартийна политическа система. Този тип обществено устройство обхваща повече 

от една трета от територията и населението на планетата. СССР става свръх сила, 

противостояща на новия център на световната търговия – САЩ. 

Идеолози и лидери на мощното революционно движение, довело до възникване 

на така наречената „Световна социалистическа система“ са В.И.Ленин и Й.В.Сталин. 

Ленин е създател на идеологията и на партията на болшевиките. Болшевишката 

идеология и партия стават катализатор на „вълната“ от буржоазни революции 

променила света през ХХ век. Втората след Ленин крупна фигура в болшевишката 

партия е Йосиф Висарионович Сталин. След смъртта на Ленин в продължение на почти 

тридесет години той е лидер на световния революционен процес. Лидер е не само като 

„практик“ на революцията и „вожд“ на свръх сила. Лидер е и като идеолог на 

болшевизма, като сподвижник на Ленин в създаването на парадигмата на съвременната 

наука.
13

 Несъмнено, обаче основният принос на Сталин в общочовешката история е 
                                                           
13

 Теоретичният принос на Сталин за окончателното оформяне на идеологията на болшевизма в 

периода след смъртта на Ленин до 1929 год. не е достатъчно изследван. Малко изключение е Роберт 

Такер, който разкрива ролята на Сталин като идеолог на болшевизма. (Такер 2006) 
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ролята му на лидер на болшевишката партия и на световното комунистическо 

движение. 

Какви лидерски качества притежава Йосиф Висарионович Сталин, които го 

поставят начело на най-мощното движение, преобразувало чрез буржоазни революции 

света през 20 в.? 

Ще разгледаме последователно какъв вид и тип е лидерството на Сталин, а след 

това неговите интелектуални, емоционално-волеви и нравствените качества. 

 

2. Вид и тип лидерство на Йосиф Висарионович Сталин 

 

а) Вид лидерство 

Лидер е този ръководител, който съумее да обедини сътрудниците си, да ги 

вдъхновява в съвместната дейност, да ги „обрича" на идеи, които надхвърлят 

непосредствените им интереси. 

Ако използваме класификацията на Макс Вебер веднага можем да кажем, че 

Сталин не е харизматичен вид лидер. Защото не притежава едно от най-важните 

качества за подобно лидерство – ораторски дар. Има няколко случая на харизматични 

изяви – например речта му при погребението на Ленин, първата му реч след началото 

на Втората световна война, организирането на парада на Червената армия на 7.11.1941 

год. и др. Но като цяло той не е харизматичен лидер като например Цезар, Наполеон, 

Хитлер и пр. 

Той несъмнено е легално-рационален (бюрократичен) лидер. Но за този вид 

негово лидерство може да се говори единствено след смъртта на Ленин. Колкото и да е 

странно, считам че  лидерството на Сталин е от третия вид – той е традиционен лидер. 

Този тип лидерство се съчетава, след смъртта на Ленин, с бюрократичното му 

лидерство. Какви са основанията ми за тази теза? 

 

 Сталин израства в традиционно, патриархално общество. Лидерството в това 

общество е от традиционен вид. „По късно, когато прекосява цяла Русия, той 

носи тези привички, които пази и до днес, когато зад гигантските стени на 

Кремъл заповядва на една шеста от земното кълбо, пише неговият 

съвременник Лео Нусимбаум-Есад Бей .(Нусимбаум, 16) 

 Преди да влезе в тифлиската семинария Сосо Джугашвили е „кинто“, тоест – 

гаврош. Получава закалка, манталитет и похвати на бандит. Става лидер на 

бандитска шайка. Това е типично традиционно лидерство, в което личната 

храброст, ярост, сила, лукавство, комбинативност и пр. играят решаваща 

роля. Сталин винаги се стреми към ролята на „пахан“, тоест на шеф на 

шайката. И благодарение на личните си качества успява.  

 В битието си на професионален революционер Сталин също действа като 

традиционен лидер.  Той винаги и навсякъде се стреми да си създаде шайка. 

И успява. Ленин високо цени бандитските похвати на Сталин, и след като 

ръководството на руските социалдемократи решава официално да не се 

финансира от бандитизъм, Ленин възлага тайно на Сталин да продължава с 

рекета и грабежите да финансира задграничното ръководство. Това доверие 

на Ленин към Сталин е много показателно. Първо, защото показва, че самият 

Ленин е лидер от традиционен вид. Второ, че именно като такъв го възприема 

Сталин – шеф на тяхната шайка. Трето, че Ленин  има пълно доверие в 

преданността на Сталин лично към него. 

 След смъртта на Ленин Сталин продължава да е лидер от традиционен тип. 

До смъртта си той се държи като шеф на бандитска шайка. Той винаги се 
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обкръжава с лично предани му сподвижници. В качеството му на лидер на 

центристката фракция на болшевишката партия Сталин взисква безусловна 

преданност и вярност от своите привърженици. Привържениците на другите 

фракции той възприема като лични свои врагове. 

б) Тип лидерство 

 От какъв тип е лидерството на Йосиф Висарионович Сталин?   

Има пет типа лидерство: лидер – организатор, лидер – творец, лидер – борец, 

лидер – дипломат, лидер – утешител. Въпреки, че има някои от характеристиките на 

лидер – дипломат и лидер – утешител, Сталин несъмнено не е лидер от тези два типа. 

Той притежава много от характеристиките на лидер – организатор и лидер – творец. Но 

притежава и много характеристики, които не са типични за тези два вида лидерство. 

За мен Сталин е лидер – борец. Той притежава, и то в много големи размери най-

важното качество на лидера-борец – силната воля за победа. Той е уверен в своите 

сили,  без колебание встъпва в борба. Твърдо отстоява това, в което вярва. Винаги се 

бие докрай. Готов е да поема риск и страдания в резултат на неуспех. 

Сталин в изобилие притежава и едно особено важно качество на лидера-борец - 

качеството първи да върви срещу опасностите. Още когато е кинто, той е в първите 

редици на битките. Неговата храброст, ярост, пъргавина и сила впечатляват още 

тогава кавказкият бандитски свят. Затова, когато по-късно започва да се занимава с 

рекет в полза на болшевиките, тифлиските търговци и банкери с готовност му плащат. 

През 1901 год., все още младеж, Сталин подготвя първата голяма кавказка 

манифестация. Възрастните революционери се боят от нови авантюри и не участват в 

подготовката й. Но не и Сталин. След манифестацията той е първият, който е търсен за 

арест от полицията. Успява да избяга. Той води страдалчески живот на нелегален 

професионален революционер. Изработва си уникални умения да се крие от полицията. 

Но при акции винаги е начело. По време на Първата руска революция 1905 год. 

Сталин и други революционери се опитват да завземат Тифлис. «Сталин застава 

начело. Манифестацията потегля с развети червени знамена….Пред прага на лицея 

манифестантите са посрешнати от един полк казаци, които преграждат улицата. 

Тълпата спира пред дивите погледи на войниците. Противниците са на няколко метра 

един от друг Между тях е кранът за газ осветление. Сталин е в първите редици. 

Изведнъж той се откъсва от множеството, приближава се до крана и чевръсто се качва 

върху него. Така го виждат всички и чуват неговата грузинска реч…».(Нусимбаум, 59, 

60). Казаците започват стрелба. «Човекът, качил се върху газовия кран чевръсто 

протяга ръка към колана си и вади една след друга няколко бомби, които хвърля към 

казаците….Газовият кран е съборен. Сталин е на първа линия с револвер и 

бомби…Леят се потоци кръв….Стотици трупове застилат улица «Головинска, белите 

стъпала на театъра и страничните улички. Царят и този път е победил.» .(Нусимбаум, 

60). 

 

3. Интелектуални, емоционално-волеви и нравствени качества на Йосиф 

Висарионович Сталин, превърнали го в лидер на болшевишката партия и на 

буржоазните революции на 20 в. 

а) Интелектуални качества 

Троцки създава мита за ниските интелектуални качества на Сталин. Самият 

Сталин също има вина за разпространението на този мит. Защото той винаги 

предпочита да се представя като практик на революцията, а не като теоретик. Едва 
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през втората половина на 20-те години, след смъртта на Ленин, когато въпросът за 

избора на икономическа стратегия е много остър и борбата между трите фракции – 

центристи, леви и десни в болшевишката партия, е много ожесточена, Сталин изявява 

претенциите си да бъде теоретик и идеолог на болшевишката партия. Той създава 

своята теория за „строителството на социализма в отделна страна“. Тази теория е 

завършващия камък в парадигмата, създадена от Ленин – „социалистическа революция, 

социализъм, обществена собственост“. Така че Сталин има значителен принос в 

създаване на парадигмата на съвременните социални науки. 

Според Троцки „духовните“ ресурси на Сталин са ограничени. Той има 

несъкрушима воля, но крайно ниски интелектуални качества. Ето защо „…хората, 

които са били с него в затвор или заточение, … виждали от една страна неговата 

значителност, но от друга страна, по никакъв начин не са можели да признаят неговия 

интелектуален авторитет…. Едва, когато особените исторически условия, при които от 

него не се е искало никакво творчество и неговият интелект е трябвало просто да 

сумира работата на колективния интелект на цялата каста, … се е случило това, че 

неговите интелектуални качества при цялата им посредственост получили голямо 

всеобщо признание, умножено на коефициента на неговата воля.“ (Троцки 318, 319) 

Всички сериозни изследователи, обаче, с респект коментират интелектуалните 

качества на Сталин. „Това, което откроява Сталин от околните, наред с грузинския му 

произход, пише Стивън Коткин, е стремежът към самоусъвършенстване. Той е 

ненаситен читател. Жадува да промени света.“ (Коткин 2015, 21) 

 Така е още от най-ранните му години. С. Коткин отбелязва за детските му години 

– „Истината е, че ако той се отличава с нещо от връстниците си, то е интересът към 

книгите и желанието да се самообразова“. (Коткин 2015, 28) С. Коткин отбелязва 

“дълбоко вродената му страст към саморазвитие“, (Коткин 2015, 47) това че той е 

„ученолюбив и любознателен“ (Коткин 2015, 45) и пр.  През целият си живот Сталин 

има неудържима страст към четене. През 1908 год. в затвора той изучава експеранто. 

„….другарят му, с когото са били в една килия, си го спомня „винаги с книга в ръка“. 

(Коткин 2015, 86) По късно в заточение за неудържимата страст на Сталин към знание 

свидетелствува приятелката му Татяна Сухова. Тя разказва, че той е имал навика да 

чете по цял ден в леглото. (Коткин 2015, 86) Заточеник във Вологда, преди да избяга, 

по сведения на полицията за 107 дни 17 пъти посещава обществената библиотека. 

Абониран е за периодични издания, които получава по пощата. (Коткин 2015, 89) 

Винаги, през целия си живот, Сталин води интензивна интелектуална дейност. 

Например непосредствено преди Октомврийската революция, само в периода август – 

октомври той публикува около 40 материала във в. „Правда“ и в. „Работнически път“. 

(Коткин 2015, 129) След Октомврийската революция неговата напрегната 

интелектуална дейност продължава. Връх на тази интелектуална дейност е 

идеологемата за строителството на социализма в СССР. Тя е органичен елемент в 

парадигмата на съвременните обществени науки.  

Още един момент е важен за интелектуалната дейност на Сталин. Той има 

умението да се изразява ясно, стегнато и логично. Това качество той показва още в 

началото на своята кариера като професионален революционер. Сталин умее да 

обяснява на необразованите работници основите на социалдемократическата 

идеология. Цялата му обширна публицистична дейност до революцията се 

характеризира с качеството – достъпност. По-късно, след революцията, като главен 

редактор на основния печатен орган на болшевиките - “Правда“, „Сталин разкрива 

таланта си да представя сложните въпроси по лесно разбираем начин.“ (Коткин 2015, 

138) Който е чел речите му пред всички партийни, държавни и обществени форуми, 

знае за четивността, логичността и яснотата на неговия стил. 
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Този стил на неговият изказ всъщност е отражение на начина му на мислене. А 

именно - умението да откроява най-важното, най-същественото. Мисленето му се 

отличава с колосална всеобхватност и в същото време с умение за концентрация. 

Голяма рядкост са мислителите, политиците и стопанските деятели, които сполучливо 

съчетават тези две качества.  Защото стремежът да се обхванат всички проблеми, да се 

търси тяхната взаимна обвързаност, „гълта“ неимоверна мисловна енергия, която 

„разсейва“ и пречи на концентрация на мисълта. Но интелектът на Сталин притежава 

такава мощ и енергия, че той успява да обхване „необятното“, да концентрира мисълта 

си, да начертае стратегия и да намери подходящите тактически решения за развитието 

на принципно новата форма на капиталистическия начин на производство през ХХ век. 

Резултатите го доказват! Не че не допуска грешки. Напротив – допуска! Например, не 

се ориентира добре в стратегията за военно строителство, предложена от 

Трухачевски.
14

 Но погрешните му решения са много малко на фона на успешните му 

решения. 

За разлика от другите вождове на Октомврийската революция, Сталин не е живял 

продължително в чужбина. Но въпреки това той е ползвал западната (в частност 

немската) литература в оригинал. Владеел е перфектно руски. Освен родния си 

грузински е владеел и арменски, тъй като в Тбилиси арменците са най-голямата 

народност. Четял е и литература на гръцки език, който е учил в семинарията. Тоест, той 

е ползвал четири чужди езика. Което не е малко! 

И последен щрих за интелектуалните качества на Сталин. В младежките си 

години той е писал стихове. И то добри стихове – съдя от това, което съм чел.  

 

б) емоционално-волеви и нравствени качества 

Дори и най-яростните врагове на Сталин не отричат неговата целеустременост, 

несъкрушима воля, извънредно висок самоконтрол, издръжливост, енергичност, 

работоспособност и готовност към жертви в името на висши цели,. 

Тези високи емоционално-волеви качества, според Роберт Тъкър, се формират под 

влияние на две противоречиви семейни обстоятелства. 

От една страна от тормоза на тираничния му баща. От друга страна от 

безпределната любов и обожание към единственото дете на преданата му майка. 

За нас непримиримостта на Сосо Джугашвили (Сталин) към каквато и да е форма 

на насилие спрямо него, към каквато и да е чужда власт, е по-скоро природна 

даденост, вроден инстинкт. Но, несъмнено побоищата на баща му изострят този 

инстинкт, закрепват нагласата му за съпротива срещу насилието. Тормозът от страна на 

бащата, който е биел не само малкото дете, но и жена си, отрано възпитават Сталин в 

ненавист към тиранията и всяка враждебна власт.  Той натрупва огромна омраза към 

всякаква власт над него и близките му хора. Възпитава в себе си упоритост, 

устойчивост, твърда съпротива към враговете. Калява волята си да противостои на 

насилниците. 

От друга страна, със своята безпределната любов и обожание майка му създава в 

него „… стремеж към успеха, който я е подминал. В резултат в Сосо се формира 

„чувството на победителя“ и „увереност в успеха“, за които говори Фройд.  Той започва 

да гледа на себе си като на човек, който е задължен да превъзхожда другите във всяка 

дейност: в детските борби, в катеренето на стръмен склон или в ученето. Майката е 

предала на сина си собствената си вяра в неговата способност да постигне много. И 

                                                           
14

 Или може би се противопоставя на тази стратегия от личната си омраза към Тухачевски и желанието 

си винаги да показва на военните специалисти кой „командва парада“! 
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тази вяра е била основателна, защото, започнал да посещава духовното училище, той 

проявил завидни способности. Привикнал към постоянното възхищение на своята 

майка, растейки той започва да възприема подобно отношение като дължимо, не само 

очаквайки почитание, но и стремейки се да бъде достоен за него. Сосо започва да 

идеализира себе си, поощряван от преклонението на майка си. Това се проявява в 

отъждествяването с различни герои…“ (Такер 2006, 63)  

От най-ранната си възраст Сталин си поставя високи цели. От най-ранна възраст 

той вижда себе си в ролята на герой – защитник на слабите, отмъстител на силните. 

Приема и заставя всички да го наричат „Коба“, по името на непобедимия отмъстител от 

романа на Александър Казбеги – „Отцеубиец“, закрилник на унижените и оскърбените. 

Бил е лидер на бедните деца, които често са имали сблъсъци с богатите деца. Въпреки 

това завършва като отличник, което е изключение за дете от бедно семейство. Без 

никога да се унижава пред учителите и надзирателите. Дори напротив – често 

противопоставяйки им се. От детските му години, обаче се проявява и една друга черта 

на характера му – изискването на безусловно подчинение от тези, които приема за свои 

близки. 

Йосеб Иремашвили - съгражданин от гр. Гори и съученик впоследствие на Сталин 

в семинарията свидетелства, че: „Като дете и в младежките си години той беше добър 

приятел, стига останалите да му се подчиняват“ (Такер 2006, 39) Тази черта на 

характера – изискването на пълна преданост и лоялност от „своите“, признаване на 

неговото лидерство и авторитет, е много ярка при Сталин. Тя се дължи, от една страна, 

на вродени личностни особености. От друга страна се дължи на това, че той е лидер от 

традиционен вид. Тоест, той е лидер, който изгражда взаимоотношенията си със 

своите поддържници на личностна основа. Израснал в традиционно общество, Сталин 

е „просмукан“ от  типичните в това общество взаимодействия в социалните йерархии. 

А именно – патриархални отношения. Той играе ролята на „баща“, а членовете на 

неговата шайка, по-късно фракция, играят ролята на негови „синове“. Когато се 

присъединява към болшевишката фракция, Сталин има отношение към Ленин като на 

син към баща. След смъртта на Ленин той поема ролята на „баща“ на болшевишката 

партия. Обединява около себе си съмишленици на основата на личната им преданост 

към него. Когато някой го „предаде“, става завинаги негов смъртен враг. „Предателите“ 

той преследва, докато ги унищожи. 

В същото време, доколкото именно Сталин изгражда основите на 

капиталистическия начин на производство в Русия, той повече или по-малко носи в 

характера си и чертите на легално-рационален (бюрократичен) лидер. Но тук има 

следният детайл. 

В непосредственото си обкръжение той се държи като традиционен лидер. 

Повечето от най-важните решения той и приближените му вземат в неформална 

обстановка, по време на вечерни «разпивки». Сталин се държи «демократично» със 

своите «синове». Именно в това обкръжение той проявява своя чар, хумор, искреност и 

пр. Умее да мотивира приближените си към всеотдайно изпълнение на взетите 

решения. С държавно-бюрократичния аппарат, обаче, се държи като легално-

рационален лидер. Отношенията му с партийните, стопанските, държавните и пр. 

работници са строго формализирани. Спрямо тях той също проявявява 

«демократизъм». Тоест изслушва внимателно различни мнения. Но след като взема 

решение, изисква безусловно изпълнение. Колосалният му интелект и рационалност му 

спечелват авторитет и сред това съсловие. Колкото и системата за вземане на решения в 

детайли да създава предпоставки за грешки. 

Троцки създава мит не само за ниските интелектуални качества на Сталин, но и за 

неговите ниски нравствени качества. За началния период на дейността на Сталин като 
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професионален революционер той пише «Още в този ранен период Коба не се спира да 

насъсква своите съперници, да ги опорочава и въобще да интригантства против всеки, 

който го превъзхожда в някакво отношение, или му се струва пречка по неговия път. 

Нравствената създава около него атмосфера на подозрения и зловещи слухове.» 

(Троцки 233)  Той описва Сталин като особено жесток и отмъстителен човек. Като 

човек, за който властта е самоцел и който има «дяволско честолюбие». Описва го като 

човек по природа с «тъмни инстинкти». (Троцки 350) За Троцки «Сталин  умее по 

неподражаем начин да използва лошите страни на хората, а не техните творчески 

качества. Той е циник и апелира към цинизма. Той може да бъде наречен най-великия 

деморализатор в историята.» (Троцки 353) 

 

Доколко е прав Троцки? 

 

Несъмнено Сталин е крайно честолюбив. Несъмнено е отмъстителен. Несъмнено 

е  и циничен. Но тези качества на Сталин са съчетани с най-възвишени чувства и 

нагласи за борба против тиранията и насилието, за борба срещу безчовечния руски 

царизъм, за борба в защита на интересите на трудовия народ. Честолюбието на Сталин 

е съчетано с неговата емпатия, с неговото умение да разбира нуждите и интересите на 

обикновените хора. Иначе той не би могъл толкова години да живее в нелегалност. 

Факт е, че в името на светлите идеали той е готов на жестокости. Но тези жестокости, 

при по-внимателно вникване се оказват практическа необходимост. Тоест, 

жестокостите, които се дължат на лични негови заповеди, са в контекста на 

историческите задачи, които е решавало руското общество. 

И накрая – изрично искаме да подчертаем физическата храброст на Сталин. 

Защо? Защото има много революционери, които с готовност жертват живота си. Много 

са тези с нравствена и, или интелектуална храброст. Но такива, които освен нравствена 

и интелектуална, притежават и физическа храброст, са единици. От българските 

революционери като такива могат да се посочат Христо Ботев и Васил Левски. От 

болшевиките такъв несъмнено е Йосиф Висарионович Сталин! 
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Резюме: В условията на финансова и икономическа криза нараства ролята на ръководния персонал 

като мощен фактор за преодоляването ѝ. В доклада се представят резултатите от сравнителен анализ за 

извършена оценка на ръководители в дружества от минната промишленост и от енергетиката. За разлика 

от повечето други методики, които са изградени и на база субективна оценка на интервюиращия или на 

резултатите от попълнените психологически тестове, използваната от нас „кръгова оценка на 360 

градуса“ позволява да се обективизира в значителна степен процеса. За всеки оценяван ръководител от 

двете дружества се разработва и представя: самооценка; оценка от висшестоящия ръководител; от 

колегите по хоризонтално ниво и от подчинените му. По този начин се прави сравнение между 

критериите за оценяване на ръководителите и за самооценка, подпомагане процеса на уеднаквяване на 

изискванията и критериите за оценка на служители във всички управленчески нива на даденото 

дружество. Представени са 22 качества и умения,които са водещи за дейността на мениджърите, 

разпределени в 6 групи. Изследвани са 54 ръководители и са извършени 281 кръгови оценки. Считаме, че 

резултатите от приложената и в двата бранша еднаква методика са достатъчно обективни и могат да се 

използват като изходен елемент за мотивация на конкретния ръководител и поставените пред него 

трудови цели. Направен е сравнителен анализ между резултатите за ръководителите от минната 

промишленост и тези от енергетиката, разкрити са общи тенденции и специфични особености. 
 

Ключови думи: кръгова оценка на 360 градуса, оценка на ръководители, енергетика, минно-

добивна промишленост, сравнителен анализ 

 
Abstract: In the context of economic and financial downturn, the role of the executive personnel becomes 

essential as a powerful factor for combating the crisis. The current paper aims to present the results from a 

comparative analysis of the psychological assessment of executive personnel occupied in the mining and energy 

industries. Unlike most psychological methodologies and toolkits, based solely on the interviewer’s subjective 

reasoning and evaluation and the processed results of the completed tests, the presented ‘’360-degree feedback”, 

also known as multi-rater feedback, multi source feedback, or multi source assessment enabled us to 

significantly objectify the performance evaluation. For each of the respondents – executive personnel occupied 

in the mining and energy industries – we developed a set of psychological assessment tools: self-appraisal, 

feedback from supervisor, feedback from peer/colleagues, feedback from subordinates. In so doing, it becomes 

possible to make a comparison between the executives’ evaluation criteria and their self-appraisal; this also 

facilitates the unification of evaluation requirements and the evaluation criteria of employees at all levels. We 

present 22 characteristics/qualities and skills distributed in 6 groups, which are considered viable for effective 

management. We tested 54 executives and conducted 221 multi source assessments. We believe that the results 

from the psychological assessment carried out in the two sectors are objective and can be used as prime 

reference for an employee’s motivation and the goals and objectives to be accomplished. In summary, the 

current paper presents a comparative analysis of the results from psychological assessment of executive 

personnel occupied in the mining and energy industries. Furthermore, we discuss some of the common trends 

and the specific characteristics of the two sectors. 
 

Keywords: 360-degree feedback, performance evaluation of executive personnel, energy industry, mining 

industry, comparative analysis 
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Актуалност на проблема 

 

Тя е свързана с необходимостта от повишаване активността и мотивацията на 

ръководителите чрез оценки и самооценки на тяхната ръководна дейност. Използваме 

кръгова оценка на 360 градуса, която засилва обективността. 

Обект на изследването са ръководители и специалисти от минно-добивната 

промишленост и енергетиката. Бяха проведени 281 кръгови оценки от ръководители, 

колеги и подчинени за 34 ръководители от дружество в минно-добивната 

промишленост и 20 ръководители от дружество в енергетиката.Изследването се 

проведе през периода м. септември 2009 г. до м. май 2015 г. 

 

 

Цели на изследването 

 

1. Постигане на мобилизиращ ефект с цел подобряване на резултатите от 

работата, усъвършенстване стила на управление и изпълнение на всички функции и 

задачи.  

2. Мотивация за обективност при оценките на ръководители и подчинени, 

свързани с извода, че тяхната оценка е значима и може да подпомага процесите на 

усъвършенстване в Дружеството. 

3. Уеднаквяване на критериите във високите, средните и ниски управленски 

нива, което допринася за повишаване на мобилизацията и възможността за личностно 

развитие.  

4. Определяне на конкретните насоки и препоръки, в които даден ръководител 

трябва да се развива и усъвършенства, изведени на основа на препоръките от кръговата 

оценка. 

5. Активизиране и стимулиране на изследваните ръководители за 

усъвършенстване и кариерно развитие.  

6. Използване и приложение на резултатите от кръговата оценка в системата на 

заплащане.  

 

 

Методика 

 

В литературата са известни няколко вида кръгови оценки, всяка от които има 

своите силни и слаби страни. (Собчик, 2001, 37).  При подбора на методиката за 

кръговата оценка се ръководихме от следните изисквания:  

- да позволява оценка на ключови качества и умения; 

-  да позволява количествено определяне на изследваните качества;  

- да дава възможност за сравнимост на резултатите; 

- да позволява бързи, ефективни и опростени оценки, ненатоварващи 

изследваните със сложни и двусмислени текстове.  

В този смисъл приложения от нас вариант на кръгова оценка е разработен от 

автора на тази статия. Използваната кръгова оценка позволява да се определят 

качествата и уменията на ръководителите  и да се оцени приложението им в практиката 

. В съдържателен аспект използваният психологически инструментариум на кръговата 

оценка се базира на 22 водещи качества и умения, като отчита приложението на тези 

качества в конкретната практика. Те са групирани в следните групи:  

Първа група са качества на личността: целенасоченост, упоритост, прецизност, 

постоянство, съобразителност, толерантност и тактичност, самоусъвършенстване.  
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Втора група акцентират върху умения за приложението на тези качества при 

изпълнение на ръководните функции като планиране и организиране, решителност при 

вземане на решения, реалистично виждане, анализ на проблемите.  

Трета група са качества, свързани с уменията да ръководи като лидерство, 

работа в екип, управленски контрол, убедителност и мотивация, гъвкавост в 

ръководството и адаптивност към ситуацията, издръжливост на натиск.  

Четвърта група е свързана с активността и работоспособността а именно: 

енергичност, активност, работоспособност.  

Пета група качества свързани с уменията за ефективна бизнес комуникация, като  

комуникативност, речево общуване, толерантност и други. 

Шеста група обхваща лоялност към дружеството и към конкретните цели на 

звеното, в което работи изследваното лице. 

 

 

 

Фиг. 1. Процес на оценяване при методика “Кръгова оценка”. 

 

 
 

 

 

Начин на провеждане 

 

 Кръговата оценка бе проведена по Дирекции и структурни звена в двете 

дружества. При изследване на конкретните ръководители чрез оценяване от колеги и 

подчинени се формираха групи с цел запазване на анонимността. Подчинените и 

колегите не записваха своите имена в бланките, а афишираха само името на оценявания 

ръководител.  След обработка на материалите се обсъждаха обобщените резултати, 

получени от интегрираните индивидуални оценки за дадената личност, като остава 

анонимно мнението на конкретния човек. Резултатите се обобщиха и се изведоха 

препоръки за изследвания ръководител. 

 

 

Резултати 

 

Резултатите от изследването са поместени в Таблица 1 и Таблица 2.  

Оценка от ръководител 

(по-високо управленско ниво) 

 Оценяван 

(самооценка) 

 Оценка от  подчинени 

(на по-ниско управленско ниво) 

 Оценка от колеги 

(същото управленско ниво) 



- 204 - 
 

 

Таблица 1. Резултати  от Дружество от минно-добивна промишленост 

Оценяван Самооценка 
Оценка от 

ръководител 

Оценка от 

колеги 

Оценка от 

подчинени 

Обща 

оценка 

1 5,71 Няма Няма 5,76 5,74 

2 5.45 4,63 4,96 5,64 5,17 

3 5,72 5,18 5,38 5,88 5,54 

4 5,54 5,36 5,66 Няма 5,52 

5 5,47 5,18 5,40 5,48 5,38 

6 5,18 4,68 5,00 5,68 5,14 

7 5,90 4,63 4,43 5,56 5,13 

8 5,67 5,27 5,30 Няма 5,41 

9 5,41 5,27 5,06 Няма 5,25 

10 5,54 5,27 5,23 5,22 5,32 

11 5,05 5,18 5,34 5,95 5,38 

12 5,40 4,68 5,20 5,72 5,25 

13 5,63 5,05 5,09 5,80 5,40 

14 5,36 5,60 5,71 5,70 5,60 

15 5,54 5,27 4,80 3,05 4,67 

16 5,86 6,00 5,68 6,00 5,89 

17 5,81 5,27 5,63 5,13 5,46 

18 5,18 5,22 4,68 5,86 5,24 

19 5,81 5,81 5,48 5,95 5,76 

20 5,59 5,90 5,98 5,77 5,81 

21 5,95 5,50 5,91 5,45 5,70 

22 5,95 5,68 6,00 5,68 5,83 

23 5,00 4,14 Няма 4,40 4,85 

24 5,77 5,30 5,05 5,91 5,49 

25 5,54 5,77 5,81 5,70 5,71 

26 5,64 5,27 5,79 6,00 5,68 

27 6,00 5,05 5,88 5,82 5,69 

28 5,27 5,81 5,52 5,05 5,41 

29 5,73 5,32 5,44 5,31 5,45 

30 5,50 5,86 5,36 5,79 5,63 

31 5,77 6,00 5,09 4,95 5,45 

32 5,22 5,00 5,46 5,90 5,40 

33 Няма 4,86 5,48 5,00 5,11 

34 5,14 5,31 6,00 5,95 5,60 

 

Резултати от  оценките 

 

Като сравняваме данните от Таблица 1 и Таблица 2, се оказва, че с отлична 

оценка са 14 души от 34 (т.е. 41%) в дружество от минно-добивната промишленост 

(Колев, 2009, 126) и 6 души от 20 (т.е. 30%) в дружество от енергетиката. Тази разлика 

може да бъде обяснена не толкова с характера на труда и качествата на изследваните 

ръководители в двете дружества, колкото с разликата в управленските нивата. В 

дружеството от минно-добивната промишленост са обхванати нивата от Изпълнителен 

директор до Началник -отдели, а  в това от енергетиката- от Директор до Началник -

смяна и специалист (Колев, 2007,119). 
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Таблица 2. Резултати от дружество от Енергетиката 

Оценяван Самооценка 
Оценка от 

ръководител 

Оценка от 

колега 

Оценка от 

подчинен 

Обща 

оценка 

1 3.86 5.54 5.27 5.81 5.12 

2 4.77 5.36 5.86 5.68 5.42 

3 5.31 5.77 5.59 6.00 5.67 

4 5.31 5.45 5.68 5.95 5.59 

5 4.90 4.86 5.36 5.59 5.18 

6 5.77 5.27 5.90 5.95 5.72 

7  5.27 5.59 5.22 5.00 5.27 

8 4.86 5.22 5.68 5.36 5.28 

9  5.09 5.40 4.77 4.95 5.05 

10 5.50 5.13 4.72 5.40 5.19 

11 5.27 5.31 5.09 5.95 5.41 

12 5.40 3.90 4.77 5.00 4.77 

13 4.95 5.22 5.13 5.59 5.22 

14 4.54 5.59 5.36 5.31 5.20 

15 5.95 5.45 5.59 6.00 5.75 

16 4.59 5.81 5.90 6.00 5.58 

17  5.31 5.45 5.54 5.45 5.44 

18 5.09 5.63 5.90 5.77 5.59 

19 4.77 5.22 5.31 5.40 5.18 

20 5.40 5.59 5.59 4.95 5.38 

 

Самооценки 

Получените резултати от самооценките могат да бъдат групирани в няколко 

категории, всяка от които съдържа възможности за развитие на личността на 

изследваните ръководители:  

В 8.8 % от случаите в Дружество от минно-добивната промишленост и 10% в 

Дружество от енергетиката, при които самооценката е значително по-висока от 

оценката на ръководител, колеги и подчинени. В тези случаи ползата е главно в това, 

личността да бъде насочена към по-обективна самооценка на собствените възможности 

от една страна и се подскажат конкретните направления за усъвършенстване.  

Наблюдаваха се три случая в Дружество от минно-добивната промишленост 

(9%) и два случая в Дружество от енергетиката (10%), в които самооценката и оценките 

се различаваха драстично (самооценка – отличен, оценки на подчинени и колеги – 

незадоволителни).  

В случаите, при които самооценката е близка до резултатите от оценката на 

висшестоящия ръководител. Това показва висока степен на обективност при 

самооценката и възпитателния ефект е в удовлетворение на личността, че поставя към 

себе си същите високи критерии както и ръководителя към него. Това са 65.40% от 

случаите в Дружество от минно-добивната промишленост и 61.5% в Дружество от 

енергетиката. 

Случаите, при които самооценката на изследвания ръководител е значително 

по-критична от тази на подчинените му за него, преобладаваха. В този случай като 

обективен критерий се приемаха резултатите от дейността на звеното, което ръководи 

изследваната личност. Водиха се разговори с директорите по дирекции и с целия 

колектив, в които заедно с общите резултати от изследването, специално се препоръчва 

по-висока обективност при оценка на прекия ръководител от подчинените му.  

По-редки бяха случаите, при които самооценката на изследвания 

ръководител е значително по-висока от оценките на висшестоящия ръководител, 
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на колегите и на подчинените (11% за Дружество от минно-добивната 

промишленост и 8.5% за Дружество от енергетиката). В такъв случай бяха 

предприети разговори на директорите дирекции (висшестоящия ръководител) с 

изследвания ръководител за коментар на получените резултати.  

В отделни случаи (1 случай- 2,9% в Дружество от минно-добивната 

промишлености 1 случай- 5% в Дружество от енергетиката) се наблюдава и стремеж за 

повишени оценки от колеги и подчинени, с цел да не се развалят добрите 

взаимоотношения. В резултат се получават “идеални ръководители”, които 

притежават цялата гама от  22 качества и умения, развити в “отлична“ степен . 

Получиха се и противоречиви оценки за качества и умения от един и същ род. 

Например: прави се препоръка даден ръководител да развива своята работоспособност, 

а за енергичност и активност му се дават отлични оценки. Това бяха по един случай за 

всяко от Дружествата ( съответно 2.9% и 5%). 

Извод: Тенденциите и отношението на самооценката спрямо оценките на 

Ръководители и специалисти за двете дружества корелират и разликата е в резултат на 

по-големия брой изследвани лица в дружеството от минно-добивната промишленост. 
 

Мотивация 

 Поради значимостта на знанията и уменията на Ръководителите за мотивация на 

подчинените, в изследването дадохме отделна оценка  за мотивация, в т.ч. за умението 

им да мотивират (Таблица 3). Отделни оценки за мотивационните умения има както в 

самооценката, така и от оценката от ръководител, колеги и подчинени. От оценките за 

мотивация е видно, че оценка Отличен имат 10 души, Много добър- 9 души и Добър-1 

човек, което означава, че Отличен имат 50%, Много добър- 45%, а Добър- 5% от 

изследваните. Резултатите са близки, но се очертава тенденция за подценяване на 

мотивацията. Считаме за необходимо да се проведат допълнителни обучения по 

уменията за мотивация на персонала. 
 

Таблица 3. Резултати от оценки за мотивация в дружество от Енергетиката 

Ръководител 
Самооценка на 

мотивацията 

Оценка за 

мотивация от 

ръководител 

Оценка за 

мотивация от 

колеги 

Обща оценка за 

мотивация 

1 5 5 5 5.00 

2 5 6 6 5.66 

3 5 6 6 5.66 

4 5 6 5.50 5.50 

5 5 5 5 5.00 

6 6 6 5.50 5.83 

7 6 6 5 5.66 

8 4 5 5.50 4.83 

9 5 5 4 4.66 

10 5 5 4.50 4.83 

11 6 5 6 5.66 

12 6 3 3.50 4.16 

13 4 5 5.50 4.83 

14 6 5 5 5.33 

15 6 5 6 5.66 

16 5 5 6 5.33 

17 6 6 5.50 5.83 

18 5 6 6 5.66 

19 5 4 5.50 4.83 

20 6 6 5.50 5.83 
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Изводи 

 

 Обобщените резултати от кръговата оценка позволяват да се направят следните 

изводи: 

1. В резултат на използваната методика се получават относително 

обективни оценки за изследваните лица, тъй като изключенията се неутрализират; 

2. Изследваните ръководители и специалисти имат нагласата и готовността 

да разсъждават и оценяват както себе си, така и колегите си, относително обективно, 

което е положителна предпоставка за развитие и усъвършенстване.  

3. Високата практическа ползва от изследването може да се търси в следните 

направления: сравнение на личните критерии и оценки с тези на Ръководителя, 

колегите и подчинените и на тази база мотивация за действия, коригиращи личните 

самооценки;изводите от това изследване могат да бъдат мощен мотивиращ фактор, 

който стимулира развитието и усъвършенстването на отделната личност, фактор, 

значително по-силен от финансовите лостове. 

4.Констатираните оценки съдържат възможности за развитие на личността: в 

преобладаващия брой случаи ръководителите са по-взискателни при оценка на 

подчинените си в сравнение със самооценката и оценката от колеги и подчинени. Този 

факт има своите позитивни страни тъй като по – високите критерии са направление 

за усъвършенстване на всеки изследван и от друга страна мобилизират за развитие 

на личността и усъвършенстване на нейния стил. Разбира се, високата самооценка 

се нуждае от покритие и считам, че в този смисъл хората трябва да се поощряват за 

усъвършенстване. 

5.В преобладаващите случаи при самооценките и оценките се посочват отлични 

постижения за лоялност на изследваните към фирмата, което е едно високо 

постижение. Считаме, че този аспект може да се разработва допълнително.  

6. Констатира се по-ниска взискателност и критичност при оценки на 

средните управленски нива, в сравнение със взискателността при по-високите. Това 

още веднъж налага конкретна работа при запознаване на ръководителите с 

резултатите от кръговата оценка за повишаване на критериите и взискателността към 

себе си и околните.  

7.В някои случаи се наблюдава и стремеж за повишени оценки, с цел да не се 

развалят добрите отношения. В резултат се получават “идеални” ръководители, които 

притежават отлични оценки в цялата гама от качества и умения, а известно е че такива 

хора няма. 

На база обобщените резултати от кръговата оценка беше предложена от автора 

програма за развитие и усъвършенстване на уменията и стила на изследваните 

ръководители във всяко от Дружествата.  

 

Заключение 

 

Постигнати бяха целите, формулирани при планиране и реализиране на 

изследването. 

В хода на изследването се констатира значително активизиране в дейността 

както на оценяваните ръководители,  така и на всички взели участие в този процес (281 

ръководители и подчинени). В резултат на изследването нарасна мотивационната 

нагласа за усъвършенстване както на стила на всеки ръководител, така и на 

подчинените им. Всички тези резултати доказват актуалната необходимост от 

периодични оценки на ръководители и специалисти в дружествата. 
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Резюме: Фокусът на настоящото изследване е върху използваните лидерски стилове на 

ръководители от средните ръководни нива в структурите на МВР. За една типична йерархично-

бюрократична система, каквато е системата на МВР, използваните лидерски стилове са по-скоро 

ориентирани към задачите, а не толкова към хората, те са по-директивни и контролиращи, 

характеризиращи се с еднопосочна комуникация. Но какви са очакванията на подчинените по отношение 

на техните ръководители? От какви лидери имат нужда служителите в системата на МВР? 

 
Ключови думи: лидерски стил, ръководител, трансформационен стил, транзакционен стил 

 
Abstract: This research focuses on the managerial methods used by the leaders of the middle management 

levels in the Ministry of Interior. For a typical hierarchical and bureaucratic system, such as the Ministry of 

Interior, the applied managerial styles are more task oriented rather than people oriented. They are more 

directive and controlling and are characterized with one-way communication. But what are the expectations of 

the subordinates with respect to their leaders? What kind of leaders do the employees in the Ministry of Interior 

really need? 

 
Keywords: Leadership style, manager, transformational style, transactional style 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години, в системата  на МВР постоянно се извършват редица 

законодателни, структурни  и кадрови промени. В една такава ситуация на несигурност 

и неясни социални  перспективи,  изискванията  към  лидерството са много  високи. 

Лидерството е едно от основните измерения, определящи облика на една организация. 

Лидерът е този, който  формално  и  неформално  има  възможността  да  влияе върху 

организационната среда. Той  предопределя  функционалната  ефективност  на 

организацията,  съответствието  между  реалните  действия,  които  ръководителите  и 

изпълнителите извършват, и целите, заради които съществува тази организация. 

Влиянието на действията на преките ръководители и тяхното отношение към работните 

екипи и отделните служители се разпростира в много широки граници - от 

изпълнението на конкретните работни задачи, до формирането на убеждения, ценности 

и дългосрочни поведенчески ориентации. Това са все професионални  и  личностни  

процеси,  които  определят  осъществяването  на организационните  цели,  и  

позволяват  системата  да  действа  успешно  и  стабилно.  Така  че лидерските  стилове  

и  ръководното  поведение  пряко  въздействат  върху  нивата  на  трудова активност,  

мотивацията  и  лоялността,  както  и  върху  желанието  и  стремежа  за професионално 

развитие на служителите в МВР. 

 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

Изследванията върху лидерството започват още от началото на 20 в. и 

идентифицират онези фактори, които правят хората самоуверени и ефективни при 

mailto:irinaianev@abv.bg
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влиянието им върху поведението на другите индивиди или групите (Rosenbach, Taylor, 

1993). Ранните изследвания, фокусирани върху личностните характеристики и 

поведението на лидерите, са последвани от такива, които обръщат внимание на 

влиянието на ситуационните фактори върху лидерското поведение. По-новите 

изследвания поставят в центъра, взаимоотношенията между лидерите и 

последователите. Hellriegel,  Jackson  и  Slocum  (1999,  503)  групират  различните  

изследвания  в областта на лидерството в четири категории: (1) теории за лидерските 

черти (качества); (2)  поведенчески  теории;  (3)  ситуационни  теории;  (4)  теории  за  

трансформационното лидерство. Трансформационните  теории,  които  са  и  едни  от  

най-новите, имат  много поддръжници,  което  отразява  желанието  на  ръководителите  

да  променят  вече остарелите  организации  и  да  ги  направят  конкурентноспособни.  

Настоящият  текст  е фокусиран  основно  върху  тази  група  теории,  които  се  

„интересуват“  от  това  как лидерът влияе върху останалите. Но преди това трябва да 

изясним термините „лидерство” и „мениджмънт”. 

Лидерството е процес на социално влияние, в който лидерът търси доброволно 

участие на подчинените в усилията за достигане на организационните цел (Стоицова, 

1998, с. 200). По  какво  си  приличат  или  разграничават  лидерите  от  мениджърите? 

Според  класификацията на Симеон Христов,  основните  разлики  в  поведението  на 

мениджъра и лидера са (Христов, 2015): 

 Мениджърът администрира, лидерът иновира. 

 Мениджърът поддържа, лидерът развива. 

 Мениджърът се фокусира върху правилата за работа, лидерът се фокусира върху 

хората. 

 Мениджърът разчита на контрола, лидерът внушава и печели доверие. 

 Мениджърът приема реалността, лидерът я изследва. 

 Мениджърът работи в краткосрочен план, лидерът гледа най-вече в дългосрочна 

перспектива. 

 Мениджърът пита “Как?” и “Кога?”, лидерът пита “Какво?” и “Защо?” 

 Мениджърът приема статуквото, лидерът го предизвиква. 

 Мениджърът е класическият добър войник, лидерът е уникална личност. 

 Мениджърът прави нещата правилно, т.е. е ефикасен, а лидерът прави 

правилните неща, т.е. е ефективен. 

Управленският състав в системата на МВР носи по-скоро характеристиките на 

успешния ръководител и в много по-малка  степен  на  добрия  лидер.  Трябва ли 

мениджъра да бъде и лидер? Ако  ръководителите имат  и  лидерски  качества,  вместо  

да упражняват  власт,  те  ще  увличат  хората,  ще  ги  заразяват  с  ентусиазма  си  

доброволно да изпълняват задачите си. Основен дефицит на лидерството в 

йерархичните организации е, че то се опира в по-голяма степен на формалната власт. 

Властта трябва да бъде легитимна – да се съчетават неформалните и формалните 

правомощия и да се залага на междуличностния кредит.  

Според Бенис и Нанъс някои мениджъри изпълняват и двете роли и могат да бъдат 

описани като лидери, но други със сигурност не притежават тези способности (Bennis, 

Nanus, 1985). За ефективното управление на организациите е най-добре лидерството и 

мениджмънтът да се разглеждат като различни, но взаимодопълващи се дейности. 

Трансформиращо и транзакционно лидерство 
Един  от  използваните  модели,  които  описват  идеята  на  трансформационното 

лидерство,  е  създаденият  от Бас (Bass)  и  впоследствие  допълнително  разработен 

съвместно  с  Аволио  (Avolio)  „Full-range  leadership  model”.  Моделът е изграден 

върху схващането, че съставящите лидерски стилове  не  са  взаимно  изключващи  се,  
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а  са  взаимно  допълващи  се  компоненти. Кумулативната същност на модела дава 

основание на неговите автори да приемат, че влиянието  на  по-малко  ефективното  

лидерството  върху  крайните  резултати  и  върху служителите  не  е  с  отрицателен  

знак. Авторите  описват  шест  лидерски  стила,  които обединяват в две големи групи: 

транзакционни лидерски стилове и трансформационни лидерски стилове. Към тях е 

добавен и още един стил, който описва липса на каквито и да е лидерски и/или 

ръководни умения у ръководителя. Транзакционното лидерство се състои от два 

компонента: 

Управление чрез изключенията (Management-by-Exception). Най-общо казано, става 

дума за откриването и поправянето на грешки. Това може да бъде пасивно, като 

лидерът предприема действия само когато има проблеми и го прави с неохота, или 

активно, като следи работата и търси (или бива известяван) за грешки. Подчинените се 

опитват да ги избегнат чрез поддържане на статуквото и с нежелание правят промени 

или поемат рискове. 

Вероятни възнаграждения (Contingent Reward). Лидерът се опитва да разменя 

награди срещу усилия или добро представяне. Той определя задачите, които е 

необходимо да бъдат изпълнени, и предлага възнаграждение само в случаите на 

резултат, съизмерим със зададения стандарт. 

Трансформационното  лидерство  се  описва  като  процес  на  влияние,  при  който 

ръководителите  променят  представата  на  своите  сътрудници  за  значимите  неща  и  

ги стимулират да гледат по нов начин на себе си, на възможностите и 

предизвикателствата на  заобикалящата  ги  среда. 

Трансформиращото лидерство се състои от четири компонента: 

Идеализирано влияние (Idealized Influence) или лидерство, основано на харизмата. 

Лидерът се опитва да бъде ролеви модел, на който последователите искат да 

подражават. Проявява настойчивост и решимост за постигане на целите, носи 

отговорност за действията си и демонстрира твърдо убеждение във визията си. 

Лидерите жертват своите користни интереси в полза на другите и споделят общите 

успехи. Последователите се чувстват емоционално свързани с лидера, описвайки го 

като харизматичен и демонстрирайки голямото си доверие в него. 

Вдъхновяващата мотивация (Inspirational Motivation). Лидерът вдъхновява 

останалите, като ги стимулира с оптимистични представи за бъдещето. Окуражава 

подчинените си да изразят очакванията и усилията си за постигане на целта. Намалява 

сложността на проблемите, свеждайки ги до ключови въпроси, и си служи с прост 

език, когато представя мисията на организацията. Реакцията на последователите е 

готовност за допълнителни усилия при изпълнение на мисията. Трансформиращото 

поведение на лидера осигурява смисъл и предизвикателство, за да вдъхнови 

последователите да участват в цели, надхвърлящи личните им интереси. 

Интелектуална стимулация (Intellectual Stimulation). Лидерът стимулира 

последователите си да използват своето въображение, да се съмняват в рутинните 

методи за действие, да търсят нови подходи към проблемите и да се учат от грешките. 

Индивидуален подход (Individualized Consideration). Предполага интерес от страна 

на лидера към личностното и професионалното развитие на последователите. Той се 

интересува от нуждите на подчинените си и им предоставя възможности за развитие и 

предизвикателства, делегира им сложни задачи.  По този начин последователите 

повишават и развиват компетентностите си и ще са подготвени да участват в нови 

инициативи (Bass, 1998). 

Сравнението между двата стила показва, че транзакционното лидерство повече 

прилича на мениджмънта, отколкото на съвременните разбирания за лидерството. Ако 
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се базира на социалния и икономическия обмен между лидера и неговите 

последователи (т.е. основано е на външно мотивиране – ти на мене, аз на тебе, 

поддържане на статуквото чрез изясняване на ролите и задачите, стандартите на 

изпълнение и съответно мониторинг, удовлетворяване на потребностите на 

подчинените в замяна на изпълнение на служебните задачи), трансформиращото 

лидерство се основава повече на вътрешната мотивация на последователите. То 

свързва на емоционално равнище лидера и подчинените, което липсва при 

транзакционното лидерство. Транзакционното и трансформиращото лидерство са 

отделни процеси, но не са взаимноизключващи се. Ефективният лидер може да 

използва единия или другия стил, но най-често прилага и двата в различни ситуации. 

Съгласно представения модел трансформиращите лидери, за да бъдат ефективни в 

определени ситуации, са длъжни да са транзакционни. 

 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Извадката  се  формира  от  308  изследвани  лица,  от  които  61.0%  са от  

мъжки  пол (n =188), 36.7% са от женски пол (n=113), а 7 лица не са посочили своя пол. 

По направление на дейност, 35.7% (n =110) са от „Охранителна полиция”, 28.9% (n =89)  

са  от „Криминална  полиция”,  28.2%   (n  =87)  са  Администрация  и  6.5%  (n  =20)  са 

преподаватели в АМВР. По  служби,  39.9%  (n  =123)  са  служители  от  НС  

„Полиция”,  18.5%  (n  =57)  са служители в  ОДМВР-София, 9.1% (n =28) от Дирекция 

„Миграция”, 13.0  (n =40) от РДГП Драгоман и 19.5% (n =60) - преподавателски състав 

от АМВР. Най-висок е процентът на служителите между 41-45 годишна възраст – 

24.0% (n =74) и между 36-40 годишна възраст – 22.4% (n =69). От  всички  служители  

взели  участие  в  изследването  57.8% (n =  178)  са  с висше образование,  28.3  % (n =  

87) - със средно  образование,  а  лицата  работещи  по  трудово правоотношение 

(ЛРТП) са 12.3% (n=38). Няма данни за образованието на 5-ма служители. По 

отношение на прослуженото време в системата на МВР най-висок е процентът на 

служителите, които имат трудов стаж между 11 и 15 години – 25.3% (n = 78), следвани 

от служителите, които имат трудов стаж между 6 и 10 години – 22.1% (n =68). Според  

позицията  в  организационната  йерархия 78.6% (n =  242)  от  служителите  са 

изпълнители,  8.4% (n =26)  заемат  средна  ръководна  позиция,  като  имат  между  1  и  

5 подчинени,  5.8% (n =18) имат между 6-15  подчинени,  2.6% (n =8)  имат  между  16-

30 подчинени и 2.3 % (n =7) имат повече от 30 подчинени. Няма данни за 

организационната позиция на 7 от изследваните лица. 

 

Инструментариум 

За целта на изследването е използван многофакторния въпросник за лидерство  

на Бас  и  Аволио – MLQ Form 5X (Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ Form 5X) 

Той съдържа 45 твърдения за лидерските стилове. От изследваните лица се изисква да 

оценят степента, в която висшестоящите прилагат даден стил, по пет-степенна скала, 

която варира от  „Никога” до „Много често или постоянно”. Тази версия на MLQ Form 

5X съдържа девет подскали:  

 Идеализирано влияние – поведени; 

 Идеализирано влияние - приписано; 

 Вдъхновяваща мотивация; 

 Интелектуална стимулация; 

 Лично внимание; 
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 Поощряване според случая; 

 Управление по изключение – активно  

 Управление по изключение - пасивно; 

 Невидимо лидерство; липса на лидерство (Laissez-Faire); 

Бас и Аволио (Bass & Avolio, 1995) категоризират тези подскали в три групи: 

(а) Идеализирано влияние (приписвано), идеализирано влияние (поведение), 

вдъхновяваща мотивация, интелектуална стимулация, лично  внимание се отнасят до 

трансформационното  лидерство (мярка за ориентирано към взаимоотношенията  

лидерско поведение) 

(б) Поощряване според случая,  управление по изключение (активно), и 

управление по изключение (пасивно) се отнасят до транзакционното  лидерство (мярка 

за оринетирано към задачата лидерско поведение) 

(в) Лесе-фер лидерство (невидимо лидерство) се счита за липса на лидерство  

(нито ориентирано към отношенията, нито към задачата лидерско поведение) 

Анализ на данните 

Проведеният  дескриптивен  анализ  показва,  че  най-ниски средни стойности се 

наблюдават за невидимото лидерство  (x=2,10, sd=0. 89). Този резултат може да  се 

обясни с по-голямата структурираност на процесите и  йерархичност  в  системата на 

МВР. В този тип организации ръководителят рядко оставя  служителите  сами  да  

вземат решенията и да работят самостоятелно. Най-предпочитаният  лидерски  стил  е  

управление по изключение - активно (x=3.54, sd=0.69),  следвани  от  идеализираното 

влияние - приписано (лидерство, основано на харизмата) (x=3.43,  sd=0.93)  и  

вдъхновяващата мотивация  (x=3.42, sd=0.87).  Стилът управление по изключение – 

активно се отнася към транзакционното лидерство, тоест,  управленският състав в 

системата на МВР носи по-скоро характеристиките на успешния ръководител и в много 

по-малка  степен  на  добрия  лидер. Той отразява по традиционните форми на 

„управление чрез цели”, които са  характерни за подобен тип йерархична организация. 

Според  тези  резултати  ръководителите в системата на МВР предпочитат и  различни  

аспекти  на  трансформационното  лидерство, чрез които създават съпричастност и 

ангажираност на служителите (табл. 1). 

Табл. 1. Описателни статистики на отговорите от въпросника за лидерски стилове 

 

Минимална 

стойност 

Максимална 

стойност 

Ср. 

аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Идеализирано влияние – 

поведение 
1,00 5,00 3,2403 ,71975 

Идеализирано влияние – 

приписано 
1,00 5,00 3,4356 ,93445 

Вдъхноняваща мотивация 1,00 5,00 3,4278 ,87739 

Интелектуална стимулация 1,00 5,00 3,2546 ,82452 

Лично внимание 1,00 5,00 3,2443 ,86283 

Поощряване според случая 1,00 5,00 3,3436 ,80906 

Управление по изключение – 

активно 
1,00 5,00 3,5449 ,69898 

Лесе фер лидерство 1,00 5,00 2,1080 ,89475 
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Тези резултати показват, че няма ясно изразено предпочитание към 

трансформационния или транзакционния лидерски стил, а ръководителите са склонни 

да употребяват и двата типа лидерство. Резултатите подкрепят и допускането на Bass 

(1990, р. 19-31), че ръководителите могат успешно да използват както 

трансформационния, така и транзакционния лидерски стил. От направения 

корелационен анализ (табл. 2) се установява голяма корелация между  личното 

внимание и идеализирано влияние-приписано (r=.791**),  което  означава,  че колкото 

повече лидерът е фокусиран върху индивидуалното развитие на служителите, толкова 

повече той ще се ползва с тяхното доверие и ще бъде техен ролеви модел и обратното. 

Наблюдава се също така значителна отрицателна корелация между идеализирано 

влияние-приписано и липсата на лидерство (Laissez-Faire) (r=-.623**),  което означава, 

че когато лидерът носи отговорност за действията си и се стреми към постигане на 

целите, ориентиран е към добрите взаимоотношения със своите служители, те ще го 

следват и той ще бъде техен ролеви модел, както е валидно и обратното. 

 

Табл. 2. Корелация между лидерските стилове 

Променлива  1 2 3 4 5 6 7 8 

Идеализирано 

влияние-

поведение 

Pearson 

Correlation 
1        

Идеализирано 

влияние - 

приписано 

Pearson 

Correlation 
,624** 1       

Вдъхновяващ

а мотивация 

Pearson 

Correlation 
,671** ,725** 1      

Интелектуал

на 

стимулация 

Pearson 

Correlation 
,673** ,725** ,709** 1     

Лично 

внимание 

Pearson 

Correlation 
,606** ,791** ,683** ,744** 1    

Поощряване 

според случая 

Pearson 

Correlation 
,662** ,758** ,717** ,732** ,777** 1   

Променлива  1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление 

по 

изключение-

активно 

Pearson 

Correlation 
,534** ,643** ,569** ,603** ,538** ,629** 1  

Лесе-фер 

лидерство 

Pearson 

Correlation 
-

,397** 

-

,623** 

-

,456** 

-

,514** 

-,545** -

,512** 

-

,470** 

1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 

 

Резултатите от направения еднофакторен дисперсионен анализ (табл. 3) за 

влиянието на пола върху възприеманите лидерски стилове не показват съществени 

разлики. 
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Табл. 3. Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ за влиянието на 

пола върху възприеманите лидерски стилове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Управленският състав в системата на МВР носи по-скоро характеристиките на 

успешния ръководител и в много по-малка  степен  на  добрия  лидер. За една типична 

йерархично-бюрократична система, каквато е системата на МВР е характерна 

тенденцията към силово, командно, безпрекословно ръководене. В такива организации 

лидерът се опира на обслужващ, а не на стратегически мислещ екип. В йерархичните 

структури правилата и процедурите, по които те функционират играят стабилизираща 

роля, създават надежден ред в организацията, но много често се превръщат и в 

„спирачка” пред възприемането на новото. По принцип йерархиите трудно „понасят” 

иновациите, особено тези, които искат преустройство на структурата, потоците на 

информации и взаимодействието между звената и хората. Дори иновацията да бъде 

възприета, йерархичната структура я инкорпорира в своите правила изключително 

мудно, контролът се явява свързваща материя, водещи са формалната власт, принудата 

и въздействието. Основен дефицит на лидерството в йерархичните организации е, че то 

се опира в по-голяма степен на формалната власт. От проведените обучения на 

служители по проект „Новият полицейски лидер” (проект на Институт по психология -

МВР) за подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в 

МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на 

лидерство на средния ръководен състав, стана ясно, че служителите имат нужда от 

лидери, които са ориентирани не само към задачата а и към хората, от лидери, които 

използват даването и получаването на обратна връзка като управленски инструмент. 

Самата йерархична система предполага по-голяма инертност и  интолерантност към 

иновативно мислене, за да запази своите граници по-защитени, а нормите – ясни и 

видими, но това е за сметка на стагнираност относно възможностите за развитие и 

промяна, съобразно динамиката на социалния контекст. Силната формализация 

унифицира поведението на ръководителите и индивидуалните им особености и води до 

еднотипни и рутинни начини за действие. При такава организационна култура проявите 

Променлива Пол Брой ИЛ Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Std. 

Error 

Mean 

Идеализирано 

влияние - поведение 

мъж 

жена 

194 

114 

3,2620 

3,2032 

,67188 

,79638 

,04824 

,07459 

Идеализирано 

влияние - приписано 

мъж 

жена 

194 

114 

3,4218 

3,4591 

,98698 

,84121 

,07086 

,07879 

Вдъхноняваща 

мотивация 

мъж 

жена 

194 

114 

3,4326 

3,4196 

,92123 

,80114 

,06614 

,07503 

Интелектуална 

стимулация 

мъж 

жена 

194 

114 

3,3041 

3,1703 

,83769 

,79818 

,06014 

,07476 

Лично внимание мъж 

жена 

194 

114 

3,2620 

3,2142 

,85868 

,87281 

,06165 

,08175 

Поощряване според 

случая 

мъж 

жена 

194 

114 

3,3724 

3,2946 

,81368 

,80231 

,05842 

,07514 

Управление по 

изключение - активно 

мъж 

жена 

194 

114 

3,5438 

3,5468 

,74869 

,60825 

,05375 

,05697 

Лесе-фер лидерство мъж 

жена 

194 

114 

2,1503 

2,0358 

,92805 

,83407 

,06663 

,07812 
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на трансформиращо лидерство са трудно допустими и не съществува осъзната 

необходимост от харизматичност и от установяване на реципрочни отношения между 

управляващи и управлявани. Но именно от такъв тип лидери имат нужда служителите 

от системата на МВР. 
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Резюме: Настоящото изследване се провежда от консултантска фирма Тугедър в периода 2012-

2016 г. Целта на проучването, проведено от нашия екип в последните пет години, е да отговори на 

въпроса: Приоритетни направления ли са организационното развитие и лидерството за инвестиране на 

ресурси (време за обучение и пари) в бизнес сектора в България? В резултатите от проучването се 

наблюдава тенденцията за едногодишно планиране на обучението и развитието в 70% от компаниите. 

Също така се забелязва запазване на тенденцията мениджърите да бъдат най-предпочитаната целева 

група за обучение. В проучването през 2014-15 г. като нова тендеция се отбелязва, че обученията 

подпомагат бизнеса както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен план. В изследването 

през 2016 г. са добавени също въпроси, свързани с лидерството като приоритетно направление в бизнес 

сектора. Очакванията ни са лидерството да се развива в компаниите чрез коучинг и менторски програми. 

 
Ключови думи: тенденции, организационно развитие, лидерство, обучение и развитие, бизнес-

сектор 

 
Abstract: The current research is conducted by consulting firm Together Ltd from 2012 to 2016. The aim 

of the study, held by the team of Together Ltd during the last 5 years is to answer the question: Are 

organisationional development and leadership a priority in the business sector in Bulgaria? The results show a 

trend for annual planning in about 70% of the respondents. Furthermore, managers keep their key position as the 

most desirable group for training. In our study during 2014-15 we found out a new trend – our respondents 

consider that learning and development are contributing to business development not only in short term but also 

in long terms perspective. In 2016 we added questions concerning leadership as a priority in the business sector. 

Our expectations are that leadership might be developed not only with training but also with coaching and 

mentoring. 

 
Key words: Trends, organizational development, leadership, learning and development, business sector 
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Въведение 

За пета поредна година ние от ЗАЕДНО® проследяваме тенденциите и 

процесите в организационното развитие на служителите в организациите в България. В 

тазгодишното ни проучване са добавени и въпроси, свързани с лидерството като едно 

от ключовите направления за обучението и развитието в организациите. 

Настоящото изследване се провежда редовно от 2012 г. насам, като от 2014 г. се 

включва и проучване на перспективите за следващата – 2015 г. Като ключово 

направление за бизнес сектора се откроява лидерството, което в периода 2012 – 15 г. се 

нарежда в челните места в класацията за приоритетните теми за обучения. 

На базата на резултатите от изследванията в този период и прогнозите, които се 

правят в тях до 2010 г., можем да допуснем, че лидерството ще става все по-важно за 

организационното развитие и неговия дял ще нараства. Изхождайки от горепосочената 

информация, настоящото изследване ще се опита да отговори на въпроса приоритетни 

направления ли са организационното развитие и лидерството за бизнес сектора в 

България? 

 

Метод 

Настоящото изследване представлява онлайн въпросник, създаден от екипа на 

ЗАЕДНО®, който търпи промяна в периода 2012-16 г. През първите две години то 

представлява проучване чрез специализиран въпросник с отворени и затворени въпроси 

на тенденциите в обученията за настоящата година, докато от 2014 г. насам 

изследването обхваща около 18 месечен период (от настоящата до края на следващата 

календарна година) и съдържа прогнози за тенденциите както за близкото бъдеще, така 

и за дългосрочен период (до 2020-та година) (Sloman, 2010). Резултатите са на база на 

обобщени данни от честотното натрупване на отговори (за затворените въпроси) и на 

анализ на съдържанието (content analysis) (за отворените въпроси). От 2014-та година 

насам изследването се провежда само „онлайн”. 

Последните две изследвания – това от 2014-15 г. и настоящото – 2016-17-та г.,  

съдържат три части: 

Първата част проучва по-фундаментални въпроси, свързани с планирането, 

връзката на обучението и развитието с бизнеса, както и въпросите как и кога се 

проследява тяхната ефективност. 

Втората част се интересува от обучението в повече детайли – приоритетни 

умения и теми, методи и подходи за обучение и развитие, продължителност и т.н. 

Третата част се отнася до прогнозите на специалистите за периода 2016-20 

година. 

Изследвани лица 

Всяка година в проучването участват между 40 и 48 специалисти и мениджъри 

обучение и развитие (това покритие на изследването се отнася и за същото количество 

организации на българския пазар), които дават своята експертна оценка по поставените 

въпроси, при запазване на конфиденциалността. Така те споделят с нас не само своето 

професионално мнение за актуалното състояние през настоящата година, а също така и 

за следващата. Участниците във всяко наше проучване са представители на осем 

различни бизнес сектора – банки, ИТ, търговия, фармация и медицина, услуги, 

публичен, които са пропорционално представени (10%) с лек превес на 

представителите на производствения сектор (20%) и други (18%). Сред тях 15% са 

предствителите на малките фирми (до 50 души), 25% на средните (50 – 250 души) и 

60% големи фирми (над 250). 
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Резултати 

Инвестиции в лидерство в контекста на цялостното обучение и развитие в 

бизнес сектора у нас 

Данните от тазгодишното проучване все още не са получени и предстои да бъдат 

обработени. По тази причина ще се фокусираме предимно върху резултатите от 

изследването, проведено през 2014-15 г. 

Първата част на изследването включва стратегическите въпроси за 

планирането на обучението и развитието в организациите. През целия период на 

провеждане на проучването се запазва тенденцията за едногодишно планиране на 

обучението и развитието в 70% от компаниите. В голяма част от компаниите 

инвестициите в обучението и развитието на служителите се запазват и/или нарастват. 

Важно е да се отбележи, че в 40% от фирмите се забелязва тенденцията инвестициите 

за организационно развитие да се запазят през настоящата и следващата година, а за 

35% – да се увеличат и през двете години. За 13% (пет от общо 40 компании) 

тенденцията е за намаляване както през тази, така и през следващата година. 

Запазва се също тенденцията мениджърите да бъдат най-предпочитаната целева 

група за обучение през 2014-15 година. В резултатите от изследването мениджърите 

(25%) като целева група за инвестиции в обучение и развитие изпреварват 

чувствително специалистите (16%). Те, от своя страна, си поделят второто място с 

талантите (17%), експертите (15%) и вътрешните обучители (15%). 

Като нова тенденция в проуването от 2014 г. може да се отбележи, че 

обучението подпомага бизнеса както в краткосрочен (32%), така и в средносрочен 

(35%) и дългосрочен план (33%). Сравняваме с данните от 2013 г., когато имаше превес 

на средносрочния. Това означава, че се повишава и осъзнаването на дългосрочната роля 

на обучението и развитието на хората у нас, въпреки някои бюджетни органичения. 

Нашите респонденти споделят конкретни примери за това как обучението и развитието 

подпомагат бизнеса – от „развиване на ключови умения” до „подобряване на 

взаимоотношенията в екипите”. 

В допълнение можем да кажем, че обучението добавя стойност към бизнеса като 

освен че развива ключови умения (25%), също така подобрява цялостното представяне 

на служителите (21%), повишава тяхната мотивацията (19%) и подпомага служителите 

да разберат стратегическите цели на компанията (16%). Не е без значение и извода, че 

обучението подобрява взаимоотношенията в екипите (13%). 

Нова тема в нашето проучване, във връзка със световните тенденции и добри 

пратики за управление на знанието, е стимулирането на споделяне на знания в 

организациите. 93% от участниците са отговорили положително на този въпрос. Като 

примери за това са посочени: споделянето на опит с колегите след участие в обучение, 

вътрешни обучения от обучители на компанията, онлайн платформи и e-learning, както 

и ротация на длъжности, коучинг и менторинг и други. 

Втората част се фокусира върху тенденциите и прогнозите в обученията. 

Според мнението на участниците в нашето проучване от 2014-15 г. се характеризира с 

много промени по отношение на това какво, кога и как ще обучаваме и развиваме. 

Въз основа на получените резултати можем да заключим, че предварителното 

очакване инвестициите в лидерство да стават все по-важни за организационното 

развитие и техния дял да нараства в бъдеще се потвърждава. Както се вижда на 

графиките по-долу (Графика 1, 2, 3), лидерството се нарежда на следните позиции: през 

2012 г. е на втора позиция, през 2013 г. – на първа, а през 2014-15 г. се нарежда на 

четвърта позиция. Очакваме данните от изследването за 2016-17 г. до края на месец май 

2016. 
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Граф. 1. Приоритетни теми за обучение през 2012 г. 
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Граф. 2. Приоритетни теми за обучение през 2013 г. 
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Граф. 3. Приоритетни теми за обучение през 2014-15 г. 

 

За първи път в данните от изследването през 2014 г. Лидерските умения и 

Уменията за продажби, които традиционно заемат челните позиции, отстъпват място на 

по-фундаменталните умения като Комуникациони умения, посочени от 30 от 40-те 

компании
15
, Управлението на екипи (26 от общо 40) и Управлението на времето (20 от 

40). Лидерските умения (19 от 40) се нареждат едва на четвърто място, а след тях са 

Уменията за продажби (18 от 40) и Управлението на проекти (18 от 40) и Уменията за 

преговаряне (17 от 40). Прави впечатление, че Уменията за справяне с конфликти (18 от 

40) се се изкачили с няколко места напред, докато през 2013 г. стоят почти в дъното на 

класацията. Коучинг уменията (15 от 40) запазват своята актуалност и през тази година, 

както Креативното мислене (13 от 40) и Уменията за водене на обучения (10 от 40). 

По тази причина, за да проучим какво е влиянието на лидерството в 

организационното развитие, в проучването от 2016 г. е въведен въпрос, свързан с 

развиването на лидерските умения в организациите. Ще добавим актуални данни при 

приключване на изследването. 

По отношение на продължителността на обученията се запазва тенденцията за 

скъсяване на времето за обучение. За първи път през 2014 г. има преобладаваща 

двудневните (25%), които си делят второто място с „други гъвкави форми, съобразени с 

потребностите на организацията” (25%). Сред тях има голямо разнообразие – 

дългосрочни програми, които включват поредица от модули по един или два дни; 

електронни обучения; обучения на терен и индивидуални казуси. 

На въпроса кои са най-подходящите подходи и методи за развитие на уменията 

според участниците специализираните обучения остават най-предпочитаният метод за 

развитие на уменията за 34 от 40-те участници в нашето проучване, като съвсем близо 

до тях са обученията с вътрешни обучители (31 от 40). След тях се нареждат 

обученията на работното място (25 от 40), включването в професионални форуми и 

семинари (22 от 40), менторството (22 от 40) и присъствени обучения и уебинари за 18 

от 40-те участника. 

                                                           
15

 Всички въпроси, които са с множествен избор, са цитирани като съотношения, а не като проценти 

спрямо общия брой отговорили лица. 
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За първи път през 2014 г. отворените обучения отстъпват традиционното си 

второ място, нареждайки се на седмо само със 17 избора от общо 40. Тук трябва да се 

отчете и фактът, че чувствително намалява предлагането на отворени обучения у нас 

през 2013 и 2014 година според информация от пазара. Вероятно тези потребности са 

посрещнати от други форми на обучение, които се осъществяват главно вътре в 

компаниите и често с вътрешни обучители. Запазва се и тенденцията на все по-

разнообразни и гъвкави методи за обучение, включително и самообучение, отговарящи 

на специфичните потребностите на обучаемите, които се случват по-близо до тях – 

често на работното място и за по-кратко време. 

В третата част тговорите на участниците на въпроса кои според тях ще бъдат 

ключовите умения, които ще са необходими до 2020 г., са изключително разнообразни. 

Има и различни подходи за споделянето на ключовите умения – общо за цялата 

компания или по йерархични нива; специфични за дадената длъжност и общи – 

универсални за цялата организация и т.н. Препоръчва се и създаването на общи 

планове за обучение и развитие със срок до три години. Като обща тенденция могат да 

се посочат: развиване на стратегическо мислене, умения за справяне с промяната, 

гъвкавост и лидерски умения. Значителен е делът и на така наречените меки умения, 

като най-често срещани се открояват уменията за работа в екип, комуникацията, 

креативното мислене и много други. 

По отношение на обучителните методи, с които ще се развиват тези умения, 

отново присъстват всички познати методи. Уточнява се, че ще се прилагат „всички 

методи и форми на обучение – вътрешно, външно и онлайн” и „е-лърнинг” решения в 

комбинация с присъствени сесии за обмяна опит и трениране на наученото”. Обръща се 

голямо внимание и на ученето на място, както и дистанционно обучение, самообучение 

и други. 

Според получените резултати значението на обучението и развитието в 

организациите ще нараства. Това може да стане с „повече структурираност на процеса, 

по-квалифицирани обучители, програми за развитие, както и развита система за тяхната 

оценка”. Споменава се за ролята на „стратегически партньор за постигане на бизнес 

целите в дългосрочен план”. Уточнява се, че в момента тази функция е в процес на 

развитие, като могат да се обобщят няколко различни сценария: от самостоятелна 

функция или отделно структурно звено с вътрешен учебен център, който да отговаря 

гъвкаво на нуждите от развитие до децентрализиране по бизнес звена. 

Най-често се посочва необходимостта от подкрепа от висшия мениджмънт и 

„бизнеса”, за да се изгради разбирането, че „инвестицията в обучение, дори и 

дългосрочна се изплаща многократно”. Специално внимание се отделя на 

необходимостта професионалистите по човешки ресурси да бъдат близо до бизнеса, за 

да могат да отговарят на неговите актуални потребности. Уточнява се още, че 

професионалистите по човешки ресурси трябва да утвърдят разбирането, че те са 

„вътрешните консултанти в организацията”. Според участниците това може да стане 

чрез обмяна на опит, участие в дискусии, конференции и семинари. 

 

Заключение 

От настоящото проучване става ясно, че лидерството присъства неизменно на 

едно от първите четири места за организационно развитие, в които бизнеса ще 

инвестира. Нямаме достатъчно данни, за да направим извод, че ролята му намалява или 

нараства и през 2016-17 г. (очакваме данните от последното изследване до края на 

месец май 2016-та). 

Лидерите са ключов фактор за осъществяване на организационната промяна, 

която има нужда от личности, подготвени в резултат не на едно единствено обучение, а 
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са обект на комплексно въздействие на по-дългосрочни специализрани програми за 

обучение и развитие. Наблюдават се все по-разнообразни подходи за развитие на 

лидерството у нас – от традиционното обучение през 2012 г. към комбинация от 

методи, включително онлайн обучения, коучинг и менторство. Очакваме занапред 

лидерството в организациите у нас да става все по-практически ориентирано и да се 

развива на място – в работната среда. Само така ще можем да отговорим на 

тенденцията, която идва от Северна Америка, свързана със съотношението 70/20/10: 

70% практика, 20% неформално учене (коучинг и менторство) и 10% формално учене 

(Jennings, Overton & Dixon, 2016). 
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Резюме: Почти всички значими и влиятелни теории за мотивацията (и в частност – за труд) са 

създадени преди десетилетия, а съвременните изследователи само нагаждат и интерпретират 

емпиричните си данни към наличните теоретични схеми. И с повърхностен поглед се вижда, че нито една 

от тези теории не обяснява задоволително какво мотивира определени хора да се стремят енергично към 

лидерски позиции и роли. Авторите предлагат своя – нова – теоретична схема и модел, синхронизираща 

мотивацията за лидерство със стремежа към самоутвърждаване. 

 
Ключови думи: мотивация, лидерство, самоутвърждаване, йерархия  

 
Abstract: Almost all significant and influential theories of motivation (in particular – labor ) were created 

decades ago, and today researchers only adapt and interpret empirical data to existing theoretical schemes. And 

just one glance shows that none of these theories does not explain satisfactorily what motivates certain people to 

strive vigorously to leadership positions and roles. The authors offer their – new – theoretical framework and 

model, that synchronizes motivation for leadership with the pursuit of self-affirmation. 

 
Keywords: Motivation, leadership, self-affirmation, hierarchy 

 

 

Мотивацията и лидерството – специфична ли е връзката между тях? 

И в плана на житейската всекидневна опитност, и в многобройните научни 

изследвания лидерството се приема като по-различно състояние на духа, на личността и 

на поведението, което отличава лидера/ите от останалите хора. В стила на 

съвременните теории за личността като набор от черти, лидерите са по-амбициозни, 

целеустремени, напористи, енергични, стремят се към власт и влияние и... какво ли не 

още. (Всяка следваща концепция за лидерството прибавя някоя и друга черта, като 

всички те са емпирично верифицирани). Нищо, че Уолтър Мишел отдавна и с пълно 

основание ни е предупредил, че всяка една личностна черта трябва да се разглежда в 

единство със ситуацията (ние дори бихме добавили – със събитието), в рамките на 

която тази черта се проявява, за да може тя да бъде коректно разбрана и оценена. В 

нашия случай, например, чертата „амбициозност“ съдържа съвсем различни личностни 

характеристики и социален смисъл и ефект, когато означава „избор на високи цели и 

mailto:veselin_vasilev@abv.bg
mailto:boyan_v@abv.bg
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готовност за поемане на риск“ (в една ситуация) или „стремеж във всеки момент да се 

добие признание и облага за постигнатото“.  

Несъмнени инварианти на феномена „лидерство“ изглеждат например следните: 

Лидер е този, който се стреми към власт и влияние върху другите в групата, за да 

наложи своите възгледи, да утвърди своите позиции, да извлече облаги за себе си 

(напълно възможно е в съчетание с интересите на групата); 

Лидер е този, който е готов да отдаде всичките си сили да сплоти групата, за да 

постигне тя своите  резултати, своите цели, обикновено в съчетание с интересите на 

обществото. 

И едното, и другото твърдение са житейски правдоподобни, а поведенчески и  

психологически са напълно приемливи – лидерът е и едното, и другото, като в своите 

„съкровени“ мотиви лидерите твърде много се различават помежду си. Това, което се 

оказва най-устойчивият инвариант в лидерския феномен, е резултатът от 

лидерското поведение – истински лидер се оказва този, който е успял да се утвърди, да 

се наложи – и той самият, и неговите идеи, гледни точки, позиции по принципни 

въпроси, и в крайна сметка групата постига целите си – оцелява, оказва се ефективна, 

поддържа делови и емоционален комфорт. 

В светлината на казаното не може, според нас, да има никакво съмнение, че 

мотивацията на лидера (за лидерско поведение) притежаава своеобразие и специфика, 

които го отличават от мотивацията на поведението на останалите, „обикновените“ 

хора, хората-нелидери. 

В тази смесица от мениджърски и психологически характеристики ще опитаме да 

откроим специфично психологическият критерий. Лидерът (или кандидат-лидерът) се 

отличава от останалите членове на групата по един параметър, който може да се опише 

така: засилено (открояващо се) личностно присъствие в целенасоченото поведение,  

ярко изразена ангажираност (обикновено демонстрирана) за съдбата на групата, 

забележима автономия в процесите на саморегулация, на комуникация. Ето защо към 

него особено подхожда като обяснителен механизъм конструктът „самоутвърждаване 

на личността“. Този феномен и конструкт е необяснимо пренебрегван, да не кажем 

почти игнориран от психологическата наука в последните десетилетия, въпреки 

очевидните му големи обяснителни възможности по отношение на поведението и 

преживяванията на съвременните хора. 

Ще опитаме да осмислим проблема за мотивацията на лидерите (за лидерство) в 

светлината на феномена самоутвърждаване, тъй като стоим на позицията, че ако има 

нещо специфично в лидерската мотивация, то е свързано със самоутвърждаването. 

Най-стойностните и влиятелни теории за мотивацията са създадени преди няколко 

десетилетия и представят, обобщават и обясняват тогавашната социално-икономическа 

(а и историческа ситуация). Тази ситуация вече твърде мното се промени и на нас ни 

изглежда, че посоките на тези промени (които могат да се приемат като фактори за 

промени и в мотивацията) са следните: 

Огромната и непозната преди власт и влияние на медиите (печатни, телевизия, 

радио, интернет). Съвършено очевидно е, че в наши дни твърде много неща се правят 

доброволно заради медийния ефект или под натиска и влиянието (чрез образците, 

които налагат) на медиите. Не е възможно, според нас, подобен доминиращ или мощен 

фактор да не намалява „тежестта“ на другите мотивационни фактори и механизми; 

Общата тенденция към либерализация и глобализация на обществената практика, 

трудовата дейност и личния живот на съвременния човек. Тази тенденция създава нови 

стандарти, нови възможности, а също и нови изкушения за поведението на 

съвременния човек, особено лидер, както и нови модели на неговото осмисляне (поне 

за мислещите хора, а лидерите в своето болшинство принадлежат към тази категория). 
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Струва ни се, че тъкмо в съвременния свят самоутвърждаването се откроява като 

универсална и водеща характеристика на модерния човек и извън неговите 

обяснителни възможности мотивацията на лидерите не може да бъде разбрана и 

изследвана адекватно. 

 

Самоутвърждаване и мотивация 

Както сме посочвали по-рано (Василев, 2013), стремежът към самоутвърждаване се 

подчертава като същностна характеристика в някои от най-авторитетните възгледи за 

човека. Трима от най-влиятелните хуманитаристи, очевидно независимо един от друг, 

обясняват причините за активността на човека по впечатляващо сходен начин:  

Зигмунд Фройд твърди, че всичко, което човек прави, се дължи на две подбуди: 

сексуалното влечение и желанието за величие. Джон Дюи счита, че най-дълбокият 

подбудител в човешката природа е желанието на човека да бъде важна личност. 

Почти същото, по малко по-различен начин изразява Уйлям Джеймс: най-дълбокият 

принцип на човешката природа е ненаситната жажда да бъдем оценени (положително 

и справедливо – бел. н., В. В., Б. В.). 

Друг изявен класик на тази проблематика е Алфред Адлер, но в неговите идеи 

самоутвърждаването е представено като че ли „с обратен знак“ – повишеното чувство 

(или чувствителност) за личностна изява се проявява като защитна тенденция в 

поведението на невротика – чувството му за непълноценност се компенсира чрез 

непрестанен стремеж да се доказва собственото превъзходство, който приема формата 

на стремеж към престиж и власт („... това е хлябът на невротика“ (Адлер, 1997; 155). 

Продължител на класическото (това на Фройд, Джеймс, Дюи и Адлер), и в този 

смисъл автентично разбиране на феномена „самоутвърждаване” е Ейбрахам Маслоу, 

който го интегрира в своята теория за йерархията на потребностите под 

наименованието потребност от признание, като дава и едно от най-точните и пълни 

негови феноменологични описания, които ще приведем в дълъг цитат с подбрани 

извадки. „Всеки човек – пише Маслоу – се нуждае от признание, от устойчива и, като 

правило, висока оценка за собствените достойнства, на всеки от нас му е нужно и 

уважението на хората около нас, и възможността да уважаваме самия себе си. 

Потребностите на това ниво се подразделят на два класа. В първия влизат желанията и 

стремежите, свързани с понятието „постижение”. На човек му е необходимо да усеща 

собственото си могъщество, адекватност, компетентност, нужно му е чувството на 

увереност и свобода. Във втория клас включваме потребността от репутация или 

престиж (определяме тези понятия като уважение на околните), потребността от 

завоюване на статус, внимание, признание, слава... Удовлетворяването на потребността 

от оценка и уважение поражда у индивида чувството на увереност в себе си, чувство за 

собствената значимост, сила, адекватност, чувството, че е полезен и необходим в този 

свят. Неудовлетворената потребност, обратно, предизвиква у него чувство на 

унизеност, слабост, безпомощност, които, на свой ред, са почва за угнететост и 

отключват компенсаторни и невротични механизми” (Маслоу, 1999; 88-89). 

Последните описания ни показват феноменологията на не-самоутвърждаването; а в 

позитивното описание присъстват всички характеристики на феномена, посочени още 

от З. Фройд, Дж. Дюи, У. Джеймс и А. Адлер (бел. н., В. В., Б. В.). 

Тук ще постулираме тезата, че огромен брой психични феномени (и с позитивен, и с 

негативен характер) едва ли могат да бъдат напълно разбрани извън контекста на 

дълбинния и твърде силен стремеж на съвременния човек да бъде важна, известна, 

приемана и одобрявана, високо или поне положително оценявана личност, като 

мащабите на този стремеж естествено варират индивидуално, навярно в широки 

граници. 
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В интерпретацията на този феномен (и с оглед изясняването на връзката му с 

мотивацията) ще приложим процедурата на качественото му диференциране – 

разграничаване в него на модуси, степени и/или етапи, които характеризират не просто 

различните му модуси, а йерархично подредени (организирани) негови нива или 

степени.  

Поради различни съображения не приемаме класификационните схеми, в които 

немногобройните съвременни изследователи диференцират модусите на феномена, 

като основното ни несъгласие е, че се разграничават видове (или стратегии) за 

самоутвърждаване по комбинаторен начин, с оглед на удобството при емпиричното му 

възпроизвеждане. Поради това потърсихме основания за диференцирането в някои от 

класическите теории, в които прозорливо и задълбочено са представени същностните 

особености на съвременния човек. Първоначално разграничихме две степени (като 

онтогенетично своеобразни етапи): първата, по-„нисша“ е самоутвърждаването чрез 

приемане, признание и одобрение от другите – типично е за тийнейджърската 

възраст (с феноменологични еквиваленти и измерители при възрастните – популярност, 

слава, престиж, власт и влияние, наличие на последователи и „фенове“); втората, по-

висока, е самоутвърждаването чрез стремеж към стойностни постижения (успехи, 

творения, качествени продукти, личностен растеж, подкрепа за другите, принос за 

общия напредък и др.) – типична е за зрелите хора, които преследват резултати, ценни 

сами по себе си, независимо от оценката на другите. Това разграничение се основава 

върху авторитетните теоретични възгледи на У. Джеймс, Е. Ериксън и Е. Маслоу. По-

късно разширихме класификационната схема въз основа на прозорливата идея на У. 

Джеймс, че към личността се отнася цялата сума на всичко онова, което човек може да 

нарече „свое“ (Джемс, 1991; 81). Дълбоката (и недооценена) идея на У. Джеймс можем 

да интерпретираме така: за да се почувства и преживее като личност (и съответно – да 

осъзнае и регулира своето самоутвърждаване) на субекта му е абсолютно необходими 

да установи (да измери!) доколко „струващ“ човек, колко значима личност е всъщност. 

И съответно се нуждае от измерител (мярка, мащаби и механизми за самоизмерване и 

самооценка). Притежанието е най-непосредствения (и най-примитивен) измерител, 

наблюдаваме го и при малките деца, поради това го свързваме с най-ниското ниво 

(степен, етап) на самоутвърждаване. Така разграничаваме (и подреждаме йерархично) 

три измерители на преживяваната личностна значимост и – съответно – три 

степени на онтогенетично (епигенетично) подредени степени на самоутвърждаване: 

На измерителя „Аз имам (притежавам) ...“ съответства най-ниската (по качество и 

най-ранна в онтогенезата) степен на самоутвърждаване. А на тази степен съответства и 

най-некачествения (онтогенетично най-ранен, първичен) тип мотивация за 

лидерство – мотивация, насочена и осмислена към добиване и притежание.  

Това самоутвърждаване и тази мотивация са почти съвпадащи с втория тип от 

матрицата на Д. Шерингтън (важно е да уточним: главно по обема от човешки извадки, 

а не по съдържание на феномена – преживяванията, мислите могат да са различни); 

също с тип С и частично с тип D от мотивационните профили на Г. Ингланд и А. 

Кинтанила; и напълно съвпада с външния тип мотивация по Е. Диси (цит. по: Илиева, 

2009; 115-122). 

На измерителя „Мен ме познават, одобряват, ценят (обичат) ...“ съответства 

средната (по качество и позиция в онтогенезата) степен на самоутвърждаването, а също 

и „средния“ тип мотивация за лидерство – мотивация, ориентирана към приемане, 

одобрение, престиж и влияние (власт). Типични за тийнейджърството, тези феномени 

(самоутвърждаване и тип мотивация), отнесени към възрастни (порастнали) хора, 

свидетелстват за известна незрялост, невротична зависимост от другите, непостигната 

автономия и „изкривявания“ в личността, обикновено от компенсаторен характер. Това 
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не пречи да изглежда статистически най-масовия и типичен случай. („... Мотивацията 

за жизнено дело се създава от стремежът да не минеш незабелязан в живота“, както 

основателно счита Б. Минчев (2013; 245). 

Можем да съотнесем тази мотивация с тип Е и донякъде тип А (по Ингланд и 

Кинтанила), не съвпада с нито един от типовете на Шерингтън (това ни дава основание 

да считаме неговата матрица за непълна и житейски неправдоподобна, или поне 

неприложима към лидерската мотивация), по-скоро съвпада с външния, екстринсивен 

тип мотивация по Диси и частично съвпада с японския модел (теория Z) (по: Илиева, 

2009). 

На измерителя „Аз мога...!“ съответства най-високата (най-качествена) степен на 

самоутвърждаване и, съответно, най-високото ниво и качество на лидерска мотивация 

– тази за високи и качествени резултати, автономно избирани и преценявани. 

Съотнася се с тип G и H по Г. Ингланд и А. Кинтанила, почти напълно съвпада с третия 

тип (по Д. Шерингтън) и с вътрешната мотивация по Е. Диси, и в голяма степен с 

мотивацията за постижение на Д. Макклелънд и с „битийната мотивация“ на Е. Маслоу. 

Съдържателно се съотнася и с феномена „преживяване на компетентност“ (Минчев, 

2013; 249). 

Своеобразният „патос“ на предлаганата от нас концепция за лидерска мотивация, 

съотнесена и координирана с феномена самоутвърждаване е, че тези феномени 

показват онтогенетична динамика и развитие, като бележат основни стъпала в 

постигането на психосоциална зрялост на границата между юношеството и зрялата 

възраст. 

Както се опитахме да покажем, между стремежът към самоутвърждаването, който е 

универсална характеристика на съвременния човек и – още по-подчертано – ярка и 

специфична характеристика на съвременния лидер, и мотивацията за лидерство има 

тясна и специфична връзка. Ще я представим по малко провокативен начин: основното 

съдържание (осъзнаваемата й част) от мотивацията на човека е всъщност 

рационализация, която обяснява или оправдава стремежът му за самоутвърждаване; ако 

това твърдение е пресилено, отнесено към всички хора (мотивацията на всички хора е 

твърде разнообразна съдържателно), то става значително по-правдоподобно, ако се 

отнесе към лидерите, чията специфична лидерска мотивация е феноменологично 

почти сходна със стремежа за самоутвърждаване. 

 

Емпирична проверка/верификация на основната теза: методика, организация 

и анализ на данните от емпиричного изследване 

Към теорията на Е. Маслоу за йерархичното подреждане на потребностите (както и 

към всички подобни теории, създадени чрез спекулативно-умозрителен анализ) се 

предявяват претенции и критични въпроси: „Съществува ли йерархична подреденост на 

потребностите, мотивите и смислите на човешкия живот и дейност? Реалност ли е (или 

хипотетична теоретична конструкция) прогресивното придвижване от по-ниските към 

по-високите равнища?“ (по: Илиева, 2009, с. 161). „Подчертава се, че йерархията е 

непроверяема, тъй като е проблем тя да се установи и измери“ (Pinder, 1998 – по: 

Илиева, пак там). Ние преценяваме подобни въпроси като провокация и към нашата 

основна идея; нашата позиция по този принципен въпрос е следната: идеята за 

йерархията смислово-подбуждащите регулатори на поведението не е (още!) проверена, 

тъй като никой не се е заловил да го направи както следва. От една страна това едва ли 

е възможно с традиционните средства на съвременната емпирична психология (чрез 

самооценъчни въпросници, съдържащи полубезсмислени айтъми: „Наблюдавате ли у 

себе си йерархично подреждане на потребностите си?“); от друга страна йерархията не 

може да се забележи, ако я търсим само чрез синхронно-диференцирани данни, тя се 
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проявява главно в диахронно-диференцирани данни, които проследяват динамиката и 

логиката на дадения феномен (процес) в онтогенезата. Тук ще се розовем и на 

интересната идея на Н. Е. Харламенкова, която счита, че потребността от 

самоутвърждаване постоянно се актуализира поради системното изменение на 

идентичността в процеса на порастване на младия човек (Харламенкова, 2007).  

В емпиричното изследване, което представяме, е направен опит за диахронно 

проследяване на качественото своеобразие на самоутвърждаването в онтогенезата чрез 

подбиране на две извадки с възрастова разлика около 10 години (съпоставяване на два 

възрастови „среза). 

Спазвайки почти нормативното правило, че всеки психолог, който предложи 

някаква нова идея или концепция, трябва да създаде и изследователски инструмент, с 

който емпирично да я потвърди, ние разработихме нов тест за изследване на степените 

(равнището) на самоутвърждаването в онтогенетичен план (Василев, Б., 2015). Тестът 

съдържа четири скáли (две основни и две допълнителни), които измерват 

съдържателните компоненти на този конструкт. Първата скáла измерва 

самоутвърждаването чрез приемане и одобрение, по-ниското ниво и степен, което 

очакваме да характеризира тийнейджърите. Втората скáла измерва самоутвърждаването 

чрез стремеж към качествени резултати и стойностни успехи – най-високото и зряло 

равнище, което следва да характеризира студентите. Трета скáла на теста включва 

айтъми, отнесени към плътността и интензивността на биографичните събития в 

живота – считаме, че колкото по-наситена биография притежава даден субект, толкова 

по-високо е неговото ниво на самоутвърждаване. Четвърта скáла представя айтъми за 

асертивност, който феномен редица автори свързват (някои дори отъждествяват) със 

самоутвърждаването. Последните две скáли съставляват и съдържателния „фон“ и 

пълнеж на теста. 

От голям масив от емпирични данни (събрани от над 380 изследвани лица) 

извлякохме на случаен принцип отговорите на 55 ученици (от 3 училища в Пловдив и 

едно в Кърджали) и 41 студенти от две бакалавърски и една магистърска специалности 

от ПУ „Паисий Хилендарски“, които представляват двата възрастови среза. 

       В таблицата са представени само данните от първите две, основни скáли, които са 

релевантни на нашата изследователска цел. Те са обработени само първоначално, без 

сложна статистика, но ясно показват съществената разлика между двете възрастови 

(„срезови“) извадки – 15-16 годишните тийнейджъри се самоутвърждават чрез стремеж 

към приемане, оценка, одобрение и популярност сред връстниците си, а абсолютното 

равенство между усреднените данни по двете скáли при тях можем да обясним с 

очевидната социална (или себе-) желателност на втората скáла. Порастналите (на прага 

на зрелостта) студенти вече се самоутвърждават чрез стремеж към постижения, чиято 

стойност те могат да определят автономно, относително независимо от преценката на 

другите. 

 

Табл. 1. Съотношение между стойностите на двете скáли при двата възрастови 

среза 

Изследвани лица 

Скáли 

Ученици (n = 55) 

Средна възраст 15,8 г. 
Студенти  (n = 41) 

Средна възраст 26,7 г. 

І. Скáла за самоутвърждаване 

чрез приемане и одобрение от 

другите 

  Ʃ  1411   (: 55) 

     = 25,65 

  Медиана  26 

  Мода  28 

  Размах  15 ÷ 32 

 Ʃ  817  (: 41) 

    = 19,93 

 Медиана  22 

 Мода  15 и 23 

 Размах  11 ÷ 28  
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Изследвани лица 

Скáли 

Ученици (n = 55) 

Средна възраст 15,8 г. 
Студенти  (n = 41) 

Средна възраст 26,7 г. 

ІІ. Скáла за самоутвърждаване 

чрез качествени резултати, 

постижения и успехи 

  Ʃ  1422   (: 55) 

     = 25,85 

  Медиана  27 

  Мода  28 

  Размах  15 ÷ 30 

 Ʃ  1189  (:41) 

    = 29,00 

 Медиана  30 

 Мода  28 

 Размах  12 ÷ 36 

Разлика между данните от 

първа и втора скáла 
  + 0,2  + 9,07 

 

 Сред тези данни насочваме вниманието към съотношението между средните 

стойности на двете извадки (срезове) по всяка от скалите: студентите имат почти 6 

пункта по-нисък резултат от учениците по първа скала; и съответно 3 точки повече 

по втора скала. Вътре във всяка извадка: между точките по двете скали при учениците 

няма никаква разлика, а при студентите при втора скала има нарастване с 9 пункта. 

Горните данни показват очевидно, според нас, че е налице йерархично 

подреждане (закономерно „следване“ в онтогенетичен план) на качествено различните 

степени (и нива) на самоутвърждаването и съответстващите им мотивационни 

еквиваленти. 

 В тези емпирични данни се проявява (и откроява) не толкова мозаечната 

пъстрота на индивидуалните различия, а устойчива онтогенетична (епигенетична) 

тенденция и логика на качествено личностово (и съответно – мотивационно) развитие. 

Тази посока и логика можем да означим с един термин/конструкт, който също така е 

почти пренебрегван от съвременните психолози – психосоциално съзряване. Ако този 

феномен може да бъде възпроизведен емпирично и ако данните свидетелстват за 

неговата наличност (ние твърдим, че в нашите данни се наблюдава именно това), то 

този факт говори, макар и косвено, че йерархичната подредба и качественото 

своеобразното редуване на модусите (и степените) на самоутвърждаването, на 

потребностите, а съответно и на мотивите, „се случват“ в онтогенезата (епигенезата). 

 И дори да не е закономерност (от типа норма), то поне като възможност и 

потенциал в живота на младите хора се наблюдават психосоциално съзряване и 

личностен растеж (като почти тъждествени явления). А това не само подкрепя 

оптимистичния и позитивен възглед за същността на човека; което е по-съществено тук 

за нас – в специфичната мотивация за лидерство, която е съдържателно много сходна 

със самоутвърждаването, също може да се очаква и наблюдава съзряване и качествен 

растеж към по-високо равнище. 
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Резюме: Организационна диагностика е ефективен начин за „вглеждане“ в организацията, за да се 

дефинират празнини (GAPs) между текущите и желаните резултати и как могат да бъдат постигани 

целите. През последните години организационна диагностика еволюира от техника, използвана като част 

от процеса на организационно развитие, до основен процес, значим сам по себе си. Ефективната 

диагностика следва да бъде органичен процес, използван за анализ на организацията, за да бъдат 

планирани и приоритизирани потребностите от организационна промяна. Основната задача на диаг-

ностични модели е „опростяване“ на реалността. Изследователите, които се занимават с организации, не 

са в състояние да прилагат едновременни мерки и да третират организацията в цялото ѝ разнообразие и 

многоизмерност (или това просто не е практично решение). Затова те следва да съберат различни 

перспективи и да обособят „част“ от реалността, за да стартират работата с организацията през нея 

(Morgan, 1990). Това е единственият възможен начин да се действа в рамките на организацията, за да се 

достигне до организационна промяна. Ето защо основната роля на диагностичните модели е да осигурят 

разбиране на организацията и възможността за ефективно въздействие – чрез опростяване на реалността. 

Съществуват много стратегии за развитие и подобряване ефективността на дадена организация (Beer & 

Spector, 1993; Cummings & Worley, 1993; Rothwell & Sredl, 1992). Концепцията за диагностика на 

организацията се използва и по начин, наподобяващ медицински модел. Така например, лекарят 

провежда тестове, събира важна информация за човешкия организъм и оценява тази информация, за да 

предпише курс на лечение. По аналогичен начин, организационната диагностика използва спе-

циализирани процедури за събиране на значима информация за организацията, за да се направи анализ и 

план за подходящи организационни интервенции (Tichy, Hornstein, & Nitsberg, 1977). В настоящият 

доклад, през примери от практиката, ще се представят характеристики на основните методи, участващи в 

процес на организационна диагностика, както и как те рефлектират върху готовността на корпорацията 

за осъществяване на промяна. Ще се очертаят факторите за успех на база направени наблюдения и 

анализи. 

 
Ключови думи: организационна диагностика, организационна промяна, методи, събиране на 

данни, интервенции 

 
Abstract: Organizational diagnostics is effective way of “looking” into the organization. It helps to define 

the gaps between the current and wanted results and shows us how to achieve goals. In the last years 

organizational diagnostics has evolved from technic, used as part of the process of organizational development to 

a main process. Effective diagnostics must be limited process, used for analyzing the organization, so the needs 

of organizational change be planned and prioritized. The main task of the diagnostics model is to simplify the 

reality. The researchers working with organizations are not able to implement simultaneous measures and to treat 

the organization in her whole diversity (in other words this is not a good decision). They should gather different 
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perspectives and to delineate part of the reality, to start working with the organization through the organization 

(Morgan, 1990). This is the only way to act in the borders of the organization and organizational change to be 

accomplished. This is the reason the main role of the diagnostics models is to assure the understanding of the 

organization and the opportunity for effective impact – through simplifying the reality. There are many strategies 

of development and improvement of the efficiency of the organization (Beer & Spector, 1993; Cummings & 

Worley, 1993; Rothwell & Sredl, 1992). The concept of organization’s diagnostics is used in ways resembling 

the medical process. As the doctor make tests and collect vital information about the human organism, so he can 

make a prescription and method of healing an analogous manner the organization diagnostics use specialized 

procedures for collecting vital information about the organization, so an analysis and plan can be made (Tichy, 

Hornstein, & Nitsberg, 1977). In this report, through practical examples, will be presented the characteristics of 

the main methods used in the organizational diagnostics and how they reflect on the corporation. Further we will 

illustrate the factors of success based on surveys and analysis. 

 
Keywords: оrganizational diagnosis, organizational change, methods, data collection, interventions 

 

 

Повечето човешки дейности са продукт на координирани действия, извършени 

от лица, работещи в екип, а не от лица, които работят сами. Поради тази причина, от 

съществено значение са процесите, чрез които те изпълняват задачите си, управляват 

промяната, вземат решенията и как се отнасят един към друг вътре в организацията. 

Този доклад се адресира към важността на Организационна диагностика в 

управлението на промяната. Организационната диагностика е есенциална стъпка по 

отношение на всяка инициатива за промяна и с всяка променяща се среда, в която 

гъвкавостта и креативността са ключови ценности, мениджърите се интересуват от 

въпроси, засягащи природата на организационния процес и структура, човешките 

взаимоотношения и естеството на промяната. В доклада ще представим няколко казуса 

на организационна диагностика като инструмент са откриване на „празнините“ (GAPs) 

между това „какво е“ и „какво трябва да бъде“ в организацията.  

По-голямата част от човешките дейности не са самостоятелни, а по-скоро 

резултат от координирани действия, извършвани в повечето случаи от група хора или 

екип. Веднага щом имаме на лице такава ситуация, трябва да започнем дискусия 

относно организациите и тяхната природа, начинът, по който функционират, по който 

се адаптират, променят и трансформират, базирайки се на техните ресурси и среда. 

Мениджърите се интересуват от тези теми, тъй като те са практически архитектите на 

организацията и най-вече защото представянето на организацията зависи от това как се 

разпределя и организира работния процес (Romelaer, 2002). Следователно стартовата 

точка е да определим организацията. Трябва да използваме системен подход, при който 

организацията да изглежда като отворена система, „съзнателно координирана социална 

единица, със сравнително разпознаваеми граници, която функционира на относително 

постоянна основа за постигане на обща цел или набор от цели“ (Robbins, 1987). В този 

смисъл, организацията е виждана като набор от елементи, които си взаимодействат в 

определени граници за постигането на общ резултат. Значителното тук е процесът на 

взаимодействие между елементите, особено в човешките отношения и как промяната 

влияе на тези отношения. За да бъдат обследвани тези феномени, мениджърите имат 

нужда от оценъчен инструмент, който да им представи „поглед“ на всички 

модификации във взаимоотношенията, във време, когато промяната е неминуема. 

Организационната диагностика е инструмент, който може да даде изчистена картина на 

мениджърите в момент на внедряваща се промяна. В този доклад ще подчертаем 

важността за провеждане на диагностика преди процесите на промяна да започнат.  
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Организациите трябва да оцелеят в една конкурентна и бързо променяща се 

среда, от което следва, че те са изправени пред различни предизвикателства и 

несигурност на действията. Организациите трябва също така да се справят с 

адаптацията при новите ситуации и среди, за да могат да оцелеят и да останат на 

конкурентно и ефективно ниво. В такива случай, промяната не е само неизбежна, но и 

задължителна, затова е важно как ще се развият процесите и как ще бъде планирана 

имплементацията на промяната в модерната организация. Организационната промяна 

може да се дефинира като етап на преход между текущия етап и бъдещия, към който 

организацията се е ориентирала (Cummings et al., 1985). Това означава, че когато 

говорим за промяна, имаме предвид процес, през който организацията трябва да 

премине.  

Организационната промяна може да се разглежда също като иновация в смисъла 

на технологията, на новите продукти или практики, използвани от членовете на 

организацията за първи път, без значение дали конкретната новост, предизвикваща 

промяна, е използвана вече от друга организация (Petigrew, 1985).  

Van de Ven и Poole (1995) категоризират промяната в четири понятия, 

приложими в мениджмънт практиката.  

 жизнен цикъл 

 еволюция 

 база данни  

 поставяне на цели 

Обикновено когато мениджърите мислят за промяна, те са склонни да определят 

и планират процесите спрямо един от тези модели.  

Организационната диагностика трябва да бъде анализирана като част от по-

голям процес на промяна или като част от развитието на организационния процес. Не е 

уместно нито ефикасно да се използва организационна диагностика самостоятелно. В 

повечето случаи организационната диагностика е възприемана като първа стъпка към 

по-мащабен опит за промяна. Тя може да се разглежда като специален клон на 

организационното изследване, водеща до набор от твърдения за проектни варианти и 

препоръки за промяна (Postma and Kok, 1998). Такива изследвания включват различни 

активности – от организационна оценка (Furnham and Gunter, 1993), през одит, 

ориентиран към резултати и диагностика (Hofstede et al,1990), до организационно 

проучване (Argyris and Schön, 1995).  

Провеждането на проучвания в организацията е част от ефикасния мениджмънт. 

Тези действия осигуряват на мениджърите полезна информация, която представя 

основата за информирано и компетентно вземане на решение и развитие на 

организацията и промяната. Те могат да осигурят обратна връзка за членовете на 

организацията и да заемат изключителна роля в оценката на служителите, нуждите от 

обучения, ситуацията на организационна диагностика (Smith, 2003). Резултатите от 

такава диагностика обикновено водят до изявление за функционирането на 

организацията . В допълнение, то трябва да включва набор от препоръки, 

предназначени за подобряване на организационната ефективност и ефикасност. 
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Казус – компания Z 

Пред-история 

Компания Z е иновативна компания, функционираща отскоро на българския 

пазар. Тя работи в тясното сътрудничество с редица производители и оторизирани 

сервизи на автомобили на няколко континента, фокусирайки се в разработването, 

поддръжката и разрастването на собственото си портфолио от софтуерни решения в 

сферата на автомобилната индустрия. 

Бранша, в който компания Z оперира, е високо-технологичен и много конкурентен. 

Клиентите, които Компания Z обслужва, са от четири офиса, разположени в България и 

Обединеното Кралство. Нуждата от стратегически решения идва от желанието за 

разширяване на бизнеса и усвояването на умението за управление на хората. 

Мениджмънта на Компания Z разпознава потребността от промяна на културата 

на компанията и развитието на ръководителите – от най-добри специалисти със 

съответната експертиза – към специалисти, с фокус върху развитие на хора и екипи. 

Потребностите от съществена организационна промяна са провокирани и от 

прогнозите за бърз растеж и разрастване на екипа с повече от 100% за последната една 

година. 

Особено благодатна предпоставка за успех в компанията е зрелостта на 

ръководството за осъзнаване на потенциалните опасности от предстояща и закономерна 

на криза на растежа, ако няма адекватни политики, насочени към бързо разрастващия 

се екип на компанията. 

За да могад да бъдат направени адекватни предписания за бъдещи действия, 

подредени по приоритети, процеса на организационна диагностика протече на няколко 

нива: 

1. Изследване на организационната среда, посредством въпросник - Workforce 

View Survey  

2. Фокус групи – с произволно избрани служители от различно ниво в йерархията 

3. Индивидуални интервюта 

Настоящият доклад ще се фокусира основно върху резултатите оъ изследването 

на организационната среда, за което е валидно следното: 

 Изследването се използва за организационна диагностика и дава ясна картина на 

„тесните места“, към които да бъдат адресирани конкретни усилия и мерки. 

 Резултатите могат да се използват за разработване на програма за развитие на 

структурите, системите, процесите в съответната компания. 

 Дава информация за удовлетвореността на служителите по основни области на 

корпоративния живот. 

 Очертава тенденции, споделени ценности и отношение към приетите норми и 

правила. 

 Засилва способността на компанията да реагира динамично и адекватно в 

ситуация на промяна.  
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 Изпраща послание за чуваемост на мнението на служителите в организацията. 

 Идентифицира потенциални опасности и дава възможност за превантивни 

действия от страна на мениджмънта. 

 Използва се при HR одит или като самостоятелен инструмент.  

 Подпомага повишаване адаптивността и ефективността на компанията като 

цяло. 

Изследвани области 

 Стратегически дейности  

 Корпоративна култура  

 Комуникация  

 Мениджмънт  

 Обучение и развитие 

 Условия на работа 

 Мотивационни фактори 

 Възнаграждения 

 Обща оценка 

   
  

Резултати 

В следствие на отговорите на над 80% от респондентите, бяха идентифицирани 

следните области за развитие 

 

 Ефективност на работните процеси: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фиг. 1. 

 

 Ефективност на процесите за управление на хора 

 

 

Фиг. 2. 
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 Наличие на често сменящи се приоритети в работата, характеризиращи като 

цяло стила на управление и комуникация 

 

 

Фиг. 3. 

 

 Недостатъчно ниво на развитие на “меки умения” за управление на хора в 

компанията (People Management) 

 

 

Фиг. 4. 

 Липса на системност при подаване на обратна връзка и оценка на представянето 

 

 

Фиг. 5. 



- 238 - 
 

 Идентифицирана липса на система за кариерно израстване 

 

 

Фиг. 6. 

 

 Осезаема нужда от развитие на система за възнаграждаване на резултатите 

 

 

Фиг. 7. 

 

Доклад и програма за развитие 

В следствие на направните изследвания, корелационни анализи и обработка на 

всички постъпили данни, се изготви програма за развитие на политиките за управление 

на човешките ресурси. 

Тази програма позволи да се направят превантивни действия и да се осъзнае 

потребността от организационни промени, които да способстват здравословното 

преминаване през жизнения цикъл на компанията и плавното осъществяване на 

промените по пътя на растежа. 
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Програмата включваше разнообразни дейности, адресирани към 

идентифицираните области за развитие и “тесни места”. Тя дава възможност да се 

осигури системен подход и последователност на дейностите, както следва. 

 

 

Фиг. 8. 

 

Заключение 

Перспективите на организационната диагностика се фокусират върху 

измеренията на човешките процеси във функциите на организацията; съсредоточават се 

върху изследване на нагласите, нормите, ценностите, системите и процесите. 

Употребата на инструменти за организационна диагностика за разрешаване на 

проблеми в структурата е есенциална. Полезно е за всяка корпоративна среда да 

предприема периодично „обновяващи“ дейности, свързани със звената и отделите ѝ, и 

касаещи отношенията в колективите. 

В следствие на направената организационна диагностика и разработената 

годишна стъпкова програма, се даде възможност за целенасочени и фокусирани усилия. 

Програмата адресира дейности директно към идентифицираните дефицити. Чрез 

стратегически изградени стъпки ежемесечно се включват различни служители от 

йерархичната стълба в организацията с участие в активности, които помагат за 

Бонусна система 
Анализ на съществуваща KPI’s по позиции Процедура и комуникация 

Оценка на предстaвянето 
Процедура Компетенции 

Връзка в кариерно 
израстване 

Мениджмънт Академия 
360 градуса по компетенции Даване на обратна връзка People Management 

Кариерни пътеки 
Критерии за израстване Процедура Комуникация 

Подбор 
Запълване на липсващи 

позиции 
Препоръчване на нови 

служители 
Въвеждаща програма 

Комуникация  Дългосрочна визия и 
мястото на всеки за 
осъществяването и 

Комуникация между отдели HR 

Корпоративна култура 
Общи послания/активности. 

Core Values. 

Ангажираност и 
корпоративна идентичност - 

активности 
Employer Branding 
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изясняване на някои основополагащи термини и практики и внедряването на 

дефинициите в практиката. 

Преди да можем да създадем ефективна организация, трябва да разберем 

текущото ѝ състояние. Имаме нужда да разберем как работи и да идентифицираме 

причинителите на проблеми. С други думи, трябва да изведем „диагноза“ на 

организацията. Това е критичната част от всяка едно усилие за преструктуриране. И 

въпреки това, този процес често е подценяван.  
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Резюме: Автентичността като понятие съществува още от времето на древните гърци и е 

увековечено с техния постулат: „Да бъдеш верен на себе си“ (S. Harter, 2002). Въпреки че концепцията за 

автентичността не е нова, интересът към нея и какво представлява е много голям в последните няколко 

години. Това е видно от множеството академична литература, написана по темата (Gardner & 

Schermerhorn, 2004; George & Sims, 2007; George, Sims, McLean, & Mayer, 2007; George, 2003; May, Chan, 

Hodges, & Avolio, 2003). Както тези, така и много други автори (Ilies, Morgeson, & Nahrgang, 2005; Shamir 

& Eilam, 2005) предполагат, че може би зад автентичното лидерство стои нещо много повече от това да 

си верен на себе си. Теорията за автентичното лидерство, родена от пресичането на лидерството с 

етиката и позитивното организационно поведение, се използва активно от няколко години насам (Avolio 

et al., 2004; Cameron, Dutton, & Quinn, 2003; Cooper & Nelson, 2006; Luthans, 2002; Luthans & Avolio, 

2003). Следвайки концепцията на позитивната психология (Seligman, 2002), автентичността може да се 

дефинира като „притежанието на собствен опит, мисли, емоции, нужди, преференции и вярвания и е 

заложено в необходимостта да познаваш себе си“ (S. Harter, 2002: 382). Изследване на 75 члена на 

„Stanford Graduate School of Business’s Advisory“ показва, че най-важното умение, което трябва да 

притежава или развие един лидер, е себепознанието. Въпреки това много от лидерите, особено онези, 

които са в началото на кариерите си, са водени от подбуди да доказват значимостта на постиженията си и 

да получават одобрение от обкръжението, до степен, че неглежират или отделят твърде малък ресурс за 

„вглеждане“ вътре в себе си. Често силният стремеж и амбиция им позволява да бъдат професионално 

успешни за известно време, но не и да задържат успеха за дълго. Автентичният лидер има постоянната 

нужда да поддържа високо ниво на мотивация и да балансира ролите, които ежедневно заема.  

Поради тази причина е жизнено важно да се работи по посока идентифициране на мотивационните 

фактори. В настоящият доклад ще преминем през теорията за автентичното лидерство, произходът и 

етимологията на термина, ще очертаем параметрите и характеристиките на автентичния лидерски стил, 

по какъв начин и от какъв тип хора се прилага той в организационната среда. След това ще илюстрираме 

типологията на автентичното лидерство с реални казуси и ще онагледим резултати от изследвана група 

лидери. 

Ключови думи: автентичност, лидерство, изследване, мотивация, теория 

Abstract: Authenticity as a construct dates back to at least the ancient Greeks, as captured by their 

timeless admonition to “be true to oneself” (S. Harter, 2002). Although the concept of authenticity is not new, 

there has been a resurging interest in what constitutes authentic leadership within both the applied (Gardner & 

Schermerhorn, 2004; George & Sims, 2007; George, Sims, McLean, & Mayer, 2007; George, 2003; May, Chan, 

Hodges, & Avolio, 2003) and academic management. A theory of authentic leadership has been emerging over 

the last several years from the intersection of the leadership, ethics, and positive organizational behavior and 

scholarship literatures (Avolio et al., 2004; Cameron, Dutton, & Quinn, 2003; Cooper & Nelson, 2006; Luthans, 

2002; Luthans & Avolio, 2003). As conceptualized within the emerging field of positive psychology (Seligman, 

2002), authenticity can be defined as “owning one’s personal experiences, be they thoughts, emotions, needs, 

preferences, or beliefs, processes captured by the injunction to know oneself” and behaving in accordance with 

mailto:office@h-vision.com
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the true self (S. Harter, 2002: 382). A survey within a 75 members of “Stanford Graduate School of Business`s 

Advisory” shows that the most important skill, which a true leader have to develop, is self-awareness. Despite 

that, most of the leaders who are in the beginning of their careers, are so driven to prove their accomplishments 

and to be approved by others that they make very small effort to look inside themselves. Often the strong desire 

and ambition allows leaders to succeed professionally for a small amount of time and not to keep their success in 

long terms. Authentic leader has the permanent need to keep a high level of motivation and to be balances within 

the everyday roles. This is why it is a high priority to work towards identifying thir motivational factors. We will 

shortly review the theory of authentic leadership, the origin and etymology of the term, we will outline the 

parameters and characteristics of authentic leadership style, how and what type of people applies it in the 

organizational environment. Further, we will illustrate the typology of authentic leadership with real case studies 

will illustrate the results of a study group leaders. 

Keywords: Authenticity, leadership, research, motivation, theory. 

 

 

1. Дефиниция и етимология на Автентичността 

Думата автентичност води своя произход от гръцкия корен authentikos, което 

означава оригинален, истински. В контекста на Автентичното лидерство това ще рече, 

че лидерът трябва да има изградена ценностна система и изчистена визия, които да 

защитава и отстоява истински както в мислите си, така и чрез поведението и действията 

си. 

 

2. Дефиниция на Лидерството 

В съвременната литература думата лидерство преминава през различни значения 

и влиза в контекста на множество автори.  

„Лидерството е онова изкуство, което мобилизира другите с желание за 

споделени преживявания.“ (Kouzes & Posner, 1987).  

„Лидерството е онова поведение на индивида, с което той насочва действията на 

групата към споделена цел.“ (Hemphill & Coons, 1957:7). 

„Лидерството е процесът на влияние върху действията на групата, обединени 

под обща кауза.“ (Rauch & Behling, 1984:46). 

Някои учени предлагат различен подход, като смятат лидерството за „изкуство“ 

- Karp and Helgø (2008), докато други се фокусират върху лидерството като „практика“ 

(Endrissat & von Arx, 2013). 

Общият елемент в дефинициите е, че съществуват две страни – лидер и 

последовател, между които се формира определена връзка и взаимодействие със 

споделена цел, функция и резултат, както и сходно поведение.  

 

3. Развитие на теориите за лидерство 

Една от най-ранните теории за лидерството е описана в “The Great Man Theory”. 

Там се твърди, че лидерството е черта на инстинкта и предполага, че лидерите се 

„раждат“ такива и това е тяхно призвание. Въпреки че е доста популярна до късния 19 

в., теорията често е била оспорвана и свеждана до Теория за вродените черти, която се 

развива в ранния 20 в. Тази теория се фокусира върху самото лидерство и дали то може 
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да бъде развито или е съвкупност от качества, с които човек се ражда. До 1940 г. 

вниманието е насочено към поведението на лидера, а не как се става лидер. За 

последните двадесет години проучванията са фокусирани върху отличителните разлики 

в поведенията по време на работа и в личните взаимоотношения. Лидерите са 

категоризирани в зависимост от това дали съсредоточават усилията си върху задачите 

или върху хората.  

През 1960 г. се ражда Ситуационната теория, в която се набляга на реакциите на 

лидерите в контекста на различни ситуации. До този момент се е споделяло мнението, 

че няма единен универсален стил или теория на ръководство и че всяка ситуация е 

уникална и би следвало да изисква водещия лидер да взема решение въз основа на 

оценка на различни допълнителни фактори по това време. 10 години по-късно, през 

1970 г., вниманието отново се измества и фокусира върху взаимната полза във 

взаимоотношенията между лидерите и последователите. Тази фаза на транзакционно 

лидерство изхожда от преобладаващия фокус през 1975г. върху Теорията за обмен 

между лидер и член, която е и основа на повечето проучвания в днешно време. В 

същото време, успоредно на тези проучвания се появяват и други, които предлагат 

Теория на трансформиращото лидерство, ударението в която пада върху процес на 

доверие и мотивация, чрез който лидерите променят последователите си.  

1980 г. бележи началото си с нова промяна на посоката в теориите. Теории с 

нова парадигма се фокусират върху това как лидерите създават и се справят с 

промяната. Харизматичното лидерство става един от най-видните модели, които 

изплуват на повърхността на теоретичните рамки. Разпознаването на Визията и 

Ценностите като изключително важни компоненти в лидерската система води до 

раждането на Ценностно-основана теория на лидерство, от което произлиза Теория за 

Духовното лидерство (Fry, 2003) и Теория за Автентичното лидерство (Avolio et al, 

2004).  

 

4. Разликите между лидер и лидерство 

През 2001г. Дей илюстрира една изчистена дефиниция за лидер и лидерство: 

„Развитието на лидерите е съсредоточено върху създаване на индивидуални лидери, 

докато развитието на лидерско поведение е фокусирано върху самия процес, който по 

своята същност включва множество от индивиди (напр. лидери и последователи са 

всъщност равни в един самоуправляващ се екип)“ (Дей, 2001)  

С други думи, изключително важно е да се направи разлика между процеса на 

лидерство – включващ взаимоотношението между лидери и последователи, и лидерите 

като индивиди. 

 Лидерство=процес 
 Лидери=хора 

 

5. Развитие на Автентичното лидерство 

Академичното общество признава и потвърждава смяната на фокуса към 

Теорията за Ценностно-основаното лидерство и нуждата от по-автентично поведение 

на работното място.  

Група от отличени учени и сътрудници потвърждава тази нужда, като извежда и 

дефинира разликите между автентичност, автентично лидерство и автентичен лидер 

(Luthans & Avolio, 2003). Предлага се първоначален модел, базиран на теория, която е 

стимулирана от интереса и участието в интердисциплинарна среща на високо равнище, 
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организирана от Gallup Leadership Institute (GLI) от Университета на Небраска- 

Линкълн през 2004. Значимостта на това събитие полага основите на бъдещо проучване 

за създаване на структурата на Автентичното лидерство. Докладите, представени на 

тази среща са публикувани в специално издание на „Лидерският Тримесечник“ (2006, 

Volume 16, Issue 3). 

Концепцията за Автентичното лидерство е представена пред специалисти в 

областта в две ключови публикации. Първата, публикувана през 2006г. от Роб Гофи и 

Гарет Джоунс идентифицира наличието на много компании, които се 

„управляват/менажират“, вместо да се ръководят от лидери. Подчертава се теорията, че 

ефективните лидери са автентични и притежават собствени, индивидуални силни 

страни. Предлага се също така и твърдението, че лидерите ангажират своите 

последователи, вдъхновяват ги и ги мотивират със своята индивидуалност. Тази 

публикация разкрива една различна перспектива за това, че трябва да съществуват 

социални взаимоотношения между лидерите и последователите.  

През 2007г. професор Бил Джордж от бизнес училището в Харвард публикува 

своята книга “True North” (бел. ав. „Истинския юг“). В тази книга той изразява своите 

опасения за практиките в лидерството и неговите принципи, и апелира към това 

фокусът да попадне върху по-истински и ценностно-базирани подходи, с което 

всъщност насочва теорията си към автентичното лидерство. „True North” лансира 

идеята за лидерите, които притежават единен морален компас и само ако следват този 

компас, ще могат да се трансформират в автентични лидери. 

Книгата е базирана на множество изследвания и интервюта с около 125 топ лидери в 

бизнеса и придържайки се към тези изследвания, създава програма, която да помогне за 

правилното разбиране на успехите на автентичните лидери. Тя е изградена въз основа 

на 5 ключови зони: 

 Познаване на своето автентично Аз 
 Дефиниция на собствените ценности и принципи на лидерство 

 Разбиране на мотиваторите 
 Запазване на идентичността, интегрирайки всички аспекти от живота 

 

6. Какво представлява Автентичното лидерство? 

Академичното общество за първи път дефинира Автентичното лидерство през 

2004г., като казва: „Тези, които напълно и проникновено осъзнават собствените си 

мисли и поведения и са възприемани от околните като осъзнати за собствените си 

ценности и морални възгледи (респективно и за тези на околните); тези, които имат 

знанието, силата и са наясно за контекста на всяко събитие и реагират с увереност, 

надежда и са оптимистично настроени, въз основа на висок морален стандарт. (Avolio 

et al, 2004).  

Avolio и неговите колеги категорично дефинират автентичното лидерство не 

като определен модел в лидерството или някакъв конкретен стил, а като коренът на 

всички производни на лидерството с неговите позитивни и ефективни аспекти. 

С други думи, въпросът, който се поставя от изследователите е: ако лидерството е 

позитивно и ефективно, ерго то е подкрепяно от автентичното лидерство, без значение 

от стила лидерство в конкретния момент, това би породило въпроса дали автентичното 

лидерство ще продължи да произвежда позитивни резултати. Ако трябва да подплатим 

това твърдение с пример, можем да дадем следния: Лидерството на Адолф Хитлер е 

било позитивно и ефективно, погледнато от перспективата на неговите последователи. 

Означава ли това, че той е показвал автентичен стил или е бил автентичен лидер? 
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7. Теоретична рамка на автентичното лидерство 

Първоначалните изследвания съставят теоретична рамка, съдържаща 9 ключови 

елемента, отправени към поведението на автентичния лидер спрямо неговите 

последователи. 

 

Позитивен 

психологически 

капитал 

 

Позитивна морална 

перспектива 

Себепознание на 

лидера 

 

 

Самоконтрол на 

лидера 

 

Поведение на 

лидера 

Себепознание 

на 

последователя 

 

Развитие на 

последователя 

Контекст на 

организацията 

 

 

Устойчиво 

представяне 

Фиг. 1. 

 

 Позитивен психологически капитал – означава нуждата от позитивна култура в 

организацията, базирана на емоционалната интелигентност, за да се осигури 

ресурс за формирането на психологическа устойчивост между лидерите и 

последователите. 

 Позитивна морална перспектива – представлява изконните ценности на 

организацията, които трябва да бъдат споделени като морален код между 

лидерите и последователите.  

 Себепознание на лидера – умението да влияе и да бъде самоосъзнат е ключово за 

автентичния лидер. 

 Самоконтрол на лидера – умението да управлява и контролира собствените си 

емоции и реакции спрямо другите също е от ключово значение за автентичния 

лидер. 

 Поведение на лидера – автентичният лидер демонстрира серия от поведения, 

базирани на своето себепознание и самоконтрол, като по този начин ще упражни 

ефективно лидерството си. 

 Себепознание на последователите – автентичното лидерство е гъвкаво по 

отношение на взаимоотношенията между лидера и последователите и споделя 

морални принципи, които изискват високо ниво на себепознание от страна на 

последователите. 

 Развитие на последователите – това ще се случи чрез взаимодействие с лидера и 

прозрачност в отношенията. 

 Контекст на организацията – контекстът на организацията би повлияла на 

културата и следователно на капацитета на организацията да развива автентично 

лидерство. 

 Устойчиво представяне – това трябва да бъде допълнителна полза, в резултат на 

всякаква форма на позитивно и ефективно лидерство и следователно релевантно 

на автентичното лидерство, което е в основата му. 

 

8. Обобщение на академичните открития в областта на автентичното лидерство 

Вземайки предвид теоретичната рамка на автентичното лидерство, учените се 

обединяват около 4 компонента на автентичността и 4 сходни компонента на 

автентичното лидерство. 
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Автентичност Автентично лидерство 

Себепознание 

 

Балансиран процес на 

възприемане на информация 

 

Автентично поведение 

 

Прозрачност в отношенията 

Себепознание 

 

Прозрачност в отношенията 

 

 

Вътрешни етични норми  

 

Баланс в процесите 

Фиг. 2. 

 

В допълнение на устойчивото представяне, съществуват 3 основни ползи на 

автентичното лидерство: 

 Доверие 
 Обвързаност 
 Добър живот 

 

9. Отговор на професионалното общество за автентичното лидерство 

Професионалното общество прегърща идеята за автентичното лидерство, 

въпреки че някои от казусите, чрез които се доказва концепцията, са прекалено 

позитивни и оптимистични. Автентичното лидерство е гореща тема и често е 

предлагана като отговор на всички текущи проблеми, които са резултат на загуба на 

доверие в бизнес лидерите, като обикновено се цитират примери от финансовите 

услуги – индустрия, довела до глобалната рецесия през 2009г. 

Двете водещи британски институции – Институт за Лидерство и Мениджмънт (Institute 

of Leadership and Management – ILM) и (Chartered Institute of Personnel and Development 

– CIPD) включват автентичното лидерство в своята график на проучване и публикации. 

 

10. Обобщение на ключовите компоненти на автентичното лидерство 

 Автентичното лидерство не е лидерство само по себе си. 
 Автентичното лидерство стои под шапката на Теорията за Ценностно-

базираното Лидерство, развивайки се успоредно с духовното и етичното 

лидерство. 

 Автентичното лидерство е определено като основен конструкт на всички форми 
на позитивно и ефективно лидерство. 

 Автентичното лидерство е базирано на самоосъзнати лидери и последователи; 
на лидери, които са усъвършенствали умението да регулират поведенията си. 

 Автентичното лидерство изисква влагането на психологически капитал в 
организацията, където лидерите и последователите могат да формират 

психологически връзки и да споделят общи ценности и цели. 

 Автентичното лидерство носи концепцията за преход от следване към 
приемливост като неразделна част от процеса на лидерство. 

 Автентичното лидерство идентифицира 3 основни ползи - доверие, обвързаност 
и добър живот. 
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Заключение 

 

Все по-бързото темпо на промяна в нашия свят сам по себе си изисква ловкост, 

гъвкавост и адаптивност на лидерски стилове и подходи към все по-развиващата се 

среда. Комплексността на техническите, икономическите, финансовите и социални 

проблеми ще се увеличава. А като добавим и етичните и морални дилеми, тази 

комплексност се изостря още повече. Може би ако всички ние потърсим нашето 

уникално, автентично АЗ, ще можем да създадем единен път на автентичните 

перспективи, ценности и принципи, за да можем да разрешаваме сложните ситуации. 

Напрежението и конфликтите тук ще бъдат безкрайно очевидни, но колкото и 

парадоксално да звучи, това ще доведе до наличието на последния бастион на 

стабилността - автентичността. 
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Резюме: Клиничната практика е йерархизиран формат на отношения, в който всеки от 

участниците приема категорична позиция. Подобни позиции са ясно дефинирани в контекста на 

помагащите професии. В психотерапевтичното общуване и в лекарската практика могат да бъдат 

наблюдавани и анализирани редица феномени на лидерство, характеризиращи се с динамична природа, 

степен на ефективност, интерперсонална и интрапсихична конфликтност и др. 

Настоящият материал има за цел да представи някои аспекти от лидерските функции в 

психоаналитичната психотерапия и в съдовата хирургия. Лидерството на психотерапевта и хирурга се 

разглежда от гледна точка на отговорността, разпределението на отговорности, изграждането и 

поддържането на доверие, опозиционните чувства на преноса, работния алианс и др. 

 
Ключови думи: психоаналитична психотерапия, съдова хирургия 

 
Abstract: The clinical practice is hierarchical form of relations where every participant has an 

unequivocal position. In the context of helping professions such positions are clearly defined. A number of 

leadership phenomena, characterized by dynamic nature, degree of efficiency, interpersonal and intrapsychic 

conflict, etc., can be observed and analyzed in psychotherapeutic communication and in medical practice. 

This paper presents some aspects of leadership functions in psychoanalytic psychotherapy and vascular 

surgery. Leadership of the therapist and the surgeon is seen in terms of responsibility, allocation of 

responsibilities, building and maintaining trust, ambivalent feelings of transference, working alliance, etc. 

 
Keywords: Psychoanalytic psychotherapy, vascular surgery 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

От социално-психологична гледна точка лидерството съдържа редица 

характеристики, отнасящи се до ръководството, управлението и регулирането на 
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различни формални отношения. Може да бъде установено и упражнявано в условията 

на микросреда и е при всички случаи насочено към постигането на определени цели. 

Лидерството винаги е свързано с понятията за власт, влияние и контрол. Т. 

Парсънс описва влиянието като „начина да се получи резултат от взаимодействието“. 

Х. Минтън го разглежда като потенциал да се влияе върху резултатите на останалите. 

Контролът се отнася до въздействието върху другия с цел постигане на собствените 

намерения. Властта включва в себе си привилегии и отговорности, които позволяват на 

индивида да поставя граници, да налага позитивни и негативни санкции и да определя 

и дефинира поведенията на участниците в един формален контекст. 

Приема се, че много важни качества, характеризиращи лидерския стил, са 

авторитетът, активността и комуникативността, професионалната и емоционална 

компетентност, мотивираността и др. Определящи са уменията на лидера да разпознава 

успешно потенциала и потребностите на другите, да създава атмосфера на добри 

екипни взаимодействия, да стимулира стремежа към успехи и постижения, да изпитва 

удовлетворение от професионалната си дейност. 

В клиничната практика лидерството има свои специфични особености, динамика 

и граници, които са от решаващо значение за хода и изхода на всяка диагностична и 

терапевтична работа. Много важен акцент в лидерската работа се явяват уменията за 

разпознаване и повлияване в сферата на преноса и контрапреноса – централни понятия 

за разбирането на професионалните взаимоотношения.  

ЦЕЛ 

Цел на материала е да представи част от особеностите на лидерството в следните 

насоки: 

- в процеса на психоаналитичната психотерапия с пациенти с невротична и 

гранична личностна структура и организация и 

- в процеса на диагностика и лечение на болни със съдови заболявания и 

интервенции в съдовата хирургия.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

Изследването се отнася до клиничния опит с пациенти с разнородна патология. 

От тях 1500 (837 мъже и 663 жени) са болни със съдови заболявания, лекувани в 

периода 2014-2016г. в Клиника по съдова хирургия и ангиология – Военно-медицинска 

академия, София. 53 (42 жени и 11 мъже) от изследваните лица са в психоаналитична 

психотерапия със средна продължителност 3 години и с честота на сесиите един път 

седмично. Пациентите са с невротична (68%) и гранична ( 32%) личностна структура и 

организация. 

 

Табл. 1. Разпределение на случаите 

 
 Мъже Жени Общ брой случаи 

Пациенти на 

съдова хирургия 

837 663 1500 

Пациенти на 

психоаналитична 

психотерапия 

11 42 53 

Всичко 848 705 1553 

 

Клиничното наблюдение и изследване има характеристиките на качествените 

научни методи. Провеждано е от гледна точка на метаанализ на феномените в 

психотерапевтичната и в хирургичната практика. Представлява обобщение на различни 

клинични феномени. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Всяка професионална ситуация между двама дущи съдържа елементите на борба 

за власт и надмощие. Тази борба в повечето случаи има дълбоко безсъзнавана природа. 

Само една част от нея може да бъде в границите на съзнателното поведение. 

Специалистът и пациентът влизат в ясно регламентирани взаимодействия, всяко 

от които има уникален характер. Съществуват много подходи, които се опитват да 

интерпретират природата на тези взаимодействия. Част от тях са свързани с 

постановката на два базисни модела: медицински и психо-социален.  

От гледна точка на медицинския модел основната отговорност за процеса на 

взаимодействие е на лекаря и в този смисъл властта изцяло принадлежи на него. От 

такава позиция често болният е поставен и се преживява в позицията на „обект на 

интервенция“. Това е ролята на пълна безпомощност, пасивност и регресия към 

раннодетски форми на поведение и преживяване. Често в този вариант болният не е 

активен в търсенето на информация, стреми се по-скоро да не знае и се оставя „в ръцете 

на лекуващия“. Склонен е да „натоварва“ фигурата на лекаря с почти магически и често 

нереалистични функции. Авторитарната власт, която се упражнява в такъв формат, 

означава пълна отговорност за успеха, но и за неуспеха и провала на професионалния 

контакт.  

В съвременните теории за ролята и лидерството на лекаря се застъпва предимно 

неговата партнираща позиция, в която можем да наблюдаваме делегирането на права и 

отговорности и у пациента, разпределението на отговорността. От такава гледна точка 

болният е съ-автор и съ-участник в диагностичния и лечебен процес. Той е пряко 

ангажиран с успеха и провала. Активността му често е определяща по отношение на 

оптимистичния изход от болестта (Alexander, 1925). По-голямата отговорност на лекаря 

се изразява в неговата компетентност, в умението да слуша и разбира Другия, както и в 

способността да мониторира и модерира усилията в целия процес на клинична работа.  

Моделът на партниране е основна идея в психо-социалния подход. 

Психотерапевтичната практика в нейните разнообразни подходи се обединява в идеята 

за процеса като екипно взаимодействие, при което властта и отговорностите са ясно 

разпределени и строго регламентирани. Психоанализата въвежда понятието за рамка на 

професионалното общуване, която включва точно определени условия и елементи. 

Изключенията от рамката, нейните нарушения са често симптоматични за анализа на 

психичните феномени на метаниво.  

В клиничната работа с пациента лидерството се реализира с редица свои 

особености в зависимост от спецификата на професионалния контакт. Водещи са 

функциите като: власт и авторитет, сигурност и подкрепа, отговорност и делегиране на 

отговорности, партниране, разрешаване на проблеми, търсене на ефективност в процеса 

на грижа, постигане на доверие и екипно сътрудничество и др. 

 

Лидерството като власт и авторитет 

Пациентът се обръща към психотерапевт с вече изградена предварителна 

нагласа, в която има различни реалистични и нереалистични, фантазирани елементи. 

Водещо е усещането за страх и напрежение към една ситуация с висок процент на 

неопределеност. Толерансът към неяснотата и неизвестността при различните хора е 

различен, но често определя поведението и реакциите им. Важно е психотерапевтът да 

бъде възприет от пациента в неговата функция на компетентен. Редица психоаналитици 

наричат този аспект дезинстинктивен положителен пренос (Гринсон, 1994). Той е 

различен от инстинктивния положителен пренос с това, че не води до фрустрация на 

желанието и съответно - до негативен пренос. Умението на пациента да възприема 

терапевта си като авторитет определя голяма част от реакциите към него, особено в 
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ранните етапи на всяка психотерапия. Позицията на авторитет изисква сериозна 

подготовка от професионалиста. Необходими са редица качества като способност за 

емоционална диагностика, за разпознаване и повлияване емоциите и поведението на 

другия човек. 

Психотерапевтичната ситуация е строго регламентирана и йерархизирана. В нея 

ролите са ясно и категорично очертани и дефинирани. Най-важното условие за 

упражняване на властта е условието за рамката на терапевтичното общуване. Тя 

включва редица елементи, между които строг регламент на посещенията, точно 

определено времетраене, предварително договаряне и др. „Чистотата“ на тази рамка е 

гаранция за дългосрочния успех на една психотерапия. 

Лидерската функция и позиция на хирурга и психотерапевта провокира винаги 

във всяка една професионална ситуация безсъзнавани измерения на отношенията, 

които разглеждаме като пренос и контрапренос. Пациентът е склонен да адресира към 

специалиста чувствата на страхопочитание, респект и уважение, както в инфантилните, 

регресивни преживявания спрямо авторитета. Склонен е да идеализира и да търси 

потвърждение на властта. От друга страна наблюдаваме реакциите на „тийнейджърски 

протест“ в редица нарушения на терапевтичната рамка, в неспазването на предписания 

и в различни действия на acting out. Преносните реакции са разнородни и 

индивидуални и зависят от различни ситуации и фрустрации в работната среда. 

Контрапреносът е основен инструмент за разбиране на пациента в психоаналитичната 

психотерапия. В хирургичната практика той може да повиши или понижи 

ефективността на лидерския стил. Пример за контрапреносна реакция са случаите на 

ампутация, към които хирургът изпитва съпротива и безсъзнавана вина най-често 

заради факта на инвалидизацията. Преносните реакции включват доверието, 

амбивалентността, недоверчивостта, съмненията, сигурността или редица агресивни 

чувства, заедно с упованието и надеждата. Разпознаването на преносните и 

контрапреносни чувства е възможност за контрол и повлияване, за разбиране и 

изграждане на необходима професионална дистанция. Тези преживявания са важно 

условия за ефективен лидерски стил в клиничната практика (Крумова-Пешева, 2004). 

Лидерството в психотерапевтичното общуване предполага изграждането на 

терапевтичен контракт, за който е необходимо наличието на консенсус от двете страни 

и доброволно и информирано участие на пациента. Психотерапевтът разполага с 

властта да ръководи един сериозен и задълбочен процес с неподготвен и непредубеден 

за това индивид. Важно е в лидерските функции да присъства идеята, че един клиничен 

факт е такъв само в границите на конкретно теоретично направление. Смесването на 

стилове води до неефективно упражняване на ръководството на терапевтичния процес. 

В съдовата хирургия авторитетът на хирурга се основава изцяло на неговата 

компетентност и опит, на супериорната позиция, в която го поставя ситуацията и 

самият пациент. Срещата на двете страни показва наличието на властта на лекаря a 

priori. Болният приема с готовност инфериорната позиция, воден от болката, 

неизвестността и страха. Той признава лидерството и властта на хирурга по безспорен 

начин. За него професионалистът става олицетворение на спасяването и надеждата 

(Hartley, 2010). Болката е винаги сигнал за опасност и мотив за спешно действие. 

Пациентът притежава способността да „дарява“ безсъзнавано лекаря си с мистични и 

магически функции. Показва често склонността си да оставя контрола и самоконтрола 

си в ръцете на някой, който „знае и може всичко, което е необходимо“. Виталната 

заплаха в много случаи е източник на „вкопчване“ в хирурга, на неговото идеализиране 

и на страхопочитанието към него. Управлението на хирургичната дейност е лидерство, 

значимо с факта на липсата на контрол у единия и наличието на пълна власт и контрол 

у другия. Авторитетната позиция предполага упражняването на властта по начин, 



- 252 - 
 

уважаващ достойнството и ценността на пациента, отчитайки емоционалното му 

състояние и факта на неговата уязвимост. Рамката в хирургичната практика предполага 

също добър регламент, предварително информиране, уважение към собственото време 

и времето на пациента, ангажимент и грижа. 

Безсъзнаваните корелации се отнасят до фантазираните представи и нагласи към 

хирурга като към фигура, олицетворяваща строг свръхазов родите, вожд или шаман. 

Свързва се с очакването за санкциониращите аспекти на властта. По подобен начин в 

безсъзнаваното психотерапевтът носи характеристиките на мистицизъм и тайнство, 

което го поставя в супериорна позиция. Асоциира се често с майчинска или сиблингова 

функция, продиктувана от потребността от внимание и грижа. Тайната на изповедта 

подчертава възприятието за водещ и воден, напътстващ и напътстван, което понякога 

граничи с религиозни еквиваленти като свещеник и пастор. 

 

Лидерството като управление на терапевтичния алианс 

Изграждането на професионалната връзка с пациента е от огромно значение за 

хода и изхода от едно заболяване, страдание или проблем. Менажирането на 

диагностичните и лечебни процедури по ефективен начин обозначава качеството на 

добрата професионална практика. Терапевтичен алианс е работно понятие от теорията 

и техниката на психоанализата и означава изграждането и поддържането на 

благоприятни работни отношения (Фройд, 1991). Равнозначна е на терапевтичен съюз, 

работна връзка и др. Тези понятия отвеждат към разбирането за екипно 

сътрудничество, както в психоаналитичната психотерапия, така и в хирургичната 

практика. Отнасят се до способността на професионалиста да поддържа и развива 

ефективно партньорство с подходяща култура на отношенията „специалист-пациент“. 

В това отношение един от най-важните аспекти е отговорността. Тя не може да бъде 

единствен приоритет на лидера в качеството му на основен и водещ компонент в 

процесното взаимодействие. Необходимо е да бъде разпределена в съотношение, 

възможно и насочено към конкретни или по-общи цели. 

В психоаналитичната терапия целите са дългосрочни, тъй като 

преструктурирането на личността е дълъг и труден психичен процес. Изисква много 

усилия, търпение и ангажименти – към себе си и към другия. В съдовата хирургия 

голяма част от случаите зависят от активното съдействие и съ-участие на болния. 

Изпълнението на инструкциите и предписанията на хирурга или тяхното пасивно или 

активно отхвърляне могат да бъдат решаващи за изхода от лечението. В партнирането 

водещо е усещането за споделена отговорност. Хирургът и психотерапевтът имат често 

фасилитиращи функции, но определяща е ролята на опорен елемент, създаващ 

усещането за сигурност, защитена среда и оптимизъм. 

Клиничните прояви на работния алианс се изразяват в готовността на пациента 

да изпълнява различните процедури на терапия. Състоят се в неговите способности да 

работи с факти и съдържания, които са регресивни и могат да причинят болка. Връзката 

се формира между съзнателното Его на болния и анализиращото Его на 

професионалиста (Гринсон, 1994). Важно събитие е частичната и временна 

идентификация с отношението на лекаря като лидер и с неговия метод на работа. 

Лидерството трябва да се упражнява така, че да помага на болния да сътрудничи, а не 

да саботира терапевтичния процес. То се явява стимул за изпълнение на 

терапевтичните цели. 

Важна особеност на двата типа лидерство в клиничната практика е феноменът на 

неутралността. Той не означава безразличие и неспособност за емпатия. Никое 

страдание или болка не може да провокира безучастност. Неутралността е в 

способността професионалистът да се „отдели“ от собствените си преживявания, за да 



- 253 - 
 

се опита да разбира по-добре пациента. Хирургът е необходимо да бъде способен да 

остави настрана своите собствени афекти, за да има максималната работоспособност и 

да помогне на болния (Spurgeon, 2011). В противен случай рискът е да изпадне в 

неблагоприятно психично състояние и да бъде безпомощен да осъществи 

интервенцията. В психоаналитичната психотерапия разбирането за неутралност 

предполага липсата на преднамереност и предубеденост, способността да се преминава 

от една нагласа в друга, умението терапевтът да следи собствените си емоционални 

отговори на съдържанията на пациента като източник на разбирането и на предаването 

на разбирането. Решаваща е способността за равномерно разпределение на вниманието, 

свободно плаващото внимание и непреднамереното запомняне без приоретизиране 

материала на пациента. Важно условие за неутралността е относителната анонимност 

на терапевта, умението му да отразява и интерпретира своите контрапреносни чувства, 

добрите рефлексивни способности и качествата за постигане и предаване на инсайтни 

съдържания. От съществено значение е правилото за абстинентност и правилото за 

ролята на терапевта като „огледало“ и „празен екран“ за проекциите на пациента. 

  

Лидерството като гаранция за подкрепа и сигурност 

Много важен акцент на лидерството в клиничната практика е създаването на 

атмосфера на сътрудничество, експертност и съвместимост (Wagner, 2004). Това са 

факторите за мотивиране на пациента, за неговото еманципиране и автономизация. 

Нееквивалентността на отношенията и в хирургичната, и в психотерапевтичната 

практика затрудняват тези процеси. Налице са неравни отношения. От пациента се 

очаква да си позволи да чувства и да изразява всички свои съкровени емоции, импулси, 

болки и фантазии, а в същото време професионалистът остава относително анонимна 

фигура. Болният е склонен винаги да търси, съзнавано или не, еквивалентна размяна. 

Той често се усеща дълбоко фрустриран в това отношение. Нуждае се от компенсации с 

различни способи. Изпитва дълбока съпротива срещу неравнопоставеността в различни 

моменти от своето лечение.  

Терапевтичната ситуация винаги е неравнопоставена, едностранчива, но е и 

уникално преживяване, в което невербалното и вербалното са с изключително 

въздействие. Езикът на специалиста не трябва силно да се различава от език на 

пациента. Думите на хирурга е важно да укрепват връзката с болния, а не да плашат, 

провокират и шокират. Тук значима роля има емпатичната идентификация във всяка 

конкретна ситуация или етап от лечението (Arlov, 1974). Тонът и интонацията израяват 

предвербални и невербални чувства. Често са израз на безсъзнаваното отношение на 

професионалиста. Тонът и интонацията се свързват с обектните отношения, когато са 

дериват на тревогата от отделянето и са главен фактор. Силата и модулациите на гласа 

или водят до контакт, или отделят от него. Това е много важно за баланса на доверието 

или недоверието във взаимоотношенията с пациента (Stanton, 2010). 

Важни за успешното лидерство са уменията за създаване на усещането за 

сигурна и защитена среда на професионалното общуване. В психоаналитичната 

психотерапия с това умение се свързва способността за постигане на инсайтни 

съдържания. То се съдържа в желанието на пациента да търси и намира разбиране, 

приемане, да се гарантира неговото самоуважение (Кримова-Пешева, 2014). 

Сигурността трябва да изключва превъзходството, авторитаризма и мистериите. 

Емпатичната способност е водеща с идеята за уважението към Другия, с осъзнаването, 

че той се чувства неравнопоставен, че страда и търпи различни лишения и неудобства. 

Отговорите на психотерапевта към пациента е от значение да бъдат сдържани, 

дискретни, да служат на терапевтични цели. Разбирането е действен инструмент. То е 

едно от най-важните условия за терапевтичната атмосфера, която е необходимо да е 
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приемлива, толерантна и хуманна. Много важни за работния съюз са интересът, 

участието, топлотата и всичко това в определени граници. 

Посланията на хирурга към болния е от значение да бъдат директни, ясни, без 

обещания, гаранции и санкциониране. Фройд говори за „съчувствие и разбиране“. 

Ференци – за тактичността на професионалистите, за „принцип на търпимостта“ – 

необходим, когато работим с фрустрация. Лидерството в клиничната практика се 

изразява с едновременната способност на професионалиста да бъде наблюдател и 

участник в процеса на взаимодействие – централен въпрос в работитв на Ференци, Райх 

и Флийс.  

Много важно е умението да усещаме скритите емоции на другия човек. 

Емпатията и интуицията подобряват нашето разбиране за болния. Емпатията помага за 

постигането на контакт с преживяванията и подбудите. Интуицията води до „аха-

преживявания“, което показва, че сме попаднали в целта. Емпатията е функция на 

преживяващото Его. Интуицията – на наблюдаващото Его. Важно е клиницистът да 

притежава и двете качества в стремежа си да осъществява успешно професионално 

лидерство. 

 

ИЗВОДИ 

1. Лидерството в клиничната практика с пациента е голямо предизвикателство, 
свързано с идеята за ефективно разпределение на отговорността, изграждане на 

терапевтична връзка и поддържане на ясни йерархизирани отношения. 

2. Спазването на рамката в клиничната практика е основно условие за успешна 
професионална комуникация. 

3. Управлението на диагностичния и лечебен процес зависи във висока степен от 
редица лидерски качества и умения на хирурзите и психотерапевтите като 

компетентност в разбирането и емоционалната оценка, емпатична и интуитивна 

способност, умения за поддържане на продължителни неравнопоставени 

отношения, насоченост към успех, постижения и др. 
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Abstract: During the last three decades transformational leadership, empowerment and commitment to 

change have been recognized as highly influential approaches in leadership and management and have been 

subject of numerous studies. A number of models and research instruments have been distinguished over time 

and accepted by the research community. Numerous researches have proved the validity of each of these 

constructs, and the positive relationship with performances on individual, group and organizational level has 

been determined. The central part of the paper is devoted to relations between transformational leadership, 

empowerment and commitment to change. Assumptions regarding the positive relationships between 

transformational leadership and empowerment in the context of change, empowerment and commitment to 

change are provided in the paper and theoretical model is suggested in which empowerment has a mediating role 

between transformational leadership and affective commitment to change. 

 
Keywords: Organizational change, commitment to change, transformational leadership, empowerment, 

organizational commitment 

 

INTRODUCTION 

The literature about leadership generally points out to the significant role of 

transformational leadership in organizational change (Eisenbach et al., 1999; Bass, Riggio, 

2006; Herold et al., 2008). Bass and Riggio (2006) state that transformational leadership in its 

core is related to the issues around the processes of transformation and change. According to 

Eisenbach et. al (1999) transformational leaders can successfully change the status quo in 

their organizations by displaying appropriate behaviors in certain phases of transformational 

process. By articulating the vision, by tending the acceptance of group goals and by providing 

individualized support, transformational leaders change core values, beliefs and attitudes of 

followers thus enabling them to achieve more than the minimum level set by the organization 

(Podsakoff et al.,1996). Transformational leadership can transform the organization by 

defining the need for change, by creating new vision and by mobilizing people to engage in 

accomplishing that vision (Den Hartog et al., 1997). According to Herold et al. (2008) the 

general opinion is that transformational leadership is particularly important in times of change 

due to the transformational leaders' ability to engage and motivate the followers to support the 

chosen direction. 
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LITERATURE REVIEW 

The research evidence shows that transformational leadership is effective during 

organizational changes (Bommer et al.,2005; Nemanich, Keller, 2007; Caldwell et al., 2009; 

Oreg,Berson, 2011). According to Nemanich and Keller (2007) transformational leadership in 

the context of major organizational changes leads to better subordinate performance, job 

satisfaction and acquisition acceptance. The authors also report that transformational 

leadership has an important impact on subordinate outcomes indirectly through mediating 

effects of the climate it shapes (Nemanich,Keller, 2007). Oreg and Berson (2011) claim that 

transformational leadership behavior is negatively related to employees' resistance to change. 

Furthermore, transformational leadership moderates the relationship between dispositional 

resistance to change and resistance intentions in a way that as transformational leadership 

grows these relationships become weaker (Oreg, Berson, 2011). The study by Caldwell et al. 

(2009) points out that transformational leadership is positively related to change readiness, 

while Bommer et al., (2005) reveal that it is negatively related to cynicism about 

organizational change. 

The relationship between transformational leadership in the context of organizational change 

and commitment to change i.e. affective commitment to change (Herold et al., 2008;  Chou, 

2013) and affective and normative commitment to change (Seo et al., 2012) was subject of a 

number of researches in the last decade. Herold et al. (2008) reveal that transformational 

leadership is significantly positively related to affective commitment to change. This expands 

the research evidence regarding the relationship between transformational leadership and 

commitment to the new domain, particularly in terms of commitment to specific change 

projects (Herold et al., 2008). According to Seo et al. (2012) transformational leadership in its 

initial phase is significantly and positively related to both affective and normative 

commitment to change. Chou (2013) finds that transformational leadership has significant 

positive impact on affective commitment to change. Chou (2013) also finds that 

organizational commitment has significant impact on commitment to change as well as that it 

only partially mediates the relations between transformational leadership and commitment to 

change. The author's ascertainment about the partial mediation further suggests that other 

factors can also influence contribution amounts. 

Empowerment is broadly supported in the literature about organizational change. The fifth 

phase of the process of change introduced by Kotter (1996) refers  to ″empowering employees 

for broad-based action″. The main objective of this phase is to empower the broad base of 

employees for action by eliminating the barriers on the way of fulfilling the vision of change 

while the following four obstacles are particularly important: structures, skills, systems and 

supervisors. In the process of empowerment, Kotter (1996) puts significant emphasis on 

training and that is confirmed by empirical research as well. The study by Klidas et al. (2007) 

on frontline employee empowerment in 16 luxury hotels belonging to a well-known 

American-owned international chain states that training, reward system, supervisor style and 

customer oriented culture are antecedents of employee empowerment. When researched the 

frontline employees in third-party logistics companies, Ellinger et al. (2010) found that 

communication, training and coaching indeed constitute the mechanisms through which 

companies improve employee empowerment. 

Kappelman, Richards (1996) reveal that empowered employees are more capable of adopting 

to organizational change and it is less likely that they will resist change and furthermore in 

certain small quantities empowerment can significantly contribute to the success of change. 

When researching the experience of the Honeywell Inc company regarding business process 
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reengineering, Paper et al. (2001) found out that bottom-up or empowered implementation is 

among the ten general lessons for successful transformation thus implying that the idea behind 

the concept of empowerment is to push decisions down to where the work is actually done.  

The results of the survey by Lamm and Gordon (2010) showed that employee empowerment 

is significantly positively related to behavioral support for organization change.  According to 

Lamm and Gordon (2010) organizational resources might best be spent by ensuring that 

employees take partial ownership for the change to reinforce their feelings of empowerment. 

In a case study of complex organizational change at one of the largest financial services firms 

in the US called Unified Financial Services, Raelin and Cataldo (2011) disclosed that 

disempowered middle managers were one of the key causes of the change failure. Raelin and 

Cataldo (2011) point out to the importance of interstitial role that middle managers play in the 

process of change which allows them to establish shared discourse, promote cascade 

empowerment, open systems and articulate successful change. 

RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, 

EMPOWERMENT AND COMMITMENT TO CHANGE IN ORGANIZATIONAL 

CHANGE – SETTING UP THE RESEARCH HYPOTHESES AND THE MODEL 

Eventhough the literature about organizational change recognizes the importance of 

empowerment, the number of studies that include empowerment is still insufficient. Some 

scholars generally criticize a lack of research on organizational change at an individual level. 

According to Fedor and Herold (2004) the main body of research on organizational change 

takes an organizational (macro) rather than individual (micro) perspective. According to 

Whelan-Berry et al. (2003) a lack of microanalysis in organizational change researches is 

surprising since the understanding of individual and group processes of change is crucial for 

successful organizational changes. Self et al. (2007) points out that spurious results of 

organizational change researches can be related with the fact that human variables were 

mostly neglected. While these criticism are reasonable, it is important to stress that issues 

regarding mezzo and micro perspectives of organizational change have not yet been 

researched enough. Organizational change is still a young discipline that started to develop in 

a more serious manner since the 1980s and 1990s, also the nature of organizational change 

research is rather fragmented while researchers are being focused on different perspectives 

(Jacobs et al., 2013) and various disciplines contribute to organizational change such as: 

sociology and psychology, management and leadership, engineering management and 

industrial engineering (Al-Hadad, Kotnour, 2015). 

In the absence of research on the relationship between transformational leadership in the 

context of change and empowerment as well as between empowerment and commitment to 

change, the hypotheses will be defined by using the current body of knowledge and the 

existing studies on internal organizational situations in which organizational change is not 

subject of research. Also, the researches referring to organizational commitment as the 

construct from which a commitment to change is derived and which includes a three 

component model (affective, continuance and normative commitment) will be used.   

A positive relationship between transformational leadership and empowerment has been 

determined by a number of studies (Kark et al., 2003;  Avey et al., 2008; Seibert et al., 2011; 

Weichun Zhu et al., 2012). According to Avey et al. (2008), transformational leadership is an 

important predictor of employee perceptions of empowerment. Transformational leaders 

create and communicate an inspiring and innovative vision, and if employees believe in this 

vision and if they are excited about it they will think that their work is important and that their 

organization has better and more meaningful future (Zhu et al., 2012). According to Seibert et 
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al., (2011) allowing greater participation and autonomy to employees will expand their feeling 

of self-determination and impact thus demonstrating the relationship between psychological 

and structural empowerment. Furthermore, leaders play an important role as role models 

providing feedback and coaching who combined with role shaping are a significant source of 

self-efficiency information that improve feelings of competence. Enthusiasm and optimism 

associated with leaders create team spirit and can assure that followers' tasks and jobs have 

meaning and challenge thus expanding their feelings of impact, competence, meaning and 

autonomy (Ashforth et al., 2008). According to Kark et al. (2003) transformational leadership 

create better social identification with the group in making the followers feel more 

empowered. Kirkman and Rosen (1999) find that transformational leadership have positive 

impact on team empowerment. 

It is assumed that in the context of organizational change transformational leadership and 

empowerment will be positively related as well. Based on the previous discussion, the first 

hypothesis refers to. 

 

H1: Transformational leadership is positively related to empowerment to a specific 

change 

The studies have generally confirmed the existence of a positive relationships between 

empowerment and organizational commitment (Liu et al., 2007; Jha, 2011;  Rawat, 2011;  

Brunetto et al., 2012; Ahadi,Suandi, 2014). Based on the study by Ahandi and Suandi (2014) 

both structural and psychological empowerment have positive impact on organizational 

commitment. Liu et al., (2007) report that structural empowerment is significantly positively 

related to affective organizational commitment. Indeed, the greater level of structural 

empowerment leads to greater willingness of employees to stay in organization. Liu et al. 

(2007) didn't find that structural empowerment is related to continuance commitment, while 

the relationship with normative commitment wasn't researched. 

Jha (2011) and Rawat (2011) reported about positive relations between psychological 

empowerment and affective commitment. Similar to that, Brunetto et al. (2012) suggested that 

the greater perception of empowerment lead to greater level of affective commitment. The 

factors of psychological empowerment such as meaning and self-determination can commit 

people affectively and when objectives are perceived as attainable the relationship with 

mission can emerge thus leading to affective commitment (Rawat, 2011). Jha (2011) and  

Rawat (2011) stated that there are positive relations between psychological empowerment and 

normative commitment. According to Jha (2011) empowerment and continuance commitment 

are not related, while according to Rawat (2011) they are inversely related. 

Jha (2011) and Rawat (2011) reported about positive relations between psychological 

empowerment and affective commitment. Similar to that, Brunetto et al. (2012) suggested that 

the greater perception of empowerment lead to greater level of affective commitment. The 

factors of When defining the second hypothesis, we will focus only on affective commitment 

which is an efficient predictor of different work-related outcomes, including performance 

(Meyer et al., 2002). According to Hersovitch and Meyer (2002) affective organizational 

commitment is positively related to commitment to change, while employees who are 

affectively committed to the organization will also be affectively committed to change. Based 

on the above discussion, a positive relationship between empowerment and affective 

commitment to change can be expected thus guiding us to define the second hypothesis as 

follows. 
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H2: Empowerment is positively associated with affective commitment to change to a 

specific change 

Based on the previous findings, the researchers endeavored to determine the mediating role of 

empowerment in the relationship between transformational leadership and organizational 

commitment. The mediating variable represents an intervening variable i.e. mechanism 

through which an independent variable is capable of influencing a dependent variable (Kim et 

al., 2001). The strongest mediation appears when a direct impact between independent and 

dependent variable becomes insignificant by introducing a mediator i.e. when it is reduced to 

zero. If that is not the case, it indicates the operation of multiple mediating factors (Baron, 

Kenny, 1986). According to Lindeman (Konopka, 1958) the majority of phenomena in real 

world have multiple samples and it can be rarely stated that one specific sample create one 

specific result. Consequently, it is more realistic to search for a mediator which significantly 

reduces the impact of independent on dependent variable than to search for a mediator which 

completely eliminates that impact (Baron, Kenny, 1986). 

While researching on staff nurses at a large hospital in Singapore, Avolio et al. (2004) 

determined that empowerment mediates the relations between transformational leadership and 

organizational commitment. According to Avolio et al. (2004), by introducing a greater sense 

of empowerment senior leaders might have more positive effect on the levels of 

organizational commitment at subsequent levels within their respective organizations. Lee and 

Kim (2008) also suggested that empowerment have mediating effect on the relationship 

between transformational leadership and organizational commitment. According to Lee and 

Kim (2008), employee empowerment is important since it leads to greater organizational 

commitment. Based on the research on seven organizations belonging to both public and 

private sector, Shah et al. (2011) suggested that the relationship between transformational 

leadership and organizational commitment is mediated by empowerment. Furthermore, 

according to Shah et al. (2011) transformational leadership can lead to employee commitment 

through empowerment. A survey by Ismail et al. (2011) confirmed the mediating effect of 

empowerment in the relations between transformational leadership and organizational 

commitment. According to Ismail et al. (2011), the leaders in the surveyed sample 

implemented the transformational processes via individualized consideration, inspirational 

motivation and idealized impact in order to achieve the mission and objectives of the 

organization. The majority of employees perceived that such leadership practices had 

increased their empowerment, and when employees perceive that the level of empowerment is 

high that can lead to an increase in the commitment level in organizations.  

In light of the previous analysis, it is assumed that the relationship between transformational 

leadership and affective commitment to change in case of organizational change is mediated 

by empowerment. Accordingly, the third hypothesis is defined as follows. 

 

H3: Empowerment mediates the relationship between transformational leadership and 

affective commitment to a specific change 

Empowerment is particularly important in every organization for it increases the sense of 

responsibility in conducting organizational activities, while at the same time it contributes to 

the improvement and delivery of services at all levels within the organization. The 



- 260 - 
 

implementation of such empowerment may lead to the improvement of followers' 

commitment to the organization (Ismal, Yusuf, 2009).   

Tsenga and Kang (2008) suggest that there is a strong positive relationship between 

transformational leadership and organizational commitment. According to Mertu et al. (2010) 

transformational leadership style has a positive impact on organizational commitment of 

followers, while Avolio et al. (2004) and Kark et al. (2003) suggest that the effect of 

transformational leadership practice on organizational commitment is indirectly affected by 

empowerment. 

The studies by Kark et al. (2003) and Avolio et al. (2004) showed that the ability of leaders to 

properly practice transformational styles had increased their followers’ empowerment to 

efficiently and effectively manage their job functions. The nature of this relationship is 

interesting, but little is known about the mediating role of followers’empowerment in the 

leadership model of the organization (Yusuf, 2008). 

The resulting model which illustrates the direct impact of transformational leadership on 

commitment to change in the context of a specific change, as well as the mediating role of 

empowerment between transformational leadership and commitment to change is presented in 

Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagarm of the theoretical model 

The empirical evidence on the suggested theoretical model will be subject of further 

researches. The model is yet to be theoretically tested in order for its validity to be confirmed. 

Further researches based on this model can lead to its expansion. A side from transformational 

leadership, other leadership styles such as servant leadership and transactional leadership can 

be included in the model as well. Also, besides empowerment, other relevant constructs such 

as organizational commitment and organizational justice can be included as the mediating 

variables. In terms of the outcome, along with affective commitment also normative 

commitment can be subject of future researches, as well as the entire three-component model 

of commitment to change. Also, this model can be part of other more robust models which 

include more antecedents, greater number of mediating, moderating and control variables and 

outcomes depending on the subject of a particular research. 

Conclusion 

In the literature about organizational change, commitment to change is considered as 

one of the most important variables for the successful organizational change. Although 

commitment to change was a commonly used term in the literature about organizational 
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change during the 1980s and 1990s, this construct was insufficiently developed and there was 

no appropriate research instrument broadly accepted by the research community. As an 

answer to a lack of consensus in attempts to define the constructs, Herscovitch and Meyer 

introduced a tree-component model comprising of affective commitment to change, 

continuance commitment to change and normative commitment to change and the research 

instrument which measures these three components. The literature review indicates that the 

Herscovitch and Meyer model is broadly accepted by the researchers who often focus on one 

or two of its components (only affective or both affective and normative commitment to 

change). 

Due to insufficient number of researches on empowerment in organizational change, 

and particularly on subjects relevant for this topic, the assumptions in this paper were made 

based on the existing literature and available surveys on transformational leadership, 

empowerment and organizational commitment. This model is original and contributes to the 

current body of knowledge about organizational change. The theoretical model requires 

empirically based evidence, and in case the assumptions are confirmed the model can be 

further expand and incorporate in other more robust models depending on the subject of a 

particular research survey. 
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Abstract: „If we want to have effective leaders, then we should help them to develop the necessary 

capacity to successfully carry out their work, as well as to draft adequate policy to make this job completely 

possible and satisfactory“ (Fullan, 2001). Motivating factors into operation a new are always combined with 

policies that follows the staff or board of directors, with the objectives to be achieved with the strategic plans of 

action, with the skills to manage the material resources of those beings in particular, to monitor the activities of 

other. The more organized and effective to be carried out so activity emerge more and assistance role providing 

motivational factors in achieving results at work. So teachers and educators in teaching-educative activities are 

always interested in improving the quality of work for the acquisition of educational programs and social 

standards for this they need to increase their capacity to constantly motivate the students who work, I promote 

the incentive to work better in the other systematically. This scientific work has the following objectives: a) To 

identify some of the school leadership qualities that affect the motivation of teachers; b) How does effective 

school leadership in motivating teachers to work? C) Does continiuous cooperation of managers and staff in 

motivating teachers vetvlersimin? 

 
Keywords: Steering, school, teachers, staff, motivation, management 

 

INTRODUCTION 
The school as a complex enterprise consists of a group of problems to be solved every day. 

The ability of leaders to solve problems is a prerequisite for successful leadership. 

The greatest examination of the leader is the ability to investigate the problem before it 

becomes an urgent problem. 

In any event to successfully accomplish it, it is needed by all parties, leaders of the activities 

as well as other institutions which participate in to show interest in it, even though their 

motivations may also have special specifications related the preparation, background, 

leadership skills, professional and other. Today, it is rightly said that the results in work or in 

various activities are related to the fact how motivated are the entities that participate in it, 

how committed are they to achieve the objectives and to meet the growing demand. 

If you noticed, in every activity carried motivations separate components are present and 

numerous, as they belong and their unquestionable importance. Many are also links between 

their interactions, which necessarily must be recognized first and foremost the leaders of each 

activity performed, to understand this as part of their skills and professional competence 

management. 

Generally, leaders in education focus their attention on encouraging others to become more 

productive members of the organization. Encouraging includes support for teaching 

requirements, as much as the requirements of the not pedagogic staff. Issues involving 

motivations are many and they vary. They relate to problems such as the issue of wages, equal 

treatment for the same conditions or control of the class and the level of inclusion in decision-
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making. It is a tragedy when there are teachers with low motivation level, because the quality 

of teaching and effectiveness of education will be lowered. 

Motivational components that are expressed concretely during work or other activities can be 

divided into two major groups: 

1. Internal components. We can mention the interest for work, personal skills, 

competence, satisfaction and other emotional experiences that tested during labor, 

attitudes toward work of other employees. We call them internal because they come 

from within the individual and they have direct effects on his psyche, in meeting the 

needs and in expressing and personal growth. 

2. External components. As such can be: the pressures of the social environment, 

requirements management, type of relations, relations and ways of communication, 

working conditions, the nature of its safety, remuneration complete other stimuli from 

the environment External. 

GOALS AND OBJECTIVES 

The aim of the paper: Conduct a study to estimate the dependence between leaders and 

motivational qualities of teachers in school. 

The study aims: To identify some of the school leadership qualities that affect the motivation 

of teachers. 

How effective management of schools affects the motivation of teachers on the job? 

Does continuous cooperation managers and staff in motivating teacher’s self-esteem? 

A leader intends to build a successful institution through cooperation with other actors in 

school. 

Does effective management have an effect in raising the quality of teaching, learning and 

student achievement? 

Hypothesis 

Effective management does affect the quality of the school, the quality of teaching and 

student learning. 

Continued association executive rise self-confidence in staff and motivating teachers. 

METHODOLOGY 

Initially were used “free” conversations on a small number of teachers, parents and pupils of 

the school with the intention of structuring the questionnaire or the interview to be used for 

the study. 

Questionnaire Application 

Interviews with teachers 

Observations on the school premise 
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The population is randomly selected from two cycles of study in school, elementary and 9-

year-old cycle. Teachers belong to different categories, different ages and sexes. The school 

that was taken to study is "Beslidhja e Malesise" it is located in the town of “Bajram 

Curri”. The school has a total of 1015 students, 45 teachers and 37 female teachers 8 male 

teachers. A total of 35 teachers were selected for the study, from which 30 were female 

teachers and 5 male teachers that belonged to the age from 23- 52 years old. The study has a 

limited scope which does not allow penetration into all the reasons related to the motivation of 

teachers. 

To prove the hypothesis, information was gathered from the 35 questionnaires and by 

interviewing the leaders of the school. 

 

STUDY RESULTS 

A total of 35 teachers were selected for the study, from which 30 were female teachers and 5 

male teachers that belonged to the age from 23-52 years old. 

 

Fig. 1. Question N1 Gender 

 

Teachers are from the age of 23 years old to the age of 53 years old. 

60% answered very 

15% not very 

25% he always uses motivational incentives 

 

0

5

10

15

20

25

30

Question 1: Gender

Male

Female



- 267 - 
 

 

Fig. 2. Question N3: How much motivated do you feel from your leader? 

According to the results of the responses showed that most teachers felt motivated by 

director. Those who felt less motivated were elementary teachers, who expressed that we 

cooperate the least with the director and with who they collaborate more was vice director. 

65% answered no; 25% answered yes 

10% say that the director stimulates them for new activities 

 

Fig. 3. Question N4: Do you feel independent in taking decision to organize various 

activities in school with your class? 
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Question 5: Have you ever proposed to the director any new activity and if yes how did 

he answer? 

15% answered: he did not accept 

20% answered: he was optimistic  

65% answered: Director does not like changes proposed by teachers 

Question 6: How much does the director support activities outside the classroom? 

55% answered: Just for the traditional feast 

15% answered: Always, is collaborative and motivational 

30% answered: Director displease many activities 

Questions about the development of activities by teachers. Most of them responded that they 

are dependent from the director. The questionnaire also revealed that the director does not like 

many activities. In general, most students’ activities were held just for traditional festivals and 

in these cases the teachers were forced to hold and report them in the syllabus. 

40% answered: we always complain to the director 

50% answered: The director is always ready to help 

10% answered: I solve them by myself because the director does not understand me. 

 

 

Fig. 4. Question N7: When you encounter difficulties during work? 
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In general director is found cooperative and always ready to help staff for the difficulties they 

encounter at work. Teachers were satisfied and expressed his gratitude to that fact. 

Question 8: Do you respect work schedules? 

45% answered: Yes, because we are controlled by director. 

50% answered: Yes, because of work ethic. 

5% said No, because it is not evaluated director 

On this question the teachers were aware they should follow work schedules and rules. They 

were stimulated by the director to obey to these rules. 

 

35% answered: Yes, definitely 

25% answered: No because the one who works with students the teacher 

45% answered: Effective leader has a direct impact on students and teachers 

 

Fig. 5. Question N9: Do you think an effective leader does positively affect the results of 

students and of your own work 

 

Many teachers have responded that the effective leader has a direct impact on students and 

teachers. They say that the director is as "household of the house" so, if the director is 

effective all the staff will then be effective and collaborative. 70% of teachers expressed 

satisfaction with the director thinking that he is the true leader and effective school. 

Question 10: In case of problems of schools? 

20% answered: Director takes responsibility for the solution. 
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70% answered: Director requires the thought and the cooperation of the staff 

10% are answered: Director does not interfere at all and throws the responsibilities to the 

others. 

In the answers to the above is noted that the director is, mostly, cooperative with the staff; He 

seeks help and the thought of all colleagues to achieve the highest possible results at work and 

to overcome more easily the problems that could arise during the work. 

Question 11: If you have any personal problems that may affect your work? 

25% answered: i look for help from director 

30% answered: I take medical reports 

45% answered: Director understands us and helps us in special cases. 

According to the conclusions of the responses from teachers, many of those who sought help 

were well under stood by the director. The director showed empathic and in special cases was 

ready to provide assistance to teachers. But there were those teachers who did not seek help 

but justified only with medical reports. 

 

35% answered: Shows full commitment for the job 

10% answered: Shows authority and behaves roughly with teachers and students at school 

55% answered: Demonstrates commitment to maintain peace and order in school. 

 

Fig. 6. Question N12: During work-time the director 

 

According to the results of the teachers while staying at school the director shows full 

commitment employment. This commitment is noted to be coming from the cooperation with 

teachers and their work made altogether so that to have the most efficiency from the school. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Question 12: During work-time the director:

Shows full commitment for the
job

Shows authority and behaves
roughly with teachers and
students at school

Demonstrates commitment to
maintain peace and order in
school.



- 271 - 
 

Question 13: When you reach a success in your work? 

40% answered: Director congratulates you on gratitude 

45% answered: Director stimulates and motivates you even more 

5% said: Director bypasses it with some important points too. 

From this question we observed a “dual” response; the teachers expressed that the director 

commends and motivates them even more. They feel nicely motivated during work. 

On this question there is a double answer. Generally those teachers who say that their results 

come from their efforts and initiatives are those that respond simultaneously that the director 

affects their results and motivation. 

Question 15: Are the results of your work satisfactory? 

20% answered: I am not able to determine 

45% answered: I am pleased 

35% answered: I expect more appreciation from others  

There is a high self-esteem to the teachers, they are satisfied with the results they achieved 

and they are willing to pursue a career. There are teachers who expect others to highlight their 

work. 

Question 16 is the director always able to listen to you till the end? 

55% answered: Always 

5% answered: He does never let me finish my opinion 

40% answered: Depends from the situations 

It is noted that the director is ready to hear the opinion of colleagues. He listen them till the 

end and finally suggests the necessary assistance. 

Question 17: Does your director make you do changes in your work? 

60% answered: Yes, always proves the risk 

35% answered: Only when it comes to teaching methods 

5% answered: Never 

According to the teachers’ responses the director to them is very persistent and always 

requires, in cooperation with the staff, to try new and effective changes. He is always ready to 

bring change and new ideas. Also when it comes to advising and teaching methods helps 

teachers to adapt more easily to new methods. 

Question 18: Is director keen on joining to the goals and objectives of the collective? 

60% answered: Always 

15% are answering: Never 

25% answered: In special situations 

In most cases the director joins the goals and objectives of the collective. 

To conclude: When the director selects a leadership style: 
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        He must take into account the personality and the level of maturity of particular 

employees, their environmental characteristics and the overall situation. A supervisor 

who introduces a new curriculum should analyze the level and maturity of teachers' 

personal characteristics of each particular class and take into account such factors as 

the time of year when you start the application, etc. 

        Effective communication, right and calm attitudes, careful reactions and attentive 

observation of practical actions of interlocutors. 

Since the need for achievement varies from one individual to another, it can help in the 

activities planned for the teachers; those who have high needs for achievement, those who do 

not and those that need to be motivated even more. 

Those who are motivated for achievement respond quite well to the tasks, new problems or 

unusual and the chance to try again. 

But less challenging tasks, strengthening in abundance for success, small steps for the tasks 

and avoiding concern, are perhaps the most successful strategies for those individuals who are 

eager to avoid failure and de-motivation. 

 

PRACTICE RECOMENDATIONS SUCCESSFUL AT SCHOOL 
        Create an educational environment, motivating and productive for all staff and 

students. 

        Motivate and work with other actors to create a positive school climate. 

        Treat others with respect, justice and dignity. 

        Develop a philosophy of running in balance the orientation, 

conceptual versatility and human relationships. 

        Understand the consequences of social science in practices of leadership. 

        Accept that people are different and that they should be supervised as the theories of 

leadership, organization, motivation, vital development and learning theory state. 

        Accept rising in planning supervision. 

        Understand the characteristics of different career levels and the use of such 

knowledge for meeting the requirements of staff. 

        Accept the value of perception, platforms and oversight of the 

ethical behavior, that have connections with power and authority. 

        Understand the implications stemming from the theory of motivation when you 

supervise both teachers and support staff. 

        Employees have different values and you should respect them. 
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Резюме: В статье представлены результаты исследования ценностно-смысловых конструктов 

лидерства у предпринимателей разных форм организации бизнеса. Исследование было выполнено при 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-06-00592a). С помощью методов 

психосемантики в работе изучены особенности ценностно-смысловых конструктов, описывающих 

содержание феномена «лидерство» на выборке предпринимателей разных стран и регионов. Показаны 

транскультуральные, гендерные особенности и выявлена специфика ценностно-смысловых конструктов 

лидерства в зависимости от разных форм организации бизнеса.  
 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, предприниматели, психосемантический анализ, 

конструкт, лидерство 

 
Abstract: The article presents the results of a study of value-semantic constructs of the leadership of the 

groups of the entrepreneurs various forms of business organization. The study was supported by the Russian 

Humanitarian Science Foundation (Project № 13-06-00592 a). With the using psychosemantics methods there 

were described the features of value-semantic constructs, which describe the content of the phenomenon of 

“leadership”, on a sample of entrepreneurs from different countries and regions. The results demonstrate 

transcultural, gender and revealed specifics of value-semantic constructs of leadership depending on the different 

forms of business organization. 
 

Keywords: Value-semantic sphere, entrepreneurs, psychosemantic analysis, construct, leadership 

 

В современном мире, где экономические отношения уступают или соревнуются 

только с политическими, - сфера бизнеса и предпринимательства занимает особое 

место как в государственной и социальной политике, так и в жизнедеятельности людей. 

В странах, затронутых мировыми финансовыми кризисами последних нескольких лет, 

внимание к данной сфере – обусловлено актуальными условиями и требованиями 

«выживания». При этом в некоторых странах (в частности, постсоветского блока) само 

понятие предпринимательства является относительно новым и слабо изученным.  

Особые пробелы в исследованиях наблюдаются применительно к 

психологическим и социологическим исследованиям субъектов предпринимательства. 

Так, в частности, в российской науке предпринимательская деятельность, как форма 

инициативного и сверхадаптивного поведения человека, традиционно изучается в русле 

mailto:smetanova@mail.ru
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социально-психологического подхода. Для авторов – сторонников такой точки зрения – 

близко понимание и интерпретация предпринимательской активности через социальное 

обусловливание (А.Л. Журавлев, В.П. Позняков, А.Н. Демин, О.С. Дейнека и др.). 

Вторым базовым подходом, сформировавшимся в исследованиях предпринимательства 

в России, является подход с позиции изучения личностных ресурсов человека, 

способного к осуществлению данной формы деятельности, через обращение к 

категориям личностного и инновационного потенциала (Д.А. Леонтьев, Е.И. 

Рассказова, О.М. Краснорядцева, Ю.В. Сметанова (Сметанова, 2012)).  

Исследователи, как первой, так и второй группы, отмечают, что одним из 

наиболее важных факторов для становления субъекта предпринимательства является 

ценностная и смысловая обусловленность этой формы деятельности. При этом именно 

представления о процессах ценностно-смыслового порядка, которые обеспечивают 

жизнеосуществление человека в бизнесе, являются недостаточно разработанными и с 

некоторым перекосом, вызванным, на наш взгляд, исторически-сложившимся и до сих 

пор преодолеваемым стереотипным отношением к предпринимателям в России. Так, в 

частности, чаще всего проводятся исследования морально-нравственных качеств и 

ориентаций у предпринимателей (Купрейченко, 2009), ценности денег и других 

материальных объектов (Филинкова, 2010), - то есть большая часть исследований 

ценностно-смысловой сферы как бы ставит вопросы о социальной ответственности 

бизнеса. Это, конечно, объяснимо, в связи с условиями и историческими тенденциями 

развития отечественного предпринимательства, однако, с другой стороны, подобный 

подход избегает более широких и глубоких пластов анализа ценностно-смысловой 

сферы предпринимательского сознания, и, в некоторой степени, упрощает саму 

проблему. Тем не менее, отдельные исследователи акцентируют внимание на том, что 

сама реализация таких форм деятельности, как инновации и предпринимательство 

начинается с осознания неконгруэнтности, диссонанса в системе «субъект – внешняя 

среда» и с формирования цели и смысла деятельности, способных данное противоречие 

разрешить (Д.А. Леонтьев, Е.С.Рассказова, О.М. Краснорядцева, В.Е. Клочко) и 

воплотиться в предпринимательской активности. 

Таким образом, в исследовании мы сосредоточимся на исследовании ценностно-

смысловой сферы предпринимателей.  

Методология конкретного исследования и проекта, в рамках которого оно было 

реализовано, разворачивается в рамках культурно-исторического, деятельностного и 

системного подходов. Мы опираемся также на принципы системной 

антропологической психологии и концепцию инновационного поведения, которая 

задает возможность рассмотрения предпринимательской (и инновационной) 

деятельности как поведения, которое осуществляется путем выхода за пределы 

сложившихся установок и поведенческих стереотипов, и которая позволяет учитывать 

разные виды ресурсов, компетенций с помощью, которых субъект преобразует 

социально-культурные сферы (Клочко, Галажинский, 2009). Для разработки 

методического инструментария, чувствительного к ценностно-смысловым 

особенностям личности, а также возможного к использованию на выборках из разных 

культур и языковых традиций, - полезными оказались концепция личностных 

конструктов Дж.Келли, коммуникативная теория личности В.И. Кабрина. 

В данном исследовании мы сосредоточимся на анализе ценностно-смысловых 

конструктов, существующих у предпринимателей. Основным методом исследования 

станет метод психосемантического графа – авторский метод (Кабрин, 2001), 

скорректированный и модифицированный под задачи проекта. Данный метод 

позволяет фиксировать на кросс-культурных выборках особенности ценностно-

смысловой сферы личности у предпринимательски- ориентированной молодежи.  
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В основе методики психосемантического графа положена идея, что личности, 

явно ориентированные на достижения, такие как предпринимательски- 

ориентированные субъекты, развиваются более синергично, спонтанно и ассимилируют 

в себе в своей коммуникации с миром интеллектуальные, креативные и 

предпринимательские стороны (К.-Г. Юнг, Р. Фрейджер, В.И. Кабрин), что становится 

возможным при особом взаимодействии когнитивных и ценостно-смысловых 

репрезентаций личности и ее творческой коммуникации с миром. Последнее, в свою 

очередь, обеспечивает и обеспечивается интенсивной жизнью «концептосферы» 

личности (Д.С. Лихачев). Данный термин представляется нам наиболее отвечающим 

поставленной задаче, поскольку он содержит наиболее емкую в психосемантическом 

смысле и значимую для конкретного исследования единицу анализа – концепт и 

объединяет ценностный, смысловой и когнитивный аспекты актуальной картины мира 

и любого события в нем (Кабрин, 2002). 

На основе выше сделанных обобщений были разработаны представления о 

специфической интеграции ценностно-смысловых и когнитивных процессов во встрече 

со значимыми событиями и в качестве операционализирующего инструмента 

предложено использовать модель психосемантического графа (далее – МПСГ), 

который выявляет и наглядно репрезентирует когнитивную структуру значимого 

(ценностно-смыслового) события. В качестве метода сбора информации респондентам 

предлагалось заполнить проективную квадратную матрицу (7x7 или 10x10) 

дескрипторами, признаками, метафорами, характеризующими значимое событие. 

Изначальный вариант методики был направлен на анализ коммуникативного мира 

личности. Валидность МПСГ в целом и конкретных ее показателей была проверена в 

комплексном исследовании самореализации в структуре коммуникативного мира 

личности (Кабрин, 2005). МПСГ релевантен для исследования специфики синергии 

ценностно-смысловых и когнитивных процессов у предпринимательски–

ориентированной молодежи и имеет прогностическую ценность при анализе 

эффективности реализации бизнес-идей в соответствующем профессиональном и 

социокультурном сообществе. В этом направлении оправдана модификация матрицы 

значимого события МПСГ в матрицу, включающую базовые ценности, характерные 

для социокультурного контекста инноваций и предпринимательства. 

Для модификации методики под задачи исследования был произведен поиск 

базовых ценностей и смыслов, характерных для бизнес-среды и ее субъектов. С этой 

целью были проведены исследования в рамках нескольких бизнес-семинаров, 

тренингов по развитию предпринимательских компетенций, бизнес-обучающих 

материалов, а также целый цикл интервью и фокус-групп с предпринимателями. На 

данном этапе исследования использовались методы сбора информации: наблюдение, 

интервью, метод фокус-групп, метод экспертных оценок, метод анализа продуктов 

деятельности, дискуссии и мозговой штурм. Для обработки полученных данных 

применялись преимущественно контент-анализ и экзистенциальный анализ. 

Всего в этой части исследования приняли участие порядка 200 респондентов, из 

них в работе фокус-групп и интервью – 89 человек. Анализируя сферы бизнеса и 

инноваций, представители которых приняли участие в данном этапе исследования, - 

необходимо отметить, что мы попытались сделать выборку наиболее репрезентативной 

и разнородной. Так, среди участников исследования – представители разных форм 

бизнеса (традиционный бизнес, инновационное предпринимательство, сетевой 

маркетинг), разных сфер деятельности (услуги – продажи), а также разных масштабов 

бизнеса (индивидуальные предприниматели, малый бизнес, средний бизнес и крупный 

бизнес (единичные представители)). 
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Результаты исследований показали, что у всех ориентированных на 

предпринимательскую сферу субъектов наблюдается некоторое сходство в ценностно-

смысловой сфере. Так, для всех предпринимателей оказались значимым целый ряд 

смысловых оснований и ценностных ориентаций: ценность предпринимательства и 

возможность создать собственное дело, собственное предприятие, ценность свободы, 

при чем преимущественно – «свободы для», то есть свободы более личностно зрелой, 

свободы как возможности, как шанса продуктивной самореализации. Значимыми 

являются ценности деятельностные и ценности самоорганизации, проявляющие себя в 

деятельностном, субъектном и преобразующем отношении к миру, собственной жизни 

и себе. Результаты анализа наблюдений, метода анализа продуктов деятельности, 

дискуссий, мозгового штурма и интервью также показали, что для всех сфер и форм 

бизнеса можно более-менее однозначно выделить три основных ценности / ценностных 

категории, которые нами были обобщены в наиболее сжатых формулировках. 

Формулировки прошли обсуждение и согласование в рамках фокус-групп, экспертного 

оценивания и были обозначены: «я как лидер», «развитие моего бизнеса» и «члены 

моей команды». Именно эти ценности, подкрепленные данными наблюдений и 

совокупности методов, применявшихся на этапе формулировки и выделения ценностей, 

были положены в основу разработанной методики психосемантического графа для 

анализа концептов, связанных с бизнес-средой и определяющих психологические 

условия вовлеченности в предпринимательскую деятельность.  

«Я как лидер» - представление о себе, как лидере собственного бизнеса, 

предприятия или проекта; как о лидере своей команды; о том, кто ведет и задает вектор 

и скорость движения. Объединяет управленческий контекст, классический лидерский и 

качество субъектности. Формулировка данной ценности однозначно соответствует 

ценностям инновационного, сетевого и малого традиционного бизнеса в начальной 

стадии. Более сложной, содержащей дополнительные, не однозначные контексты, как 

мы предполагаем, данная формулировка будет для успешных представителей 

традиционного бизнеса, тех, кто является руководителями предприятий и фирм на 

протяжении уже длительного периода, особенно в случае предпочтения ими более 

авторитарных стилей управления. 

«Рост моего бизнеса» - самый, пожалуй, очевидный ценностный показатель, 

отражающий переживание динамики собственного бизнеса и проецирующий 

некоторый уровень желательности, базовую интенцию субъекта по отношению к 

развитию собственного бизнеса.  

«Члены моей команды» - включает в себя обобщающую ценность со-

действующих развитию бизнеса субъектов: команды, партнеров, подчиненных. В 

данном случае также было использовано притяжательное местоимение «моей» с целью 

максимально исключить абстрактность из описания ценности респондентами. 

Кроме бланка МПСГ опросник включал в себя ряд биографических вопросов, 

направленных на уточнение опыта предпринимательской деятельности или готовности 

/ желания включиться в нее. Опросник сопровождался традиционным, согласно 

этическим нормам проведения исследований, информационным сообщением о 

конфиденциальности предоставляемой респондентами информации, о возможности 

прекратить участие в исследовании в любой момент, а также разъясняющим 

непосредственно суть исследования. 

Опросник был подготовлен в двух вариантах (английский и русский языки) и 

предложен для заполнения молодым людям, ориентированным на социальное 

предпринимательство, и классическим молодым предпринимателям (география 

исследования включает такие страны, как Россия, Голландия, Канада, США, Германия, 

Кипр). Отметим, что организуя исследование с помощью этой методики, мы 
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стремились получить максимально разнообразную кросскультурную выборку 

респондентов, в некоторой степени в ущерб статистической репрезентативности, 

отдавая приоритет качественному анализу. Кроме того, группа респондентов 

транскультуральной выборки, поскольку в ней представлены 12 стран со всех основных 

континентов и этнических регионов, - с точки зрения качественного анализа является и 

репрезентативной, и релевантной в поликультурном и транскультуральном смысле. 

Общим кросскультурным фактором респондентов было владение английским 

языком, что вместе с их транскультуральной мотивацией образует фактор 

глобализации, находящийся, видимо, в процессе становления. Общим для основной 

группы респондентов, принявших участие в этом этапе эмпирических исследований, 

также было – принципиальное для нашего проекта – наличие опыта 

предпринимательской деятельности, наличие определенных показателей успешности 

жизнеосуществления в этой сфере, возрастная принадлежность к группе «молодых 

предпринимателей». Кроме того, была набрана контрольная группа для исследования. 

Таким образом, общую выборку исследования с помощью МПСГ составили 45 человек, 

среди которых 22 – вовлечены в предпринимательскую деятельность, а 23 – нет. 

В процессе исследования, обработки и интерпретации полученных данных 

выделились в качестве параллельных с точки зрения воспринимаемости и 

репрезентации два блока ценностей: в один вошли ценностные конструкты «Я как 

лидер» и «Члены моей команды», а во второй – конструкт «Рост моего бизнеса». 

Принципиальным в этом разделении является присутствие во втором блоке 

неоднородной, но при этом достаточно «плотной» смеси преимущественно 

экономических и организационных понятий. Тогда как в содержании конструктов 

первого блока преимущественно представлены характеристики психологические. 

Вследствие такой неоднородности, мы в дальнейшем сосредоточимся на описании 

только результатов обработки и интерпретации ценностей первого блока.  

Исследование показало, что двумя фактически «зеркальными» конструктами «Я 

как лидер» и «Члены моей команды» охватывается вся психосемантика респондентов. 

Они зеркально сравнимы (хотя и ассиметричны), поскольку способ восприятия 

команды через ее членов лидером этой команды может рассматриваться как 

дополнительная (проективная или комплементарная) характеристика самого лидера. В 

этом прогностический смысл их сравнения. Во всех следующих ракурсах поляризуются 

относительно независимые и в тоже время относительно комплементарные 

номинальные (двоичные) переменные, т.е. «качественные переменные». 

1) Гендер, который все более осознается в кросскультурном контексте как 

экзистенциал и этноса, и культуры.  

2) Мотивация. В исследовании выделяются две полярные группы 

«новичков» (из числа контрольной группы): те, кто планируют начать инновационное 

предпринимательство и те, кто его не планируют.  

3) Опыт или стаж предпринимательства, который закономерно коррелирует 

с возрастом респондентов. При этом, здесь реально поляризуются респонденты с 

большим опытом-стажем (10 и более лет) и с очень малым (до 1 года).  

4) Уровень развития предпринимательства в стране. Для выделения данного 

показателя пришлось обратиться к мировым рейтингам. В частности, мы 

ориентировались на данные исследований Института Legatum (The Legatum Prosperity 

Index) и выведенный сотрудниками этого Института рейтинг стран мира по уровню 

процветания, в котором мы учитывали преимущественно две основных категории 

благосостояния: экономика и предпринимательство. Это – относительно внешний 

контекстуальный ракурс, в котором также отчетливо выражена поляризация 

респондентов из стран с высоким и низким уровнем развития предпринимательства.  
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Таким образом, мы стремились выделить максимум векторов качественного 

анализа на основе опроса с помощью МПСГ уникальной поликультурной группы 

респондентов.  

Обращаясь непосредственно к результатам исследования, отметим, что 

полученный полисемантический тезаурус в процессе исследования стало возможным 

сгруппировать, во-первых, на уровне ценностно-смысловых концептов 

коммуникативных миров («Я как лидер» и «Члены моей команды»); во-вторых – на 

уровне категориальных факторов, получивших понятийно-тематическую 

определенность в известных научных исследованиях и публикациях. В частности, 

исследование показало, что при описании ценности «Я как лидер» выделились такие 

составляющие ценности, как: интеллектуальные качества и когнитивные возможности 

(дальновидность, объективность, интеллект и т.д.); эмоциональные качества и 

способности лидера: вдохновлять и поддерживать; способности к самоорганизации и 

самодетерминации, а также способность занять лидирующую, руководящую роль в 

команде. При описании ценности «Члены моей команды» значимыми 

характеристиками оказались лояльность, верность, преданность и трудолюбие, с одной 

стороны, и способность к кооперации и подчинению, с другой. При этом большее 

внимание было уделено описанию и указанию морально-нравственных качеств, нежели 

интеллектуальным и коммуникативным характеристикам. Примечательно, что у 

участников исследования гораздо выраженнее рефлексия относительно себя и 

собственной позиции в бизнесе, нежели представления о самом бизнесе и о тех, кто 

помогает добиваться успеха в нем. Таким образом, оказалось возможным распределить 

весь набор конструктов психосемантики указанных ценностно-смысловых концептов 

по шести категориальным факторам: «Коммуникативная компетентность», «Лидерство 

– Суперлидерство», «Интеллектуальная культура», «Личностные особенности», 

«Деловые качества», «Творческий потенциал».  

Сопоставление психосемантических емкостей ценностно-смысловых конструктов 

«Я как лидер» и «Члены моей команды» показало центральную роль категориального 

фактора «Личностные особенности», который стал ведущим во всех остальных 

матрицах психосемантических конфигураций. Результаты исследования показали, что 

предприниматель в 2 раза сильнее центрирован на себе как лидере по сравнению с 

децентрацией в отношении своей команды. Но постоянное проявление психосемантики 

суперлидерства во всех аналитических матрицах указывает на внутренне чувство 

перспективы полноценного раскрытия личностью своего лидерского потенциала.  

В гендерном аспекте были обнаружены различия мужчин и женщин по фактору 

коммуникативная компетентность. У мужчин данный фактор оказался в 10 раз более 

дифференцирован, чем у женщин. Но только мужчины приписывают признаки 

суперлидерства себе как лидеру, а женщины – нет, чувствуя этот субфактор в членах 

своей команды. В то же время мужчины значительно больше признают в себе деловые 

качества, а женщины несколько больше ориентированы на свои творческие качества. 

Все это ведет к гипотезе о возможности оптимальности аттрактивной гендерной 

комплементарности и в плане понимания команды, и в плане ко-лидерства.  

В соответствии с международным рейтингом 2014 (по данным The Legatum 

Institute, Prosperity Index) группа предпринимателей была разделена в соответствии с 

высоким (с 3 по 18 позиции) и низким (с 41 по 97 позиции) уровнем развития 

предпринимательства в стране. В полученных подгруппах количество респондентов 

оказалось приблизительно равным. Были проанализированы данные МПСГ по 

подгруппам. И, несмотря на то, что последний ракурс анализа предполагался как 

фоновый контекстуальный косвенный, МПСГ подтвердил свою чувствительность к 

основным категориальным факторам в обоих ценностно-смысловых конструктах. 
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Неожиданно полученные данные выявили «синдром неофита», при котором 

низкий (начальный) уровень развития предпринимательства в среде / стране, к которой 

относится респондент, оказался рельефно сопряжен с психосемантической емкостью 

фактора «Коммуникативная компетентность» (у представителей государств, 

занимающих низкие позиции в рейтинге развитости предпринимательства и экономики 

в стране, емкость данного фактора в 3 раза больше, чем в группе «развитых»). 

При этом у последних ощутимо возрастает психосемантическая емкость 

внимания по фактору «Личностные особенности» к себе как к лидеру, и особенно, к 

членам своей команды. Это позволяет выдвигать практико-ориентированную гипотезу 

о том, что при качественной интенсификации опыта в развитии инновационно-

предпринимательской деятельности у личности будет раскрываться важнейшее 

качество: децентрация внимания в направлении команды и делегирование 

ответственности ее членам, и, следовательно, становление суперлидерской позиции. 

Особенно знаменательно, что эта тенденция обнаружена в случайной 

транскультуральной группе. 

В дальнейшем, нами были выявлены специфические региональные (в т.ч. 

российские) особенности, влияющие на развитие предпринимательской активности. 

Определены универсальные (базальные) и вариативные (культуральные) факторы 

ценностно-смыслового и когнитивного характера, определяющие активность молодых 

людей в сфере инноваций и предпринимательства. 

Переходя к сравнению транскультуральной группы (ТКГ) с российско-сибирской 

(РСГ), отметим, что последняя оказалась ощутимо старше (22 – 50 лет) и в основном 

мужского пола (3 женщины и 13 мужчин). Отметим, отчасти это связано с 

особенностями российского и сибирского бизнеса в целом. Но нас в этом контексте 

интересуют скорее перспективы в опыте предпринимательства – какие тенденции 

могут оказаться трансгендерными и надвозрастными. В таком аспекте важно уже то, 

что соответствия шести категориальных факторов двум конструктам в обеих выборках 

оказались эквивалентными. Конечно, соотношения психосемантических емкостей 

(разнообразие конструктов) категориальных факторов в различных ракурсах и 

кластерах имеют различия, но, главное, что сходство весьма существенно.  

Оказалось возможным сравнивать ТКГ и РСГ по двум сходным ракурсам: 1) ЦСК 

«Лидер – Команда» и 2) опыт предпринимательства (Большой – Небольшой). 

Полученные результаты показывают, что наполненность конструктами различных 

категориальных факторов в обеих выборках выглядит существенно многообразной, 

однако, количество исходных (однонаправленных) тенденций соотношений 

психосемантических емкостей явно больше, чем непохожих (разнонаправленных) 

тенденций. Были выявлены общие тенденции в четырех категориальных факторах из 

шести; по увеличению опыта предпринимательства всего обнаружилось шесть общих и 

четыре разнонаправленных тенденций. Особенно обращает на себя внимание наиболее 

низкий уровень представленности психосемантики «Суперлидерства», 

«Интеллектуальной культуры» и «Творческого потенциала».  

Остановимся на основных различиях ТКГ и РСГ, выраженных по наиболее 

психосемантически емким факторам «Личностные особенности» и «Деловые 

качества».  

В РСГ обнаружена тенденция (как в целом, так и с увеличением опыта 

предпринимательства) децентрации, преодоления эгоцентризма и развитие принятия в 

поле коммуникативных отношений членов команды, другими словами – принятие их в 

поле своей идентичности и ответственности. Это отличие РСГ может быть связано как 

с возрастным фактором (РСГ в среднем старше), так и с особенностями сибирской 

ментальности (более интенционально коллективной и групповой).  
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Было проведено исследование особенностей психосемантической направленности 

коммуникативных миров российской молодежи с различной степенью включенности в 

предпринимательство. Было обнаружено, что в группе предпринимателей в целом (с 

большим опытом и начинающих) центрация на себе как лидере доминирует над 

децентрацией (в отношении команды) по пяти категориальным факторам из шести – 

кроме фактора «Деловые качества». Требования серьезного отношения к делу в 

отношении сотрудников больше, чем к себе. Также как и в предыдущих исследованиях 

у данных групп обнаруживается дефицит творческого потенциала. В результате можно 

говорить, что это является универсальной актуальной особенностью (проблемой?) 

подготовки молодых предпринимателей в транскультуральном масштабе. 

В подгруппах предпринимателей с различным опытом были также 

зафиксированы следующие тенденции. Во-первых, было показано, что у российских 

предпринимателей с опытом предпринимательской деятельности происходит общий 

рост психосемантической емкости ЦСК (что вполне естественно), а кроме того 

обнаруживает себя рост лидерской коммуникативной компетенции, который, будучи 

также естественным, выглядит «запоздалым» в сравнении с транскультуральной 

группой. Кроме того, с накоплением опыта также обнаруживается рост децентрации в 

сторону команды по доминирующему во всех исследованиях категориальному фактору 

«Личностные особенности», что вселяет оптимизм относительно формирования 

креативного лидерства у будущих предпринимателей. При этом дефицит творческого 

потенциала с ростом опыта остается пока фатальным. К данному факту – мы склонны 

фиксировать двоякое отношение. С одной стороны, это позволяет считать актуальной 

проблему креативного лидерства в предпринимательской среде, а с другой – 

предполагать, что для российского бизнеса, его выживаемости и развития в настоящее 

время более важными являются характеристики критичности мышления и 

определенный скептицизм, который слабо совместим с креативностью как таковой.  

Таким образом, исследование позволило с новой, теоретической и методический 

стороны подойти к анализу ценностно-смысловой сферы предпринимателей, и 

показало, что в предпринимательстве психосемантическое поле феномена лидерства 

сопряжено с показателями эффективности и длительности бизнеса. При этом у 

особенно молодых предпринимателей необходимо отдельно выявлять дефициты 

творческого потенциала и суперлидерства и, вероятно, для эффективного 

генерирования и реализации прорывных венчурных инновационных проектов нужно 

специально готовить предпринимателей с выраженным потенциалом креативного 

лидерства в региональном и транскультуральном масштабе. 

Результаты исследования могут использованы в практике сопровождения бизнес-

программ и отдельных предприятий.  
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Исследования лидерства привели к  возникновению целой отрасли научных 

знаний – психологии лидерства. Существующее множество определений понятия 

лидерства говорит об исключительном внимании к этой проблеме со стороны 

исследователей. Подобное отношение к явлению лидерства свидетельствует о его 

актуальности. 

По мнению К.В. Сельченок, лидерство – многоаспектное социальное явление. 

Феномен лидерства проявляется в любых более или менее организованных группах, 

стремящихся к какой-либо общей цели. Трудно дать общее определение лидерства. Это 

объясняется тем, что лидерство проявляется везде и всегда, где группе людей 

приходится решать какие-либо проблемы, затрагивающие интересы всех или 

большинства ее членов. Наиболее заметными лидерские отношения становятся в тех 

случаях, когда перед группой стоит задача перехода из одного состояния в другое, или 

когда группа занимается распределением ресурсов. Таким образом, лидерство – это 

реализация оптимальной, в не котором смысле, системы внутригруппового 

взаимодействия, направленного на достижение общегрупповых целей [1, 12]. 

Е.М. Зайцева считает, что лидерство – степень ведущего активного влияния 

личностей-членов группы на группу в целом в направлении осуществления групповых 

задач. 

Ральф Стогдилл в своем «Руководстве по лидерству» объединил все определения 

в 11 групп: 

- лидерство как центр групповых процессов; 

- лидерство как проявление личностных черт; 

mailto:moldabekova_kgu@mail.ru
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- лидерство как действие и поведение (описание лидерства через понятия 

«действие» и «поведение» как нельзя лучше подходило для эмпирических 

исследований); 

- лидерство как инструмент достижения цели или результата (лидерство требуется 

в качестве средства интеграции других групповых ролей для достижения единства 

действий и получения результата); 

- лидерство как взаимодействие (лидерство существует там и тогда, где и когда 

оно осознается и поддерживается другими членами группы); 

- лидерство как умение убеждать; 

- лидерство как осуществление влияния (эта группа определений преувеличивала 

степень влияния лидера на последователей, которым отводилась пассивная роль внутри 

организации); 

- лидерство как отношения власти (власть в этих определениях расценивается как 

форма лидерских отношений); 

- лидерство как дифференциация ролей; 

- лидерство как инициация или введение структуры (эта группа определений 

подчеркивает важную роль лидера в процессе структурирования взаимоотношений 

между людьми и их деятельности) (по Е.В. Кудряшовой) [2, 12]. 

На уровне феноменологии лидерство предстает нам в виде конкретных людей — 

лидеров, обладающих способностью оказывать влияние и оказывающих его. Р. Л. 

Кричевский определяет лидера как члена группы, обладающего наибольшим 

ценностным потенциалом, обеспечивающим ему ведущее влияние в группе. 

Общая картина становления лидера может быть представлена следующим 

образом:  

1. В основе жизнедеятельности каждой группы лежит система общих целей и 

ценностей, связанных как с основной деятельностью, так и ведущими мотивами членов 

группы. Это оценочная система, сквозь призму которой рассматриваются 

потенциальные лидерские возможности каждого члена группы.  

2. Человек, который может быть выдвинут группой на роль лидера, должен 

олицетворять предпочитаемые группой цели и ценности, быть их носителем, активным 

проводником в жизнь.  

3. Лидером становится тот член группы, чьи ценностные установки и целевые 

ориентиры, реализуемые в конкретном поведении, являются для большинства членов 

группы референтными.  

4. Поведение, реализуемое лидером в значимых групповых ситуациях, служит 

источником его влияния на других членов группы, которые воспринимают его как 

образец, а высказываемые им оценки являются ориентиром для построения 

самооценки. 

Тем самым, Р. Л. Кричевский определил лидерство как субординированность 

позиций участников в зависимости от их ценностных потенциалов и ценностных 

вкладов в жизнедеятельность группы [3, 79]. 

Лидерство как структура психологической власти реально существует в группе 

лишь в момент собственно совместной деятельности, выдвинувшей кого-то из членов 

группы на роль лидера. В группе одновременно могут активно реализовывать свои 

функции несколько лидеров. Прежде всего принято различать лидерство двух типов в 

соответствии с двумя важнейшими видами групповой деятельности. Напомним, что 

группа развивает свою активность как минимум в двух основных направлениях: в 

направлении задачи и в направлении группового единства. Соответственно выделяют 

два типа деятельностей — инструментальную и экспрессивную — и два вида 
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внутригруппового лидерства с аналогичными названиями (впервые о ролевой 

дифференциации лидерства было заявлено в 50-е гг. XX в. Р. Бейлзом и Ф. Слейтором). 

В последние десятилетия общее объяснение происхождения лидерства приобрела 

так называемая синтетическая теория. Лидерство рассматривается в ней как «процесс 

организации межличностных отношений в группе, а лидер как субъект управления 

этим процессом» [4, 277]. Преимущество этого подхода в том, что он помещает 

лидерство в контекст группы как целостного субъекта деятельности. Лидер — это 

групповая функция, роль, для выполнения которой необходимы определенные 

качества, но прежде всего — ценностная значимость личности, воплощение принятых в 

группе норм и целей.  

Так, использование теории каузальной атрибуции и соответствующих 

исследовательских схем дает ряду авторов возможность рассматривать лидерство как 

процесс причинного приписывания лидерских свойств определенному лицу (Дж. 

Пфеффер, Б. Калдер): «Лидерство является ненаблюдаемым качеством, которое 

выводится из наблюдаемого поведения по мере того, как определенные последствия 

ассоциируются с этим поведением» [5, 262 ]. По сути дела, лидерство становится в 

рамках этого подхода вопросом веры членов группы: если они верят, что качество 

выполнения задачи соотносится с наличием лидера, они этого лидера в группе 

обнаруживают. 

Для представителей интеракционизма этот феномен имеет исключительно 

социально-психологическую природу. Лидерство представляет собой результат 

взаимодействия двух видов: лидера с каждым последователем отдельно (в диаде) и 

лидера со всей группой. Кроме того, влияние лидера на результат деятельности группы 

может осуществляться двояко: он может воздействовать на своих последователей, а 

может — на ситуацию. В последнем случае, меняя параметры ситуации, он задает 

последователям способ интерпретации групповой ситуации и тем самым воздействует 

на их поведение. 

Н.И. Абубикирова отмечает, что определение гендера (gender) как 

социокультурного пола мало что объясняет тем, кто специально не интересовался 

гендерным подходом в современных исследованиях (в основном феминистских). 

Гендер — одно из центральных и фундаментальных понятий современного общества. 

Гендер — социальное отношение; не биологический пол, а представление 

(репрезентация) каждой индивидуальности в терминах специфических социальных 

отношений. Именно гендерные установки отражают в известном смысле «стратегию» 

системы пол — гендер и указывают, кем мы должны быть: женщиной или мужчиной, 

девочкой или мальчиком. Рождаясь, люди женского и мужского пола сразу попадают в 

сложившуюся систему отношений, где женщинам отведена пассивная роль, а 

мужчинам активная. При этом значимость активного («мужского») всегда выше 

пассивного («женского») в соответствии с иерархией отношений» [6, 123]. 

Выделяют три основных измерения гендера: индивидуальный, т.е. гендерная 

идентичность (например, мальчик, девочка), а также продолжающееся в течение всей 

последующей социализации соотнесение себя с «женскими» и «мужскими» 

качествами; структурный - положение женщин и мужчин в структуре социальных 

институтов, включая экономику, политику, религию, образование, семью, медицину и 

т.д.; и символический, или культурный, гендер, т.е. то, что в каждой культуре в 

конкретное историческое время включается в образы «настоящий мужчина», 

«настоящая женщина» или женственная(ый), мужественный(ая) [7, 173]. Впервые идея 

о выделении двух измерений пола – биологического и социального – возникла у 

Роберта Столлера. Такую дифференциацию он ввел при исследовании феномена 

транссексуальности: субъективной убежденности человека в своей принадлежности к 
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противоположному полу. В этом феномене наиболее четко отражается тот факт, что 

природные характеристики организма существуют для человека только как некоторые 

символы, наделенные социальным и личностным смыслами и ценностными 

значениями. 

Термин «гендер» до Р. Столлера был только грамматической категорией, 

обозначающей мужской, женский или средний род высказываний в английском языке. 

Грамматический термин «гендер» («родовой признак») в английском языке отражает 

контекстуальную, а не постоянную (онтологическую) сущность мужских и женских 

качеств. Использование этой грамматической категории в качестве социально–

психологического понятия было призвано подчеркнуть тот факт, что биологические 

характеристики сексуальности не даны человеку непосредственным образом, а всегда 

преломляются через призму индивидуального сознания и социальных представлений, т. 

е. существуют в виде субъективного и зафиксированного в культуре знания о них. С 

введением этого термина психологические черты женщин и мужчин, часто 

приписываемые только биологическим основаниям, получили объяснение посредством 

процессов аккультурации и социализации (по И.С. Клециной) [8, 3]. 

Интересно рассмотреть гендерные теории лидерства: 

1. Согласно концепции «гендерного потока» (Барбара Гутек) восприятие лидера, в 
том числе и его эффективности, зависит от его пола (в зависимости от того, 

насколько сам испытуемый считает пол человека важным фактором). 

2. Теория гендерного отбора лидеров (Дж. Боумэн, С Суттон и др.) исходит из 
положения, что люди вообще и в организациях в частности предъявляют 

различные требования к лидерам разного пола. Требования к женщинам – выше. 

3. Элис Игли в своей социально-ролевой теории гендерных различий лидеров 

утверждает, что мужчины и женщины лидеры должны вести себя 

соответственно их гендерной роли, то есть соответствовать гендерному 

стереотипу. С другой стороны, роль лидера также предъявляет свои требования 

к индивиду. И поскольку, согласно стереотипам, эта роль является мужской, 

женщины-лидеры будут испытывать конфликт между гендерной и лидерской 

ролями. 

По мнению К.В. Сельченок, в современном мировом сообществе по-прежнему 

основные лидерские функции выполняют мужчины, которым принадлежит ведущая 

роль в управлении экономикой, политикой и другими ключевыми общественными 

сферами. Между тем стиль их управления общественными структурами имеет 

определенные отличия по сравнению с женским. Мужчинам легче дается директивный, 

проблемно-ориентированный стиль руководства, а женщинам – стиль социального 

лидера, создающего «дух команды» [1, 233]. 

Наиболее значительным направлением изучения гендерных особенностей 

лидерства представляется исследование современного поколения студенческой 

молодежи в связи с проблемой воспитание лидеров: сегодняшние лидеры среди 

социально активных студентов в будущем могут проявить себя в качестве 

руководителей, общественных и политических лидеров, сферой деятельности которых 

является общество и его социальные институты. «Студенческая молодежь - это 

жизненная сила общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и 

физических сил, требующих выхода, за счет этих сил жизнь общества может быть 

омоложена, оживлена» [9, 17]. 

К. Бартол и Д. Мартин считают, что в ходе жизнедеятельности любой, в том числе 

и студенческой группы, большое значение имеет тот факт, как воспринимают друг 

друга и самих себя ее члены. «Процесс восприятия одним человеком другого выступает 

как обязательная составная часть взаимодействия и влияет на все внутригрупповые 
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процессы. С этой точки зрения студенческую среду можно рассматривать как 

показательную, где формируются и проявляются новые представления о социальных 

ролях и гендерной социализации» [10, 37]. Ранее эти представления были направлены в 

сторону явной маскулинизации лидерской роли, а в настоящее время молодежь 

проявляет тенденции к вырабатыванию нестандартных, отличных от традиционных, 

суждений о гендерной принадлежности лидерской роли и гендерных особенностях 

лидерства. 

Как указывает Э. Гидденс, исследование гендерных аспектов лидерства в 

студенческой группе представляет особый интерес в связи с двойственностью ее 

происхождения. С одной стороны, она является результатом прямых и косвенных 

педагогических, административных воздействий. С другой стороны, это 

саморазвивающийся организм, действующий по собственно выработанным правилам, 

не зависящим от мнения взрослых. Эта симбиотичность находит свое выражение в 

структуре студенческой группы, состоящей из систем формальных и неформальных 

отношений [11, 241]. 

Данные, полученные в исследованиях Н.В. Беляковой, указывают на то, что при 

смене деятельности происходят существенные изменения в содержании структурных 

компонентов группы. Так, если в процессе учебной деятельности не выявляется четко 

обозначенной структуры лидерства, то при исследовании той же студенческой группы 

в условиях внеучебной деятельности четко выявляются наиболее значимые лица. 

Исследователь объясняет такое положение так: 

1) учебная деятельность – ее цели, задачи, условия не предполагают наличие 

данной структуры, т. к. выдвижению лидера не способствует недостаточная 

конкретность образа цели, отдаленность перспективы, а также спокойное течение 

деятельности, очень слабо выраженные предпосылки проявления конфликтной 

ситуации; 

2) в управленческой деятельности конкретно проявляется достаточно выраженное 

совмещение функций руководителя и общего лидера. 

В зависимости от содержательных характеристик деятельности, формируются 

условия, в которых острота востребования проявления лидерских функций группы не 

однозначна. Так, спокойно-равномерная деятельность, с доминированием целей 

отдаленной перспективы, при достаточно умеренной системе появления элементов 

новизны в условиях, не создают предпосылок для актуализации лидерских функций и, 

соответственно, требований, предъявляемых членами группы к занятию социальной 

роли лидера. 

В работе Н.В. Беляковой систематизируются знания о структуре группы: «Всякая 

групповая структура, в том числе студенческая, представляет собой своеобразную 

иерархию престижа и статусов членов группы: выделяются группы наиболее 

популярных студентов (их условно называют «звездами»), достаточно уважаемых 

(«предпочитаемые»), включенных в общение («принятые») и психологически 

изолированных студентов («аутсайдеры»). Вершину этой иерархической лестницы 

занимает лидер группы» [12, 9]. Необходимо отметить, что степень уважения всей 

группы к тому или иному студенту определяет лидер группы и наиболее популярные 

студенты, создавая, таким образом, четко регламентированную закрытую систему с 

конкретными требованиями к членам группы и жесткими критериями вступления в нее 

(это особенно характерно для групп с четко выраженным лидером). 

Изучение гендерных особенностей лидерства именно на примере студенческих 

групп представляется одним из приоритетных направлений гендерной психологии 

лидерства. Это обусловлено спецификой деятельности студенческих групп, 

отсутствием подавляющего влияния гендерных стереотипов, отсутствием жесткой 
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статусной иерархии внутри группы. Все эти факторы могут способствовать «чистоте» 

исследований направленных на выявление гендерных особенностей лидерства. 

Наиболее полно причины проявления лидерства в зависимости от половой 

принадлежности описаны в социально-ролевой теории Элис Игли. Основные позиции, 

объясняемые социально-ролевой теорией: 

1) действие системы гендерных стереотипов; 

2) необходимость соответствия поведения лидера своей гендерной роли; 

3) механизм принятия лидеров обществом (в зависимости от пола); 

4) негативные предубеждения против женщин-лидеров; 

5) пути выхода из ролевого конфликта для женщин-лидеров. 

Гендерный аспект является важным, но не определяющим фактором 

обуславливающим явление лидерства. Лидер становится таковым в силу влияния 

совокупности факторов – таких как его социальный статус, личностные особенности, 

исполняемые им социальные роли и множество других.  
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Abstract: Women’s participation at senior levels in business today is far from where it needs to be. In line 

with this, the aim of the study was to gain feedback from business leaders on the current presence of women in 

leadership roles and perceived barriers to the advancement. This article explores the topic using a critical 

thinking analysis, integrating current literature with qualitative research. A cross national study showed that 

there is no lack of qualified women to fill leadership roles. Nevertheless, women are much less represented in 

leadership positions than men. In this context, the research is not only pointed out the certain stereotypes 

concerning the advancement of women, but also is expressed need for the new approach for combating 

inequality in business. Proposed approach should minimize the barriers impeding women’s advancement and can 

be considered as a call for corrective action. 

 
Keywords: Women’s leadership, leadership, glass ceiling, leadership barriers 

 

Introduction 

There are likely many reasons why women in senior jobs fail to progress up to board level 

(Broughton and Miller, 2009, p.13.). The most common stereotype about women leaders is in 

their leadership ability. However, practical differences yielded very few differences in actual 

leadership ability (Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992; Chemers, 2000; Radović-Marković 

and Kyaruzi, 2010). Struggling with stereotypes prevents women from obtaining the 

leadership positions world-wide. By reviewing the status of women in business all around the 

world, one can have a greater understanding of their struggle (Morrison and von Glinow, 

1990). Therefore, there is a need to explore the lack of women in senior leadership positions. 

In line with this, the aim of this research was to gain feedback from business leaders on the 

current status of women in leadership positions and perceived barriers to the advancement.  

Theoretical overview 

There are multiple theories and observations that are made on the gender gap in senior 

management positions. To some scholars, a transformative collaborative model of leading is 

both more typical of women leaders and in fact very effective, especially in large 

organizations (Radovic Markovic, Salamzadeh and Razavi, 2013, p.23.). As Weyer (2007) 

elaborates, "the attempts to clarify the issue can be divided into two separate schools of 

thought as outlined in the following: (i) researchers who propose a minimization of 

differences; and (ii) investigators who endorse stable differences between the genders" 

(Radovic Markovic, Salamzadeh and Razavi,2013, p.23.). Even though, there is general 

agreement that women face more barriers to becoming successful leaders than men do (Eagly 
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and Johannesen‐Schmidt, 2001). Many researchers have found that more formal bureaucratic 

organisations, with transparent policies can create greater diversity at all organisational levels 

(Reskin and McBrier 2000; Royster 2003 and Wickham et al. 2008).  However, in all cases 

these barriers can create a huge roadblock preventing women from advancement to top 

management (Baker, 2003). 

It should be noted that one number of barriers to women's career progression appears 

repeatedly in the literature (McCathy 2004; Allen 2005) as the following: limited networking 

opportunities, limited access to mentors and role models, limited flexibility and child care 

provision, general discrimination, gender segregation of the workforce and higher values 

placed on masculine attributes.  

In terms of making long‐lasting changes, Cortis and Cassar (2005) have suggested that the 

only way to influence stereotyping and attitudes is to change the culture of management. In 

addition, “gender discrimination must be demolished in order to bring about true equality and 

the best conditions in politics, the economy, and society as a whole” (Deputy, 2015, p.20). 

Methodology 

We did a cross‐cultural comparative research across countries on the position of women 

leaders. The research has highlighted a number of perceived barriers that are inhibiting 

women from advancing in their careers. It is based on current literature with qualitative and 

quantitative methods such as questionnaires and online survey with set questions and answers. 

An online survey used to gain quantitative data from an international sample of 63 

respondents
16

. 

Findings 

The results of the study are presented as follows: 60.3% of the respondents were male, and 

39.7% were female. Respondents' age was ranging from 24 to 69 years old.  Educational level 

of the respondents is shown in the below table (1). 

 

Tabl. 1. Education level of respondents 

Level Number Percent 

Some college 2 3.2% 

Assoc. or technical degree 1 1.6% 

Bachelor’s degree 9 14.3% 

Master’s degree 19 30.2% 

PhD 32 50.8% 

Moreover, 82.5% of the respondents described their title in their company as talent developer, 

and only 17.5% considered their title as non-talent developers. 69.8% of them were in a talent 

development function (e.g., HR, leadership development, human capital) in their organization, 

and 30.2% were not. The estimated annual gross revenue for the companies varied between 

100 thousand to 25 million USD. 57.14% of the respondents were had less than 100 

employees. 68.3% of respondents were in private, and 31.7% were working in public 

companies. 27% of the respondents were form Iran, 23.8% were form Serbia, and the rest 

were form Italy, Malaysia, Turkey, India, Denmark, and Portugal. Table 2 shows the level of 

respondents in their institutions. 

                                                           
16

 The online questionnaire is available at: 

https://docs.google.com/forms/d/13ZK6uyQR6jiPC5ga9vWVP8FOouOyF1GVrTcXFmVSujI/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/13ZK6uyQR6jiPC5ga9vWVP8FOouOyF1GVrTcXFmVSujI/viewform
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Tabl. 2. Level of respondents in their institutions 

Level Number Percent 

C Level (like CEO, CTO, CFO, etc.) 9 14.5% 

Vice president 2 3.2% 

Director 12 19.4% 

Manager 23 37.1% 

Other 16 25.8% 

 

Table 3 shows that how the number of women holding senior leadership positions in the 

companies has changed in the past 5 years (A1), as well as the response to the question that 

"How will the number of women holding senior leadership positions in your company change 

in the next 5 years?" (A2). 

 

Tabl. 3. Women holding senior leadership positions in the companies 

Change A1 A2 

Number Percent Number Percent 

Decreased 3 4.8% 4 6.3% 

Stayed the same 24 38.1% 20 31.7% 

Increased 28 44.4% 23 36.5% 

Don't know 8 12.7% 16 25.4% 

 

The following chart shows that how effective were the companies in recruiting (A3) and 

training (A4) women executives. 

 

 

 

Fig. 1. Effectiveness of companies in recruiting and training women executives 

 A3 A4 

Number Percent Number Percent 

Extremely effective: 1 8 12.7% 5 7.9% 

2 13 20.6% 17 27% 

3 28 44.4% 31 49.2% 

4 11 17.5% 7 11.1% 

Not at all effective: 5 3 4.8% 3 4.8% 
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The next question was about how effective were the companies in the development of women 

executives? (A5). 

 

 

Fig. 2. Effectiveness of companies in the development of women executives 

 

 Number Percent 

Extremely effective: 1 8 12.7% 

2 17 27% 

3 23 36.5% 

4 12 19% 

Not at all effective: 5 3 4.8% 

 

Also, the respondents were asked to respond to the question that "how well does the 

organizational climate at your company encourage the development of women leaders?" (A6). 

 

 

Fig. 3. To what extent the climate encourages the development of women leaders 

 

 Number Percent 

Not at all: 1 4 6.3% 

2 10 15.9% 

3 24 38.1% 

4 15 23.8% 

To a great extent: 5 10 15.9% 
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How important is the development of women leaders on your company’s strategic agenda? 

(B1) was the next question. Table 4 shows the responses. 

 

Tabl. 4. Importance of the development of women leaders on the company’s strategic 

agenda 

 Number Percent 

Top 3 strategic agenda item 7 11.1% 

Top 10 strategic agenda item 14 22.2% 

On the strategic agenda, but not near the top 10 15.9% 

Not on the strategic agenda 24 38.1% 

Don't know 8 12.7% 

 

They were also asked to determine, which of the following best describes the company’s 

approach to the development of women leaders? (B2). Table 5 shows the answers. 

 

Tabl. 5. The company’s approach to the development of women leaders 

 Number Percent 

No initiatives or programs targeted to the needs of women leaders 22 34.9% 

Offer some initiatives or programs 21 33.3% 

Offer a specific leadership program for women 2 3.2% 

Plan to offer some activities or programs within the next 12 months 5 7.9% 

Don’t know 13 20.6% 

 

Figure 4 shows that if they had leadership programs for women in their organizations, how 

effective they were (B4). 

 

 

Fig. 4. Effectiveness of leadership programs 

 Number Percent 

Not at all effective: 1 10 20.4% 

2 9 18.4% 

3 13 26.5% 

4 15 30.6% 

Extremely effective: 5 2 4.1% 
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The next question was "What are the biggest perceived barriers, if any, preventing women 

from advancing to the top management of your company?" Respondents were asked to select 

up to 3 barriers (B5). 

 

Tabl. 6. The biggest perceived barriers 

 Number Percent 

Lack of executive sponsor or mentor 6 9.5% 

Absence of women role models 14 22.2% 

Women not being in the pipeline long enough 18 28.6% 

Lack of significant general management/line experience 14 22.2% 

Exclusion from informal communication networks 9 14.3% 

Requirement of a high level of availability for top 

management 

10 15.9% 

Lack of pro-family policies or support services (e.g., 

childcare, telecommuting) 

6 9.5% 

No barriers exist at my company 20 31.7% 

Other 1 1.6% 

 

The respondents answered to the following question as well. How important are the personal 

leadership competencies to business success? (B6). The following chart shows the responses. 

 

 

Fig. 5. Importance of the personal leadership competencies to business success 

 

 Number Percent 

Very Unimportant: 1 1 1.6% 

2 4 6.3% 

3 15 23.8% 

4 25 39.7% 

Very Important: 5 18 28.6% 

 

The next question was about how do women leaders in the organizations perform on the 

personal leadership competencies? (B7). Figure below shows the responses. 
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Fig. 6. The current economic performance of the companies 

 

 Number Percent 

Poor: 1 4 6.3% 

2 8 12.7% 

3 32 50.8% 

4 16 25.4% 

Excellent: 5 3 4.8% 

 

Conclusion 

The results of our research suggest that women significantly reduce barriers in terms of 

achieving senior leadership positions. It shows that the number of women holding senior 

leadership positions in the companies has changed in the past 5 years. Namely, about 36.5% 

think that is increased the number of women in senior leadership positions. In this 

context,respondents claimed that on average 18% of women are in the C-suite officers of their 

companies (i.e., CEO, CFO, COO, CLO, CIO, CTO, CMO, etc.)? They also argued that 

19.9% of women were in the upper management of their companies (i.e. vice-presidents, 

managers, directors, etc.). In line with this, 31.7% of respondents think that no barriers exist at 

their companies. However, gender differences persist despite progress made. The main 

reasons for why women are still under-represented in top management are: a) existing 

leadership culture; b) women are not being in the pipeline long enough; c) lack of significant 

general management/line experience and d) absence of women role models. Also, company 

policies have been responsible for failing initiatives or programs targeted to the needs of 

women leaders. In addition, the companies are not effective enough in recruiting and training 

women executives. 

To overcome existing obstacles and limitations, it is essential to start from attraction and 

retention of talent as a key planning issue that demands a strategic orientation. It is also 

necessary the new approach for combating inequality in business. 
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Abstract. A large number of tasks and activities require possession of various skills and knowledge but 

also the need for teamwork. Previous experience of many organizations of the implementation of teamwork 

indicated a significant number of subjective the resistance and constraints that exist certain number of team 

members. A good team is characterized by a high degree of unity in defining the objectives and priorities, 

harmony and mutual complementing and supporting members, the tendency consensus, flexibility of thought 

through an understanding of others ‚ views, calmly overcoming conflicts in the team, winning mentality and so 

on. For these above mentioned components, it is clear it is not easy to create a good team to lead, but that is 

precisely where the value of the importance of leaders who have succeeded. The aim at this paper is to just point 

out the importance of creating a team spirit to succeed in management or in leadership. 

 
Keywords: Team spirit, team, leadership, motivation, success 

 

BACKGROUND 

The leadership is the art of mobilizing others to want a fights that for the achievement of 

common aspirations. The leadership is a process in which an individual affects the members 

of the group in order to achieve a common goal. The leadership is process of directing and 

influencing the work-related activities carried out by a group of people or an entire 

organization. 

 One of the simplest and most complete definition of leadership describes as "the ability to 

influence the group in order to achieve organizational goals", and the essence of leadership is 

the influence of leaders on followers to give him the freedom to be themselves define reality 

(interpreting reality), that interpret the meaning of phenomena and events in the region and 

based on that dictates the actions related to the recorded phenomena, whereby followers 

voluntarily, dependency ratios. (Petković, 2008, p. 23). 

In one word, leadership can be defined as the ability of one man, a leader, or a leader, to lead 

other people to influence them to follow him in achieving the goal, desirable and necessary 

changes. In other words, leadership is not just a process and a current objective, but also the 

process by which striving for the realization a substantial change. 

In the literature, there are the following definitions of leadership: The leadership is the ability 

to act on the group to achieve the objectives. (Rue, Bjars, 2000, p 314). The leadership is the 

ability to influence others to accomplish a goal ... and creating a world to which people want 

to belong (Daley, 1989, p 17). The leadership is practicing specific behaviors and 

characteristics, such as the acquisition of knowledge, strategic thinking, communication skills 

and the development of other (Stoner, Freeman, 1989, p 1). The leadership is the process of 

determining the target (the direction that makes sense) collective efforts that lead to achieving 

it (Johnson / Golden, 1994, p 8). The leadership is ability of an individual to influence, 

motivate and allows others to contribute to the effectiveness and success of the organization 

(Jukel, 2002, p 184). 
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The leadership is a process of action on others for understanding and agreement on what 

needs to be done and how to be effectively done, and also facilitating the process of collective 

efforts in achieving the agreed goals (Jukel 2002, p 7). 

The leadership is a complex interaction that involves leaders, followers and the situation 

(Fitzgerald, 1994, p 242). The leadership is the design of the future, directing people in that 

direction, and inspire them to this future could happen irrespective of the circumstances 

(Kotler, 1990, p. 25). The leadership is an act of determination, to mobilize others and gain 

their voluntary commitment to leadership vision (Gvišijani, 1969, p. 49). 

Common problems and with which the leader faces are contradictions and conflicts, and are 

related to the disturbed interpersonal relationships. Conflicts can be positive when you are 

creative contests of opinions. Leader as strategist should impose negotiation, persuasion, 

flexibility, and thus to get to a compromise solution. 

The leader will be successful only when it fails to form a team of experts who can be a 

spiritual leader, when your thinking can affect the group and directs its work. The team is 

formed in order to achieve more than the sum of the individual effects, because teamwork to 

work together, which results in better effects. The quality of work, knowledge and education 

are key elements for the selection of collaborators. For team work and effects of teamwork 

binds term synergy or synergistic effect. A business leader is to integrate teams to follow its 

development that includes new contributors, as well as a team from the outside world. 

THE BENEFITS OF TEAMWORK 

When teamwork is well organized and efficient, it can bring significant benefits. The most 

important benefits of teamwork are: 

 People solve common problems, 

 It is easier to solve conflicts, 

 Teamwork encourages creativity, 

 Team members are supporting each other, 

 Creates a mutual dependency, 

 Strengthens the collective strength of the team, 

 Improves communication 

 Improves the quality of decision-making 

 Increases the satisfaction in the work, 

 Provides synergistic effect. 

The team is a new, modern and flexible way of organizing based on common, teamwork 

groups, whose task is the realization of a particular business or enterprise and managed by the 

leader, or the leader of the team. The most common definition of a team is that this group of 

people together and connected to work toward a common goal. The team is one group of 

people that have complementary skills, who share a common purpose and shared goals of 

action for the implementation of which had a common responsibility. On improving the 

efficiency of the team must operate continuously. 

This is a very important task of a leader who needs that know the employees well and that 

creates opportunities for improving the efficiency of the team. He needs to show objectivity 

and to radiate optimism in a troubled situation. A successful leader must learn to listen and 

that knows how to listen to your team and to make objective decisions. In the domestic 
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environment he has the right and obligation to criticize and punish their associates if 

necessary. In the public space he a man who represents the team and naturally protects it. 

Here are some directions in which the leader needs to work on improving the efficiency of 

your team: 

 Decrease fear and concerns of team members, 

 Improving the atmosphere in the team, 

 Building loyalty team, 

 The team communication, 

 The team troubleshooting, 

 Overcoming conflict, 

 The system of compensation etc. 

A successful leader should be familiar with themselves and their capabilities. In this sense, 

should never promise what you cannot fulfill. Otherwise the, the promise can cause more 

damage than benefit. A successful leader, even though they are aware of their options, always 

engages in personal development. The leader needs to be changed. If you must put the same 

ideas, it is necessary to change the manner of their presentation. It is the quality of 

explanation. A successful leader uses the metaphors and models after his presentation were 

interesting. 

On the other hand, the team members of the start of their operation, may be concerned about 

its place and role in the joint venture, will be able to answer to all a professional challenge 

successfully to adapt to teamwork, to achieve their goals, be properly rewarded and how will 

thrive. 

According to the author of this work to a team to be successful, not enough to form a good 

group of experts, set common goals and tasks and provide the necessary material and financial 

resources. On the motivation of the team and the union must work continuously and it is the 

task of leaders. He should create a good team climate, and to develop the desire of individuals 

to work together, that develop in them a willingness to contribute to a better work and greater 

efficiency of the team and motivate them to work together. A good organization of the team 

and good coordination of the activities of its members inevitably brings superior results of any 

area of life. 

The author of this paper gives the example of Dirk Nowitzki, the German basketball national 

team, which is in the strongest basketball league in the world (NBA) won a gold ring playing 

for the Dallas Mavericks who was in many world and European championships, where he 

played for the German national team was the best player of the championship but failed to 

win any championship with my team, because there was no one to adequately monitor from 

his teammates and members of his team. There are a lot of such cases not only in basketball 

but also in other sports and in other areas of social, political and business spheres. That is why 

important that leaders who lead this team or teams whose members have a common task and 

common goals to better and more efficiently exploit the potential of the team and not the 

individual and create the necessary and much needed team atmosphere that will result in 

success. 

THE APPROACHES TO LEADERSHIP 

The first approach is within the school "big personality". This approach is based on the 

personal characteristics of leaders that are strong components of successful management 
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company. The leader of the team can do a lot and use the meetings, joint arrangements and 

discussions, joint decision-making, comradely meetings and gatherings of the team. Thus, 

developing a sense of community and belonging to a group, which is a prerequisite for a good 

atmosphere in the team? The successful leader must be adaptable to the new situation in the 

region, to be cooperative, to be a balance when it comes to bad relationships that punishes and 

rewards, and be prepared to take responsibility whenever it is necessary. 

The second approach starts from the affricated ability of a leader to do the specified job, as 

well as its relationship to other people. The leadership is related to continued cooperation with 

the people and its essence is moving within the framework of impact on people's behavior. 

For the greatest skill is considered a leader's ability to create an effective team. When you 

create the necessary climate and achieve teamwork team loyalty, it becomes clear that we 

have a group of motivated members. A team air condition is created through friendship, social 

relations and honest, open relationship of the team members. Team leader of has a lot to do 

meetings, joint arrangements and discussions, joint decision-making, socializing and 

gathering of team. Thus, developing a sense of community and belonging to a group, which is 

a prerequisite for a good atmosphere in the team? 

Marković defines the following duties and obligations to the leaders when it comes to 

motivating the team: 

1. Directing: 

 A department or team in the right direction, 

 The idea within the company, 

 Individuals to do errands or development, 

 The flow of information in the process of external communication and 

control public opinion. 

2. Gradualists: 

 The Information Team, 

 The implementation of the decisions and requests, 

 The heads of information, if any, 

 In informing the public, 

• The speed of transformation when consistently applied. 

3. Creativity: 

 Create a program, 

 Implementing new programs and ideas, 

 Designing innovation, 

 Management - imagination and avoiding routines, 

 The predicting of future. 

4. Changes: 

 The programs and implementation of the program, 

 The creation of a team – developing and rewarding top contributors, 

 Within the company, 

 Personnel at all levels, 

 The organization of work, 

 The strategic and operational activities, 
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 In cooperation with other institutions and companies, 

 On the self – improvement in all areas and self-improvement 

5. Control: 

 Completion of the process within the company or the project, depending on 

available funds; 

 Associates and subordinates; 

 Flow of information within and outside the company; 

 Own reactions. 

6. Creating rules: 

 Support the old, proven, good programs; 

 In areas that are not functioning well; 

 And gradual, patient application. 

7. Planning: 

 Scope of work; 

 Ways of business; 

 Communication in a team; 

 Obligation; 

 Phase in the implementation of ideas; 

 Further the development of society (Marković, 2003, p 133-134). 

A building loyalty to the team is much more difficult problem of with achieving the loyalty to 

the individual .If the work is precisely defined and the individual interested, then his loyalty 

achieved. With a team going harder as individual goals may be different, and conflicting, so it 

is difficult to draw attention to the common task. The loyalty the team can be achieved only if 

all its members accept the goals of the team and if you identify themselves their own goals 

with the goals of the team. The team leader needs to understand the behavior of groups and 

through joint agreement achieved loyalty to the team. 

A power leader depends on associates. If so achieves certain motivation of the team, to 

motivate team members should work throughout the implementation of a specific task or 

enterprise. The leadership should be understood as the ability to inspire people and create 

enthusiasm for the acceptance of its objectives. The best ways to achieve high motivation of 

the team are to set big goals and challenges about the work and to build responsibility. The 

greater the responsibility and importance of the business ventures, the more motivated team 

that works cohesively and efficiently. 

The most important activities to building motivation team are identifying problems, joint 

solution, determining challenges, joint consideration of unregulated issues, developing a spirit 

of competition, reward and punishment, opportunities for professional development. "The 

modern leader should use the skills to work with people and motivating people to work, to use 

their talents and to do everything possible to satisfy the customer, improve productivity, and 

to continue learning, and changing at a faster pace" (Vujic, 2005, p 33). 

 

CONSLUSION 

The main conclusion that can be drawn as a qualitative contribution to this paper is that the 

necessity of mutual confidence the team and create a better team atmosphere and develop 
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team spirit significantly affected the motivation and thus the efficiency of the team as a whole 

in carrying out the desired goals. Positive and encouraging atmosphere and care for the needs 

of the team members is what motivates people to do their best and achieve good results 

because some respected and their needs. In this way, leadership is a good prerequisite for 

success, which is the purpose of team formation and management. 
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Abstract: The article is devoted to identify leadership features on the bases of a handwriting analysis 

using an automated computer graphological program „MasterGraf“, which was created in Kazakhstan Center of 

modern psychotechnology. The article also considering the program algorithm as well as the basic requirements 

for handwriting material. Likewise, the basic features of cursive handwriting are given to indicate the presence 

or absence of leadership qualities of its performer. Moreover, the usage of „MasterGraf“ program is analyzed in 

other areas: operational-investigative field, criminalistics, personnel work, etc. Analyzer „MasterGraf“ works 

with cursive handwriting executed both in Cyrillic and Latin alphabets. 
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Проблема выявления лидера и лидерских свойств всегда была актуальной не 

только для психологии, но и в целом для ряда смежных наук. Наряду с 

психологическими, социологическими и прочими методами выявление лидерских 

качеств по своему решает и графология – не всеми признаваемая ветвь 

психологического знания, нередко подвергавшаяся в прошлом незаслуженной 

обструкции и гонениям. 

Автор не будет выступать адвокатом графологии, ведь сегодня данный метод 

заслуженно уже нашёл своё применение в криминалистике, оперативно-розыскной 

деятельности, кадровой сфере, профориентации и т.д. Цель данной работы – рассказать 

о способе выявления лидерских качеств с помощью графологического анализа, а ещё 

более конкретно, с помощью компьютерного психолого-почерковедческого 

анализатора «МастерГраф». 

Для современного общества проблема тщательного подбора кадров по деловым, 

профессиональным и нравственным качествам является важной и злободневной. 

Добиться конкурентного преимущества  способны лишь высокообразованные 

профессионалы, надежные и добросовестные работники. При этом ошибки в подборе 

кандидатов во избежание возможного значительного морального и материального 

ущерба должны быть минимизированы.  

Традиционные методы решения данной задачи, основанные на применении 

психодиагностического инструментария, зачастую оказываются недостаточно 

эффективными и при решении кадровых вопросов назрела необходимость внедрения 

новых эффективных и экономичных методов специальной психофизиологической 

mailto:poligraf-kz@mail.ru
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диагностики. Одним из них является использование графологического метода при 

проведении кадровых проверок. 

Современная графология
17

 – это не «гадание по буквам», характерное для 

прошлых веков. Как один из методов выявления психологических, волевых, 

интеллектуальных, эмоциональных и других черт личности, графологию во многих 

странах Европы, Азии и Америки успешно применяют в самых различных областях 

общественной жизни и, в том числе, в правоохранительной деятельности. 

Графологическое исследование при подборе кадров должно учитывать 

специфические особенности предстоящей профессиональной деятельности 

сотрудников, принимая во внимание возможные продвижения по служебной лестнице. 

В зависимости от предстоящих должностных обязанностей критерии отбора могут 

значительно изменяться, однако незыблемыми остаются требования к профессионально 

важным качествам работника. Правильный подбор персонала является одним из 

важнейших условий эффективной работы любой организации. Он позволяет 

значительно снизить ущерб от недобросовестности сотрудников, различных служебных 

нарушений с их стороны, в частности, воровства и разглашения конфиденциальных 

сведений. 

Как известно, при организации подбора на работу нельзя забывать о той 

символической функции, которую он выполняет. Процесс подбора новых сотрудников, 

кроме всего прочего, призван передать потенциальным кандидатам важную 

информацию об организации. В первую очередь кандидаты на работу стремятся узнать, 

какие возможности для удовлетворения их важнейших потребностей даст предстоящая 

работа. Поэтому, процесс подбора новых сотрудников невозможно рассматривать как 

некий набор процедур и методов, ограниченных лишь формальными требованиями, 

которые предписаны соответствующими приказами и должностными инструкциями. В 

отношениях между кандидатом и работодателем каждая сторона пристрастна, полагая 

что-то получить в обмен за это участие: и кандидат, и организация имеют систему 

определенных ожиданий и потребностей для их удовлетворения. 

В основе отношений между кандидатом и работодателем лежит так называемый 

«психологический контракт», определяемый как взаимные ожидания и взаимные 

обязательства будущего сотрудника и организации в целом. Принимая на работу того 

или иного работника, работодатель надеется, что его личные и профессиональные 

качества будут задействованы в решении задач по расширению и углублению бизнеса. 

Точно также и кандидат предоставляет «свои услуги» только тогда, когда это ведет к 

удовлетворению его собственных потребностей. И хотя «психологический контракт» 

обычно не декларируется и не фиксируется в официальных документах, он способен 

реально влиять на поведение вновь принятого сотрудника. В любой момент каждой 

стороной могут быть отмечены как реализующиеся, так и не реализованные ожидания, 

при этом каждая сторона имеет свой минимальный уровень притязаний
18

. 

Графологические обследования могут проводиться на разных этапах трудовой 

деятельности, на каждом из которых они имеют свою специфику: при приеме на 

работу; в процессе периодических кадровых проверок, связанных с перемещением по 

служебной лестнице; при проведении внутренних расследований; при подозрении на 

связь с криминальными структурами или конкурентами и т.п. При профессиональном 

                                                           
17

 Графология (от греч. grapho – пишу, logos – учение) – учение об определении характера человека по 

его почерку; учение о почерке как разновидности выразительных движений, отражающих 

психологические свойства и психические состояния пишущего. 

18
 Магура М. И. Поиск и отбор персонала. – М., 1999, С. 34. 
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отборе графология должна использоваться в комплексе с другими методами оценки 

личности, дополняя их.  

Актуальность использования психолого-почерковедческой диагностики очевидна: 

развивающийся бизнес требует от кадровых аппаратов большой по объему работы по 

подбору кандидатов,  их проверке и изучению, что в условиях ограниченного времени 

приводит к значительным трудозатратам и не исключает ошибок. Велика вероятность 

внедрения представителей криминалитета в структуры государственных органов и 

частного бизнеса. Создание еще одного «фильтра», обеспечивающего отбор достойных 

кандидатов и отсеивающего неблагонадежных претендентов, могло бы способствовать 

результативности работы кадровых служб. Установление свойств личности по почерку 

позволит нейтрализовать ряд недостатков, неизбежных при психодиагностическом  

тестировании, влияющих на надежность и достоверность данных. Ведь на реакции 

обследуемого на стимульный материал (тесты, задания и т.д.) может сказываться его 

душевное и физическое самочувствие, отношение к тестированию, ситуативные 

факторы и т.п., тогда как почерковый материал абсолютно нейтрален к процедуре и 

технике изучения личности. Эффективность отбора персонала традиционными 

методами составляет 65-70%, так как существующими психологическими методиками 

измеряются неустойчивые характеристики личности. Графологический тест обладает 

повышенной точностью, высокой стабильностью и надежностью показателей и может 

занять достойное место наряду с полиграфом в работе кадрового аппарата. 

Представляется, что использование анализа почерка особенно перспективно в 

кадровой работе для установления такого качества личности, необходимого 

современному труженику двадцать первого века, как стрессоустойчивость (сохранение 

эффективности деятельности и мыслительных процессов при влиянии 

неблагоприятных факторов); а также при выявлении неблагоприятного фактора 

тревожности, могущего способствовать развитию психической патологии при 

постоянной работе человека в сложных условиях. 

Приведем примеры графологических признаков почерка, связанных с 

личностными качествами, необходимыми для успешной работы отдельных категорий 

сотрудников. 

1. Топ-менеджер. Для этой должности необходимо широкое видение проблем,  

выраженная способность к синтезу,  инициативность и творчество, авторитет, 

весомость отдаваемых приказов,  готовность брать на себя ответственность, идти на 

разумный риск
19

 и пр. Этим качествам соответствуют следующие графологические 

признаки: неодинаковый размер букв (но не бросающаяся в глаза вариационность); 

широкий разгон почерка (например, в буквах «а» и «о» ширина больше высоты); 

правильное соотношение между закруглениями и углами (графологичность письма); 

прямая, слегка поднимающаяся линия строки письма; четкость и простота 

конфигурации букв (хорошая читаемость написанного). 

2. Менеджер по работе с клиентами. Требуемые качества: повышенная 

предрасположенность к общению, выдержка, самоконтроль, способность «вживаться в 

образ», умение вести себя, дипломатичность. Графологические характеристики: 

средний размер букв; почерк аккуратный с  «капризными завитками» (декоративными 

элементами, свидетельствующими об удовольствии от процесса письма);  высокая 

округлость почерка; правый наклон букв. 

3. Руководитель службы безопасности. Требуемые качества: смелость, 

хладнокровность, выдержанность, высокий уровень интеллекта, творчество и т.д. 

                                                           
19

 Здесь и далее мы, безусловно, приводим только отдельные, наиболее яркие личностные качества, 

необходимые  сотрудникам для успешного осуществления своих функциональных обязанностей. 
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Графологические признаки: ровные горизонтальные линии строки письма, 

приподнятые над линией графления; рациональное заполнение полей справа; наличие 

аккуратного знака переноса; высокий темп письма;  высокая связность почерка; 

широкий разгон; рациональные связи между буквами и между элементами в одной 

букве; в прописных буквах отсутствуют элементы вычурности, а сами заглавные буквы 

могут выполняться в виде увеличенных строчных букв. Подпись, как правило, 

начинается с буквы имени и заканчивается коротким горизонтальным штрихом. 

4. Сотрудники по снабжению и сбыту. Для них необходима живость ума, 

оперативная предприимчивость, навыки к контактам, быстрота реакции, но не 

опрометчивость. Данным психологическим характеристикам соответствуют 

следующие графологические признаки: неодинаковый размер букв; широкая 

расстановка букв; увеличенное расстояние между словами; округлость букв почерка, но 

могут встречаться и элементы угловатости. 

5. Сотрудники бюджетно-финансовых подразделений. Требуемые качества: 

живой ум (не обязательно творческого характера), общая и локальная память, 

способность к быстрой концентрации внимания, самоконтроль, физическая и 

психическая устойчивость в условиях напряженного труда. Графологические признаки: 

плавный, «текущий» почерк; увеличенные расстояния между словами; большой размер 

букв;  округлость почерка; хорошая читаемость текста; выше среднего нажим при 

письме. 

6. Сотрудники хозяйственных подразделений. Требуемые качества: практическая 

смекалка, здравый смысл и сообразительность, навыки к порядку (но без педантизма и 

въедливости). Графологические характеристики: ясный и довольно аккуратный почерк; 

быстрый темп письма; округленность угловых соединений; наличие дополнительных 

элементов в виде петель, спиралей и т.д. 

Преимущества графологической оценки кандидата на должность очевидны
20

:  

 графологическое исследование – значительно более дешевая услуга, чем 

другие методы подбора и оценки персонала, которую могут себе позволить не 

только крупные корпорации, но и представители среднего и малого бизнеса;  

 результаты графологической характеристики кандидата предельно 

объективны, поскольку графолог осуществляет свое исследование анонимно, без 

личного знакомства с исполнителем текста, зачастую не зная его имени; 

 такое исследование может проводиться без информирования о нем 

кандидата, поэтому исключается получение заведомо недостоверных результатов, 

которыми грешат методы психодиагностики; 

 графологическое исследование, не заменяя методов традиционного 

тестирования или интервьюирования, помогает акцентировать внимание 

сотрудников кадровых подразделений на тех свойствах личности, которые могли 

быть обнаружены только при исследовании почерка обследуемого; 

 если на основании графологического исследования была выявлена 

профессиональная непригодность того или иного кандидата всегда имеется 

возможность отказа в приеме на работу без ущерба для его самолюбия и репутации, 

а также не вызывая у проверяемого лица негативного отношения к данной 

организации. 

Известный русский характеролог А. Ф. Лазурский еще в 1925 году отмечал, что 

различные профессии в неодинаковой степени могут использовать те или иные 

основные способности и склонности человека
21
. Каждая профессия характеризуется 

                                                           
20

 Алесковский С.Ю., Комиссарова Я.В. Основы графологии. – М.: Юрлитинформ, 2008. - С. 78-79. 

21
 Лазурский А. Ф. Классификация личностей. -  Л., 1925. 
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определенным комплексом профессионально важных качеств. Следовательно, лица, в 

почерке которых имеются признаки, указывающие на присутствие в характере, 

например, выносливости, самообладания, решительности и находчивости, будут более 

пригодны для военного дела, чем те, почерк которых указывает на нерешительность, 

неуравновешенность, нетерпеливость и т.п.  

Однако на протяжении многих десятилетий советского периода графологические 

исследования в нашей стране были преданы забвению. В юридической литературе 

графология характеризовалась как реакционное направление буржуазной науки и 

подвергалась «гонениям» наряду с генетикой и кибернетикой, которые давно вернули 

себе законное право на существование в качестве самостоятельных отраслей научного 

знания.  

В то же время успехи в экспериментальных графологических исследованиях в 

последние десятилетия 20 века дали возможность зарубежным специалистам 

значительно расширить диапазон диагностируемых по почерку личностных 

особенностей человека. Современная графология – это не «гадание по буквам», 

характерное для позапрошлого и начала прошлого веков. Как один из методов изучения 

личности, графологию во многих странах Европы, Азии и Америки успешно 

применяют в различных областях. Графология используется для установления 

психологических особенностей человека при работе с кадрами, в медицинской 

практике, в частности, в ходе психотерапевтического лечения, при разработке 

индивидуальных комплексов лечебной гимнастики, диетического питания и т.п. В 

оперативно-розыскной и следственно-судебной деятельности нередко возникает 

необходимость установления исполнителя по выполненному им рукописному тексту. 

Так, в Израиле графологический метод – один из обязательных видов 

тестирования при поступлении на государственную службу. Создаются фирмы, 

специализирующиеся на установлении по почерку профессиональных возможностей  

работника (соискателя) в различных областях
22
. Как известно, способы определения 

способностей включают индивидный (биологический или генетический) и личностный 

(социально обусловленный) компоненты.  

Графология, считает Э. Зингер
23
, весьма эффективна для определения 

способностей человека, необходимых для какого-то вида деятельности, когда речь идет 

о приеме на работу. Еще Л. Клягес указывал на то, что определенные черты характера и 

свойства человека дают ему возможность заняться определенной профессиональной 

деятельностью.  

Неслучайно, работодатели сегодня активно сотрудничают с графологами. Как 

отмечает Л. Леви
24
,  в Европе 85% фирм используют результаты графологических 

анализов при приеме на работу. А. Рафаэли и Р. Климоски
25

 утверждают, что в Америке 

число компаний, пользующихся услугами графологов, достигает 3 тысяч и имеет 

тенденцию к  увеличению. С помощью графологического анализа за 40 долларов в 

Израиле любой предприниматель может проверить кандидата на работу на честность и 

добросовестность. Более глубокий уровень анализа позволяет определить структуру 
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интеллекта, логику, способность к концентрации усилий, пунктуальность, 

самоконтроль и состояние здоровья. В ФРГ при сборе анкетных данных требуется 

написанная от руки автобиография
26
. Годовые обороты графологических бюро в 

Германии составляют сотни тысяч евро. Федеральное объединение Союза 

работодателей ныне чаще, чем прежде, прибегает к анализу почерков. Многие 

концерны подвергают квалифицированных работников проверке по почерку, «когда на 

человека надо посмотреть со всех сторон». 

В США большой популярностью пользуется бюро по анализу профессиональных 

и личных качеств людей по почерку Шейлы Курц, сотрудники которого анализируют 

до 300 свойств личности, принадлежащих обладателю одного почерка. Лео Хайсс-

Крахенфельс
27

 рассматривает графологический метод как один из методов 

психодиагностического арсенала, который допускается в сфере социального 

обслуживания населения, в медицине, в индустриальной психологии. 

Задача номер один для любого отдела кадров – не допустить принятие на работу 

человека, который нечист на руку. Только в США хищения со стороны персонала 

составляют более 50 миллиардов долларов в год. В ответ работодатели все чаще стали 

обращаться к графологическому анализу. 

Обычно руководители американских компаний озадачивают графолога 

выявлением наличия у претендентов конкретных качеств для выполнения 

определенных заданий. Готов ли менеджер по продажам проявлять настойчивость в 

неблагоприятно складывающихся ситуациях? Честен ли потенциальный бухгалтер-

контролер?  Обладает ли он прочной моральной основой, которая гарантировала бы его 

неподкупность?  Умеет ли будущий руководитель отдела по связям с общественностью 

находить общий язык с самыми разными людьми? Иногда необходимо сравнение 

почерка соискателя и его будущего начальника на предмет их совместимости. 

Именно результаты графологического исследования почерка могут оказаться 

весьма ценными при определении пригодности того или иного работника к 

выполнению определенных профессиональных и должностных обязанностей. 

Графологический анализ почти всегда в состоянии дать правильный ответ, в каком 

качестве обследуемый обеспечит максимальную отдачу для предприятия: в роли 

администратора или агента по сбыту, руководителя производства или специалиста по 

рекламе. 

Так, одна из американских автомобильных компаний, несущая значительные 

убытки из-за хищения различных деталей, передала на графологическую экспертизу 

почерки своих сотрудников, будучи уверенной, что среди них имеются сообщники 

преступников. Сопроводительное письмо при этом было написано от руки вице-

президентом компании. Графолог сразу дал заключение о причастности вице-

президента к совершаемым преступлениям. Наблюдение, установленное за ним, дало 

доказательства его вины. По утверждению специалистов, хорошие графологи по 

почерку могут определить отношение человека к своим родителям, его скрытые 

способности, является ли он оптимистом или пессимистом, какого рода работа для него 

подходит. 

Графологические исследования находят применение и в армейской кадровой 

службе. В Израиле профессиональные графологи оценивают у новобранцев следующие 

                                                           
26

 Кноблох Х. Графология/ Осведомленность и наука/ Перевод Кудряшовой Е. П.: переводческая группа 

КЮМО. -  М., 1974. 

27
 Михель Л. Сравнительное исследование почерков/ Перевод Филимоновой Л. А.: Переводческая группа 

КЮМО. -  М., 1982. 



- 307 - 
 

показатели: уровень мотивации; психологическую устойчивость; практичность; 

умственную зрелость и уровень умственного развития; стрессоустойчивость; умение 

приспосабливаться к армейским порядкам; коммуникабельность; независимость; 

общительность; способность к руководству; шанс на успешное окончание офицерской 

школы. В качестве эксперимента шесть профессиональных графологов, шесть 

психологов и шесть непрофессионалов оценивали образцы почерка 65 солдат в 

возрасте 19-20 лет, поступающих на офицерские курсы израильской армии
28

. 

Вышеперечисленные показатели подлежали оценке по 7-9 балльной шкале. Результаты 

показали, что коэффициент корреляции был наивысшим у графологов (0,20-0,37), 

несколько ниже - у психологов (0,17-0,36) и самым низким - среди непрофессионалов 

(0,09-0,20). И графологи, и психологи дали удовлетворительный по точности прогноз 

успешности прохождения офицерских курсов. 

А. В. Ковров
29

 приводит интересный опыт использования результатов 

графологического анализа в качестве одного из вспомогательных средств изучения 

клиентов при выдаче кредитов в банке. Графолог проанализировал почерк владельца 

торговой компании, который обратился с просьбой о предоставлении ему кредита и 

выдал следующую характеристику:  

«Гр. Д. отличает достаточно высокая внутренняя энергия и повышенная 

активность. Он не любит однообразия и одиночества, и если чувствует, что 

«застаивается», склонен «искать приключений». Таким людям свойственны высокая 

самооценка и уровень притязаний, честолюбие, оптимистичность, общительность. 

Лица подобного психологического склада, как правило, легкомысленны, мало задумы-

ваются о последствии своих действий, способны на авантюрные поступки, не обладают 

высоким самоконтролем. Они могут легкомысленно поставить на карту авторитет, 

имущество, свои и чужие средства, пускаясь в сомнительные предприятия. 

Объясняется это тем, что при принятии решений такие люди не столько 

руководствуются логикой и доводами разума, сколько чувствами и интуицией. В делах 

они не отличаются точностью, аккуратностью, обязательностью и пунктуальностью. Д. 

имеет определенную склонность к болтливости, к преувеличению своих заслуг и 

достижений. Поэтому исходящую от Д. информацию целесообразно перепроверять. 

Для Д. характерны легкая переключаемость от одной деятельности к другой, 

непоследовательность действий и поступков. Он не отличается большими 

способностями к систематическому труду, длительной концентрации внимания и сил 

на достижении долговременной цели. Человек такого склада за многое берется и 

нередко не доводит начатое до конца либо из-за переключения внимания на другие 

объекты, либо в связи с тем, что, преувеличивая свои возможности, планирует 

окончание работы на заведомо нереальные сроки. Вину за собственные просчеты и 

ошибки подобного рода личности, как правило, возлагают на других или на 

неблагоприятное стечение обстоятельств. Такие люди нередко весьма успешно 

занимаются административной деятельностью, связанной с широкими и 

кратковременными контактами.  

В силу легкомыслия и неорганизованности, неумения планировать свой бюджет 

они нередко испытывают финансовые затруднения, живут «не по карману». 

Неравнодушно относятся к деньгам и подаркам. Убеждения такого рода людей редко 

носят глубокий и устойчивый характер. Позиция личностей подобного типа по какому-
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то вопросу главным образом определяется сиюминутной выгодой и мнением их 

непосредственного окружения. Именно такого рода соображения, а не чувство  долга 

или высокие моральные принципы чаще всего лежат в основе их убеждений. В момент 

написания документа Д. находился в подавленном и угнетенном состоянии. В целом 

такого рода настроения не свойственны подобным личностям и для этого должны быть 

веские причины. Возможно, он испытывает серьезные финансовые трудности, чем-то 

сильно обеспокоен, чего-то опасается или боится, переживает за какие-то промахи и 

неудачи в работе». 

На основе данной информации об особенностях личности Д. ему было отказано в 

предоставлении кредита. Как выяснилось позднее, Д. сумел получить кредит в другом 

банке, но спустя всего три месяца разорился. 

В работе казахстанского Центра современных психотехнологий отмечен случай, 

когда заместитель директора одного из крупных агентств по подбору персонала, 

уволившись, похитил весь электронный кадровый банк данных. Анализируя его 

почерк, графолог пришел к выводу, что можно было предотвратить замещение этим 

человеком должности, связанной с коммерческой информацией ввиду наличия в его 

почерке признаков, прямо свидетельствующих о неблагополучном  финансовом 

положении, лживости и авантюризме. 

В 1978 года в США компания «RI Software» под руководством известного 

графолога Ш. Лау разработала компьютерную  программу графологического анализа 

рукописного текста (SLHA)
30
, ориентированную на использовании в бюро по 

трудоустройству и отделах кадров. С её помощью учитывается около 50 характеристик 

почерка, анализируется более 7000 сочетаний различных параметров рукописи.  Ее 

создатели декларируют возможность заочного моделирования межличностных 

отношений  по результатам сравнения почерков двух человек. Программа SLHA 

пользуется повышенным спросом среди юристов и финансистов, изучающих рукописи 

своих заочных партнеров и оппонентов, свидетелей и ответчиков, кредиторов и 

просителей. Она позволяет с 90% точностью выявить «проблемных клиентов» и 

«бесперспективных исполнителей».  

К сожалению, англоязычная программа «SLHA» не рассчитана на анализ текстов, 

выполненных на кириллице, к тому же психологическое описание признаков привязано 

к менталитету людей совершенно другой социо-культурной формации. Еще до 

недавнего времени в России и других странах Содружества полностью отсутствовали 

компьютерные программы по графологическому анализу на русском языке. Поэтому 

казахстанским Центром современных психотехнологий была разработана 

компьютерная программа по графологическому анализу скорописных текстов на 

русском языке. Компьютерный психолого-почерковедческий (графологический) 

анализатор «МастерГраф» предназначен для работников кадровых служб, менеджеров, 

служб безопасности и т.д.  

Сегодня на рынке психологических и консалтинговых услуг России и стран СНГ 

ежегодно появляются десятки новых компьютерных программ по анализу 

психологических, интеллектуальных, деловых и иных качеств и способностей 

личности, как совершенно новых, так и переработанных и адаптированных версий уже 

существующих методик. Такие  компьютерные психодиагностические методики 

получили значительное распространение и популярность как для профессиональных 

целей - подбора кадров, назначения на должность, так и для самопознания личности и 

даже в качестве развлекательного инструмента для интересного времяпрепровождения. 

Программа «МастерГраф» в первую очередь предназначена для проведения 
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анализа рукописных текстов, выполненных на языках, основанных на кириллице 

(русском, болгарском, украинском, белорусском, казахском и др.). В то же время, 

возможен анализ и  текстов, исполненных на латинице (английском, немецком, 

французском и других языках). 

Разработчики программы принципиально не пошли на ввод параметров 

рукописного почерка исполнителя через сканер, обеспечивая более надежный ручной 

ввод данных. Он осуществляется путем последовательного предъявления пользователю 

в диалоговом режиме в качестве образцов основных признаков почерка для их  

визуального сравнения с особенностями исследуемого почерка. Работа с программой 

«МастерГраф» в среднем занимает около 30 минут времени.  

В программе «МастерГраф» анализируется более 70 признаков почерка, 

охватывающих общие и частные признаки почерка, топографические признаки письма, 

признаки подписного почерка и специфические графологические признаки. Всего, с 

учетом многообразия вариантов каждого из признаков почерка, в программе 

учитывается более 500 различных графических индикаторов.  

В качестве выводного результата в программе «МастерГраф» могут 

представляются следующие характеристики:  

- развернутый психологический портрет с описанием основных психологических 
свойств;  

- типологический анализ личности; 
- анализ предрасположенности изучаемого лица к той или иной 

профессиональной деятельности;  

- анализ психологической совместимости между собой двух лиц (при вводе 
характеристик двух почерков для сравнительного анализа); 

- подбор из базы данных (по имеющимся в ней результатам предыдущих 
графологических исследований)  лиц, наиболее предпочитаемых по запрашиваемым 

личностным или профессиональным характеристикам и др. 

С учетом заложенных в программу профессиограмм 50 наиболее популярных 

современных профессий, по результатам анализа почерка выводятся как наиболее 

предпочтительные для исследуемого лица сферы профессиональной деятельности, так 

и наиболее нежелательные. 

«МастерГраф» может кардинально поменять отношение пользователей к 

исследованию почерков изучаемых лиц. Даже совершенно незнакомый с 

почерковедением и графологией специалист за считанные минуты способен определить 

типологический тип личности исследуемого человека и правильно, с учетом 

выдаваемых рекомендаций, построить с ним предстоящее общение. 

Программа «МастерГраф» может помочь решить невероятно актуальную 

проблему выявления психической деформации работающих сотрудников 

правоохранительных органов и режимных предприятий. Проводя периодическую 

проверку почерков сотрудников с помощью «МастерГрафа» (а обучить для этого 

можно любого пользователя за несколько минут, все остальное сделает сама 

программа), можно выявлять проблемных сотрудников еще до того, как они устроят 

стрельбу по своим же гражданам. 

Ведь в базе программы «МастерГраф» может накапливаться вся информация о 

признаках почерка обследуемого лица за любой период времени. Известно, что целый 

ряд признаков почерка претерпевают изменение в состоянии эмоционального 

возбуждения или подавленности, любых острых психических расстройств. К ним 

относятся изменение геометрических соотношений почерка (размер, наклон, нажим и 

др.), расположение текста на странице, особенности графики выполнения отдельных 

букв, даже мелкая моторика подписи.  Программа «МастерГраф» легко выявит 
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изменения в почерке, просигнализирует об этом, а дальше в работу вступят психологи 

и полиграфологи. 

Таким образом, на пути социально опасных сотрудников выставляется 

своеобразное графологическое сито со свободно регулируемым диаметром отверстий. 

Ведь количество признаков почерка, анализируемых программой «МастерГраф» может 

значительно меняться в зависимости от задач проверки. 

Некоторые из основных преимуществ программы «МастерГраф»: 

- упорядоченное описание признаков почерка в соответствии с научной 

систематизацией, принятой в современном отечественном судебном почерковедении; 

- значительный объем анализируемых признаков почерка, возможность 

селективного выбора лишь тех из них, которые имеются в рассматриваемом почерке  

без ущерба для составляемой психологической характеристики; 

- отсутствие «неработающих» признаков, которых либо нет в современной 
русской графике, либо неоднозначных в своей интерпретации; 

- удобный диалоговый интерфейс программы и наличие большого числа 

подсказок;  

- значительный массив иллюстраций признаков почерка; 
- использование современного психодиагностического подхода к процедуре 

обсчета и подготовке личностных характеристик; 

- широкие возможности программы, значительно превышающие «традиционные» 
графологические описания и приближенные к потребностям служб HR и кадрового 

консалтинга; 

- наличие в программе дополнительных обучающих и познавательных 

возможностей: очерк об истории графологии, небольшой самоучитель графологии, 

список литературы по графологии, сводный перечень графологических признаков и т.д. 

По каким же почерковым признакам графолог выявляет лидерские черты 

исполнителей рукописных документов? Такие признаки могут относиться к четырём 

группам: общим и частным признакам почерка, топографическим признакам письма и 

признакам подписного почерка. 

Среди общих признаков почерка особое внимание следует обратить на 

следующие: наклон почерка должен быть не правонаклонный, а ближе к 90 градусов, 

либо даже немного наклонен в левую сторону. Размер букв желателен больше 

среднего, то есть более 4 см по вертикали. Нажим – сильнее среднего, вплоть до 

жирного. Связность должна быть ниже средней, ближе к отрывистому почерку. Темп 

письма – быстрый, свободный. Разгон – размашистый или средний, то есть ширина 

букв превышает их высоту. По форме связи почерк должен быть угловатым или хотя 

бы с элементами угловатости. Расстановка букв (расстояние между ними в словах) – 

увеличенная по сравнению со средней. Организация текста на странице – в целом 

аккуратная, рациональная. 

Частные признаки: увеличенные надстрочные и подстрочные штрихи и петли; 

возможно наличие рефлекторных штрихов. 

Топографические признаки: линия строки письма – горизонтальная или слегка 

поднимающаяся. Расстояния между строками и между словами в строке средние или 

чуть увеличенные, устойчивые и постоянные. Поля с левой стороны средние по 

размеру, по форме вертикальные, устойчивые и постоянные. Поля с правой стороны и в 

нижней части листа скорее всего отсутствуют или очень узкие. 

Признаки подписного почерка: наличие угловатости в написании; росчерк 

(заключительная часть подписи, обычно выполняемая в более быстром темпе) 

заканчивается энергичным вертикальным элементом, увеличенным по размеру и 

опускающимся нередко вниз за линию строки письма; возможны подчёркивание 
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подписи снизу или сверху.  Подпись может начинаться с монограммы (первых букв 

имени и отчества). Подпись крупная по размеру. 

Человек – это Вселенная, неисчерпаемая в своем многообразии. Почерк человека, 

как одно из ярких проявлений его личности, содержит массу информации об 

исполнителе рукописного документа. Графологи, криминалисты и психологи 

постепенно проникают в тайны почерка, шаг за шагом овладевают новыми знаниями. В 

недалеком будущем графологии предстоит второе рождение в современной России, без 

сомнения, значительно расширится сфера ее применения. Но уже сегодня следует 

воспользоваться теми результатами, которые были наработаны за многие десятилетия в 

результате эмпирических и экспериментальных исследований. 
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Резюме: В текста се разглежда съдържанието и същността на категорията лидерство в сферата на 

образованието. Коментира се развитието на лидери и лидерството в българското училище от системата 

на средното образование. Определят се особеностите и степента на реализация на лидерския потенциал в 

процеса на взаимодействие между основните субекти в образователно-възпитателния процес. Прави се 

опит за определяне на критерии и показатели за изследване на особеностите на организационното 

лидерство чрез методологията на мониторинга. 

 
Ключови думи: лидери, лидерство, образование, мониторинг 

 
Abstract: The text examines the content and nature of category leadership in education. Commented to 

the development of leaders and leadership in the Bulgarian school system of secondary education. Determine the 

characteristics and extent of implementation of leadership potential in the process of interaction between the 

main actors in the educational process. An attempt was made to determine the criteria and indicators to study the 

characteristics of organizational leadership through monitoring methodology. 

 
Keywords: Leadership, leadership, education, monitoring 

 

 

Социално-икономическите, политическите и културните промени в съвременното 

общество все повече изместват формално наложената власт към  индивидуалната 

инициатива на отделната личност, към самоорганизацията и саморегулирането на 

всички субекти на социалния живот. Непредвидимостта на много социални явления, 

променящата се социална среда и нейната нестабилност, развитието на демократичните 

принципи, пазарните отношения и конкуренцията определят необходимостта от 

активни лидери, които са в състояние творчески  и иновативно да подхождат към 

промените.  Те са и ефективен, рентабилен инструмент за социално развитие и прогрес. 

Лидерството е механизъм за повишаване на ефективността на социалните формации в 

почти всички сфери на обществото –  икономическата, политическата, научната,  

културната, образователната и т. н. 

Механизмът на лидерството представлява особен интерес в сферата на 

образованието, където и обектите, и субектите на управлението на училището и 

осъществяващите се в него образователно-възпитателни дейности са хората. Те са най-

важния ресурс в организацията, от който в голяма степен зависи процесът на 

трансформация в българското училище и реформирането на образователната система 

като цяло. Традиционната връзка управление – подчинение – резултат доказа своята 

неефективност. Това определя необходимостта от използване на неформални 

механизми за развитие и регулация на отношенията между основните субекти в 

образованието. Един такъв механизъм е лидерството.  

mailto:r_todorova_g@abv.bg
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Лидери ли са необходими в училище или е необходимо развитие на 

организационното, колективното лидерство? Отговорът не е еднозначен, както не са 

еднозначни и мненията за определяне на термините лидер и лидерство. 

Лидерството е сложен феномен, който се състои във въздействие и стимулиране 

на хората. Чрез него се създават последователи, които са мотивирани за постигане 

целите на организацията. Може да се осъществи чрез формална или неформална власт.  

В. Гюрова определя лидерството като функция, роля и длъжност. Свързва 

лидерството като функция с човешките ресурси и тяхното ръководене, координиране, 

мотивиране и контролиране. Цитирайки Мицбърг, посочва, че лидерството е 

комплексна роля, която обединява всички управленски функции (Гюрова, В., 2013 стр. 

119). Тя определя лидерството като длъжност, когато се има предвид позицията на 

формален лидер (поради ръководната позиция, която заема). 

П. Дракър казва, че лидерството е способността ефективността на човешката 

дейност да достигне по-високи равнища, по-високи стандарти, както и способността да 

се формират личности
31

. 

Милър и Райс считат, че „лидерството на групата, така както и лидерството на 

индивида, е функция по управлението на границите; тази функция контролира обмена 

между вътрешния и външния свят; тя може да се изпълнява в различно време и при 

различни обстоятелства, от различни членове на групата“. Това, което определя един 

човек като лидер са  неговите действия, а не определянето му като такъв
32

. 

За да бъде лидер, човек трябва да притежава специални качества – самоувереност, 

харизматичност, страст, решителност, морал, вътрешна енергия и т. н. Едновременно с 

това са му необходими и определени компетенции. Управленският стил на лидера се 

отличава от този на традиционния мениджър – той има дългосрочна стратегия, 

вдъхновява и мотивира персонала за постигане на организационните цели. Търси нови 

знания и методи, отворен е към иновации и развитие. Осъществява двустранна 

комуникация и приема предложения както от колектива, така и от клиентите. Лидерът 

има високо доверие в служителите си, както и те към него. Непрекъснато информира 

служителите, насърчава ги към правилно поведение и се стреми да споделят обща 

ценностна система, насочена към развитие на организацията
33
. Лидерството предполага 

знания и умения в организацията за определяне на визия, мисия и цели, които се 

приемат от целия колектив, изграждане на успешни екипи, възнаграждаване, грижа за 

последователите, наставничество, отлично изпълнение на целите и задачите, вземане на 

колективни решения, стимулиране на иновации, изграждане на желано бъдеще. 

Спецификата на съвременното българско училище предопределя развитието както 

на ефективни лидери, така и на организационно лидерство. От една страна училището 

трябва да осигури високо качество на образованието и удовлетвореност на всички 

заинтересовани страни. От друга, то се намира в условията на пазарна икономика и 

повишена конкурентоспособност. Доскоро се считаше, че е достатъчно директорът на 

училището, освен добър мениджър, да бъде и доказан лидер в организацията. В новите 

икономически условия акцентът се измества към развитие на лидерството в 

организацията – ориентирано към стратегическо развитие и постигане на желана визия 

на училището, нова организационна култура (общи норми, вярвания, ценности), 

                                                           
31

 „Лидерството според Питър Дракър“ (23.10.2010), http://academy-for-leaders.bg/blog/post/101, 

20.03.2016. 
32

 „Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения“, 

http://www.jobtiger.bg/statia/liderskata-funktsiya-v-balgariya-analiz-na-grupovite-otnosheniya-4-2, 21.03.2016. 
33

 Dennis Sommer. The next generation project manager, https://www.projectsmart.co.uk/the-next-generation-

project-manager.php, 22.03.2016. 
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отношения между доставчиците на образователни услуги и клиентите, основани на 

сътрудничество и комуникация, т. е. формиране на училищни лидерски екипи.  

Въвличането на колектива в управлението на училището постига определени 

ефекти, които в голяма степен допринасят за повишаване на качеството на образование. 

Постига се съществена промяна в организационната структура на управление и 

ангажираност на педагогическите специалисти и другите служители с училищните 

дейности. Делегирането на права, отговорности и компетенции чрез решаване на 

индивидуални и групови задачи увеличава степента на училищната автономия и 

независимост в планирането и изпълнението. Изменя се училищната култура. 

Допринася за мотивирането на колектива за ефективна работа с родителите и широката 

общественост. Създава среда, в която директорите насърчават и подкрепят учителите за 

ефективна работа и въвеждане на иновации. Учителите от своя страна мотивират 

учениците за съпричастност към училището, учебен труд и постижения. Променят се 

общия дух, атмосфера и начин на мислене. В тези условия всеки от участниците в 

образователно-възпитателния процес може да влезе в ролята на лидер. Социалното 

разпределение на лидерството предполага обединяване на усилията на ръководство, 

учители, ученици, родители и други заинтересовани страни, взаимодействие между тях 

и споделена отговорност (Фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Ефекти от лидерството в училище 

 

Доколко се постигат тези ефекти в училищната организация е въпрос, който 

подлежи на проверка и отчетност. Дали действително колективът в училището е 

удовлетворен? Задоволени ли са очакванията на потребителите на образователни 

услуги (клиентите)? Готов ли е училищния директор да не бъде формален лидер, а да 

предостави определена власт и на колектива? Директорът притежава ли необходимите 

компетенции за създаване на асертивна среда? Колко ефективно работи училищната 

общност?  



- 315 - 
 

Наличието на лидерство в училище е трудно за изследване. Един възможен 

вариант за контрол и оценка е мониторинга. Предимствата на тази методология се 

определят от спецификите на нейните основни функции – информационна, 

диагностична, аналитична, сравнителна, оценъчна, прогностична, корекционна, 

експертна, интегративна, подпомагаща, консултативна. Понятието "мониторинг" няма 

еднозначно тълкуване. Разглежда се като способ за изследване на действителността в 

даден момент от време, като начин за управление чрез осигуряване на информация, 

като практика за планиране, създаване и прилагане на системи за наблюдение. 

В. Георгиева определя мониторинга като „система за целево адаптивно 

управление на образованието чрез взаимодействие на планиране, контрол, отчетност и 

информиране“ (Георгиева, 2009, стр. 126), а също и като „система от нормативно 

протичащи дейности за целево-адаптивно управление на образованието чрез 

взаимодействие на принципи, подходи и процедури за планиране, контрол, отчетност и 

информиране“ (Георгиева, 2009, стр. 87). Тя счита, че мониторинговата система е 

комплекс от добре разработени технологии (метатехнология), която  включва „процеси 

за планиране, което подлежи на промяна, съобразно появилите се нови изисквания към 

отделни подлежащи на контрол критерии, отчитане (диагностициране), информиране и 

подпомагане“ (Георгиева, 2009, стр. 88). 

В допълнение, като практика, според В. Георгиева „мониторингът е съвкупност от 

социални технологии специфични не само за областта на образованието, но в нея те се 

прилагат по специфичен начин. Той е систематично и периодично събиране, анализ и 

използване на информация с цел управленчески контрол и вземане на решение.“ 

(Георгиева, 2009, стр. 85). 

Събирането и обобщаването на информация и данни, анализът и оценката могат 

да се осъществят както като самооценка в рамките на училищната организация, така и 

като външен мониторинг. В условията на автономия всяко училище би следвало да 

познава процеса на самооценяване и да го прилага, за да може да се промотира по-

добре на пазара на труда, да бъде конкурентоспособно, да отговаря на потребностите на 

заинтересованите страни, т.е. да осигурява качество на образованието. Сравнителните 

предимства на самооценката са свързани с това, че колективите най-добре познават 

вътрешната среда в училището, изградената култура, отношения, цели и постигнати 

резултати. Те разполагат и с достатъчен времеви ресурс. Вътрешната оценка не носи 

напрежение в колектива, предоставя бърза и лесна обратна връзка, активизира 

наличните вътрешни знания и спомага за усъвършенстването им. 

Чрез външният мониторинг и оценка се увеличава достоверността на 

осъществената самооценка, като се засилва независимостта, обективността и 

прозрачността на процеса. Служи за оценка на полезността от вътрешния мониторинг 

за постигане целите на организацията, за укрепването и подобряването на вътрешния 

контрол и управлението. При външният мониторинг времевия ресурс е ограничен и 

обикновено се свежда до преглед на доказателства по определените критерии и 

показатели. Неговите сравнителни предимства се състоят в това, че в някои случаи 

добрите политики и практики в училище се приемат като даденост, а не се 

документират и споделят с колеги или представители на други контактни групи; 

обикновено училищата изключват от самооценката аспектите, които им носят негативи, 

не виждат дефицитите или не желаят да ги покажат открито, тъй като се намират в 

конкуренция с други училища и се страхуват за „клиентите“ си; обществото (и в 

частност родителите) имат право да получат обективна информация колко добре или не 

толкова добре работи конкретното училище, а не да се позовават на традиционния 

имидж, което то е създало за себе си. По-добър ефект от мониторинга би могъл да се 
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постигне чрез съчетаване на двете му форми – външен и вътрешен, което становище се 

споделя и в редица публикации по проблематиката.  

Наличието на лидерство и ефективността на училищната общност за постигане на 

организационните цели имат редица измерения: лидерство в съвременната 

информационна среда, лидерство и морал, лидерство в пазарни условия, лидерство и 

сътрудничество, възпитаване в лидерство, подобряване на управленските процеси чрез 

придобиване на знания и умения за лидерски практики и т. н.  

Процесите на развитие на организационното лидерство в училище и създадените 

умения и качества на лидерите в него могат да се наблюдават във всяка от сферите на 

дейност и управление в училищната организация. В този смисъл критериите и 

показателите за оценка са многобройни. В статията ще направим опит за създаване на 

профил за мониторинг на лидерството в училище, свеждащ се до няколко основни 

акцента (които са и своеобразни критерии):  

 Училищен мениджмънт 

 Взаимоотношения в училището  

 Социалнопсихологическа среда в училището (Табл. 1) 

 

 

Табл. 1. Показатели и индикатори за мониторинг на лидерството в училище 

 

Училищен мениджмънт 

Показатели Възможни индикатори 

Стратегическо и оперативно 

планиране 

Разработена е стратегия за развитие с ясно формулирани мисия 

и визия 

При разработването на стратегията се съгласуват различни 

гледни точки за формулиране на обща визия  

Педагогическите специалисти, родителите и учениците 

участват с предложения при разработването на стратегията 

В стратегията са предвидени методи за самоконтрол на 

изпълнението на стратегията 

Разработена е училищна система за самооценка 

Създадена е система за изследване на удовлетвореността от 

предлаганите образователни услуги 

Управление на 

образователно-възпитателния 

процес 

Учебните и възпитателни цели са известни и ясни на учениците 

и родителите 

Учебните и възпитателните цели се обсъждат и рефлектират 

сред педагогическата колегия 

Социалното развитие на учениците е сред възпитателните цели 

(на учениците се дава възможност свободно да обсъждат 

постижения, проблеми, конфликти, да споделят успехи и 

неуспехи и да научават възможности за преодоляването им) 

Проявява се гъвкавост и адаптивност на учебните планове и 

програми в зависимост от потребностите на учениците 

Въведени са и се прилагат учебни програми по учебни 

предмети, които формират национално самочувствие, 

патриотичен дух и родолюбие 

Учителите се насърчават към прилагане на иновации в 

образователно-възпитателния процес съобразно интересите и 

потребностите на учениците 
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Училищен мениджмънт 

Показатели Възможни индикатори 

Управление на човешките 

ресурси 

Разработена е политика за подбор на персонала с конкретни 

критерии, които са обявени публично 

Изградена е система за менторство 

Изградена е практика за делегиране на правомощия, 

отговорности и компетенции, включително и форми на 

овластяване 

Системата за атестиране на педагогическите специалисти е 

разработена от училищен екип 

Регламентирани са материални и морални награди за учители 

(грамоти, почетни знаци, медали, значки и др.) 

В училището са създадени условия за изява на учителите 

(кръгли маси, семинари, публикации на добри практики в 

училищния сайт, местни и национални издания, обсъждане на 

новаторски идеи на учителите и др.)  

Педагогическите специалисти (вкл. ръководството) участват в 

квалификационни дейности за повишаване на 

компетентностите  

Придобитите умения и компетентности се рефлектират в 

колектива 

Създадена е система за оценка на резултатите и въздействието 

от квалификационната дейност 

Взаимоотношения в училището 

Взаимоотношения с 

родителите 

Създадени са ефективни канали за комуникация и 

сътрудничество с родителите  

Провеждат се редовни родителски срещи, на които се обсъждат 

учебни и социални проблеми на класа; училищното 

ръководство присъства на родителските срещи и участва в 

обсъжданията 

Създадени са възможности за приемни часове за родители 

(наличен е график за срещи; възможно е договаряне на 

индивидуални срещи на родителите с учителите; в училищния 

сайт са предоставени контактни форми за връзка с училището и 

учителите и т. н.) 

Родителите своевременно се информират за проблеми в 

обучението, поведението, социализацията  на техните деца 

(налични са писмени доказателства) 

При наличие на проблеми, родителите и 

учителите/педагогическия съветник/психолога писмено 

договарят мерки за отстраняването им  

Родителите своевременно се информират за постижения на 

децата си (изпращат се благодарствени писма, информацията се 

публикува на училищния сайт и т. н.) 

Училището използва виртуалното пространство и други 

алтернативни форми за комуникация с родителите (телефон, 

училищен сайт, електронни дневници, e-mail, форуми и др.) 

Организират се съвместни инициативи с родители, учители и 

ученици (предварително са проучени желанията и 

възможностите на родителите и учениците)  

Родителите се включват с реални действия в училищните 

мероприятия 

Родителите участват в организирани от училището обучения 

(по въпросите на социализацията, обучението, възпитанието на 
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учениците и др.) 

Родителите са включени в управлението на училището и като 

училищен партньор участват във вземането на управленски 

решения 

Училищният педагогически колектив изследва 

удовлетвореността на родителите от качеството на обучение и 

възпитание в училището  

Взаимоотношения между 

ръководството на училището 

и учителите 

Директорът на училището е уважаван заради личните си 

качества и компетенциите си 

Директорът на училището редовно информира колектива и 

другите заинтересовани страни по основни управленски 

въпроси (вкл. финансови) 

Сформирани са училищни екипи за изпълнение на определени 

задачи (свързани с планиране, интердисциплинарни 

образователни технологии, развитие на училището, оценяване 

на учениците, самооценка на училището, ценности в културата 

на училището и др.) 

Наблюдава се чувство за принадлежност към организацията от 

целия колектив и учениците 

В училището се наблюдава стремеж към непрекъснато развитие 

на способностите и инициатива 

Периодично се изследва удовлетвореността на учителите от 

условията на труд, отношения с колеги и ръководство, 

заплащане, организирани квалификационни форми и др.  

Участие на учениците в 

училищния живот 

Прилагат се форми на ученическо самоуправление (сформиран 

е ученически съвет, който представлява интересите на 

учениците; ученическият съвет следи за спазване на 

задълженията на учениците и етични отношения между 

ученици и учители 

Ръководството на училището се съобразява с идеи и 

предложения на учениците при вземане на управленски 

решения (при сформиране на групи за извънкласни дейности, 

празници, ученически униформи и др.) 

В началото на учебната година са проучени желанията и 

възможностите на учениците за предпочитани училищни 

мероприятия  

Учениците осъществяват самостоятелни инициативи 

Периодично се проучва удовлетвореността на учениците от 

образователно-възпитателния процес 

Регламентирани са морални награди за учениците (грамоти, 

почетни знаци, медали, значки и др.) 

Учениците се насърчават и подкрепят за участие в училищния 

живот  

Учителите мотивират учениците за активно и творческо 

участие в образователния процес 

 

Училищен мениджмънт 

Показатели Възможни индикатори 

Социалнопсихологическа среда в училището 

Социална микросреда в 

училището 

Създадени са възможности за включване на учениците в 

училищни общности според интересите им  

Разработени са и се изпълняват механизми за адаптиране на 

ученика към училищната среда 
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Разработени са и се изпълняват програми, които помагат на 

учениците да разбират и уважават себе си и другите, да взимат 

решения, да си поставят цели и да предприемат необходимите 

действия за постигането им 

Създаден е екип за мотивация и подкрепа на личностното 

развитие на ученика 

Психологически климат в 

училището 

В училището е създаден положителен и спокоен микроклимат ; 

атмосферата в учебните часове е асертивна и позитивна 

Директорът, педагогическите специалисти и останалите 

служители в училището дават личен пример и вдъхновяват с 

авторитет 

В училището е изградена идейно- , обектно- и дейностно-

символна среда 

Учителите и учениците се възприемат като равностойни 

партньори 

Паралелките в училището имат разработени собствени правила 

за поведение 

Поведение при проблеми и 

конфликти 

Разработени са подходящи стратегии за справяне с проблеми 

В колектива не се наблюдават напрежение, стрес и конфликти, 

а при наличие се разрешават успешно   

Проблемите се третират като отнасяне към ситуацията, а не 

към личността и характера на ученика 

При проблеми с ученето и/или поведението, учителите 

своевременно информират родителите и предприемат 

адекватни мерки 

Не се наблюдава екстремно оформяне на неформални групи 

сред преподавателския състав. Работната атмосфера е 

изградена основата на взаимно уважение и сътрудничество 

 

Заключение 

Динамичната среда, в която функционира българското училище изисква 

непрекъсната и незабавна адаптация. Лидерството е неизменна част от адекватното на 

средата управление – насочено към моделиране на отношенията в организацията, 

нейните подсистеми и външната среда. 

Мониторинга на организационното лидерство и компетентностите на лидерите в 

училище допринася за създаване на системна среда, в рамките на която 

образователните институции да се насърчават и подкрепят за обединяване и развитие 

на вътрешноекпните интереси за осигуряване на високо качество на образование и 

ефективност на организацията. 
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Резюме: Неформалните отношения в работна среда са обект на изследователски интерес през 

последните години, поради наличието им на всички организационни равнище и влиянието, което оказват 

върху създаването или промяната на организационната култура, ефективността, креативността и 

ангажираността на служителите. Неформалните отношенията в настоящата работа се изследват чрез 

приятелството и нагласите към романтични отношения на работното място, както и връзките им с 

ангажираността в работата. Извадката включва 311 лица на възраст между 20 и 51 г., от които 128 мъже и 

183 жени. Резултатите представят, че романтичните отношения нямат връзка, докато приятелството има 

значимо влияние върху ангажираността в работата. 

Ключови думи: ангажираност в работата, приятелство, романтични отношения, полови и 

възрастови различия 

Abstract: The informal relations in workplace are a subject of research interest in recent years due to their 

presence at all organizational levels and their effect on the establishment or modification of the organizational 

culture, effectiveness, creativity and engagement of employees. The informal relations in the present work are 

examined by friendship and attitudes towards romantic relationships in the workplace, as well as their 

correlations with engagement at work. The sample of respondents includes 311 individuals aged between 20 and 

51 years, of which 128 men and 183 women. The results represent that romantic relationships show no relations 

but friendship has a significant impact on engagement at work. 

Keywords: Work engagement, friendship, romantic relationships, age and gender differences 

 

Въведение 

Трудът заема все още централно място в живота на съвременния човек, макар 

през последните години да нараства значимостта на свободното време и търсенето на 

„баланс” между работа и свободно време (напр. Gini, 2000; Mutlu & Asik, 2002, Таир, 

Попова, 2015). Обикновено, човек прекарва по-голямата част от деня си на работа, 

създава взаимоотношения, които освен служебни често прерастват и в неформални, 

лични. Неформалните отношения се развиват на всички равнища в организацията, в 

която хората се свързват един с друг чрез членството си в определени трудови групи - 

отдел, професионално занятие, работен екип или неформална група от колеги (Ригио, 

2006). Неформалните отношения се използват за подобряване на работата в групи, 

създаване и промяна на организационна култура, но могат да доведат и до негативни 

последствия за организацията като конфликти, фаворитизъм и др. 

mailto:ergyul_tair@yahoo.com
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Формалната организация не може да задоволи различните потребности на 

личността, поради което възникването на неформални отношения може да се разглежда 

като резултат от естествения стремеж на човека към обединяване с други хора и към 

формирането на устойчиви форми на взаимодействие с тях. В резултат на 

неформалното общуване често се зараждат приятелства. Има различни определения за 

приятелство и едно от тях ги разглежда като доброволна, лична връзка, която 

обикновено предполага близост и взаимопомощ (Fehr, 1996). Приятелството в работата 

може да се определи като доброволни отношения на работното място, които включват 

взаимно доверие, симпатия, общи интереси и ценности (Berman et al., 2002). Факторите, 

които оказват влияние върху приятелството в работа най-общо могат да се 

класифицират като персонални и контекстуални (Sias & Cahill, 1998). Персоналните са 

свързани с лицата, които участват в създаването и поддържането на приятелството 

(личностните характеристики, пол, подобие и др.). Контекстуалните фактори се делят 

на отнасящи се към работното място (разделението на труда, нивото в йерархията, 

организационната култура и др.)  и външни (събития в живота на служителите, 

социализацията и др.). 

Редица изследвания са посветени на различията между мъжете и жените при 

създаването и поддържането на приятелства, както в работната среда, така и извън нея. 

Например се установява, че мъжете постигат близост, споделяйки активности, а 

жените, споделяйки емоции и чувства (Odden & Sias, 1997; Wood & Inman, 1993). 

Изследванията представят, че въпреки различията в броя или по-редките 

взаимоодействия с приятелите в сравнение с жените, мъжете ценят близките 

приятелства, точно толкова, колкото и жените (Yaughn & Nowicki, 1999). Също така, 

жените са по-склонни да възприемат приятелствата като носещи социална или 

емоционална подкрепа, докато мъжете са по-склонни да възприемат приятелствата на 

работното място като функционални задачи или носещи им ползи за кариерно развитие 

(Morrison, 2009). Независимо от половите различия, изследванията представят, че 

приятелствата в работна среда имат положително влияние и върху двата пола. 

Наличието на приятели в работата се свързава с по-доброто здраве на служителите 

(Kouzis & Eaton, 1998; Sarason et al., 2001; Uchino, 2004), тяхното трудово изпълнение 

(Ross, 1997) и удовлетвореността им от работата (Winstead et al., 1995).  

В резултат на неформалните отношения в работата могат да възникнат и 

романтични връзки или сексуално поведение. Множество изследвания се фокусират 

върху отношенията между мъжете и жените като цяло, значителна част от тях са в 

контекста на работата. Спектърът на изследвания е широк, започвайки от флирт, през 

сексуален тормоз, до това дали подобни взаимоотношения са добри или лоши за 

организацията. В текста по-долу ще използваме термина “романтични отношения”, за 

да опишем отношения между хората на работното място, които преминават границите 

на чисто професионалните, като може да е налице и сексуален контекст. Ако обърнем 

поглед към практиката на отделите по човешки ресурси ще открием, че опитите да се 

“де-сексуализира” работното място е много популярна тема. Това се изразява във все 

по-силния стремеж за въвеждане на правила, като това е особено характерно за 

американските компании, при близо 1/3 от които е налице някаква организационна 

политика, определяща или регулираща сексуалното поведение на служителите (Parks, 

2006). Основната причина са опасенията от дела за сексуален тормоз на работното 

място или последствията за работната атмосфера и ефективността на въвлечените 

служители в случаите, в които връзките приключат неуспешно. Въпреки множеството 

усилия на различните отдели (правни, ЧР) и ръководството, наблюденията показват, че 

служителите продължават да се възприемат един друг като сексуални или романтични 
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обекти. Професионалните сектори, в които романтичните връзки между колеги са най-

популярни са развлекателния, финансовия, сектора на информационните технологии и 

този на здравеопазването (Grasz, 2013).  

Може да се приеме, че романтичните отношения в офиса предоставят определени 

емоционални ползи за служителите, които могат да допринесат за по-добрия климат в 

работата и постигането на поставените цели. Според Акуино и колеги подобно 

поведение е част от репертоара на служителите, при преследване на техните лични и 

организационни интереси (Aquino et al., 2014). Според други изследвания, флиртът и 

сексуалните закачки се възприемат като форма на социален контакт, внушаващ 

приятелство и доверие (Erickson, 2010). Наблюдава се намаляване на стреса на 

работното място при служители, въвлечени в романтични отношения в офиса, като е 

налице и джендър ефект. Сексуалното поведение играе по-важна роля за намаляването 

на стреса при мъжете, отколкото при жените, като и при двата пола е налице 

намаляване на физическите и психическите симптоми на стреса (Dougherty, 2001).  

Ангажираността в работата може да се разглежда през различни перспективи, 

като един от популярните модели я характеризира чрез три компонента: енергичност, 

отдаденост и погълнатост (Schaufeli et al., 2006). По същество, този подход се опитва да 

улови как служителите преживяват своята работа: като нещо, което ги стимулира и 

тонизира, и са готови да посветят време и усилия (енергичност); като съществена и 

значима цел (отдаденост); като нещо, което е интересно и върху което си напълно 

концентрирани (погълнатост). Високата ангажираност в работата предполага наличието 

на положителни, свързани с работата чувства като щастие и ентусиазъм по време на 

изпълнение на работните задачи (Kahn, 1990). 

В резултат на изложеното по-горе могат да се очакват връзки между отношението 

към романтичните връзки на работното място и ангажираността на служителите, като 

за целта ще бъдат изследвани лица, заети в сектора на информационните технологии. 

Възприемането на романтичните отношения вероятно ще зависи от някои 

характеристики, като пол, семеен статуси и възраст на лицата, като може да се очаква, 

че по-младите и необвързани служители намират идеята за романтични връзки в офиса 

за приемливи и дори желани, сравнено с техните колеги, които са по-възрастни или 

обвързани. Приятелството на работното място вероятно е по-разпостранено, поради 

което ще бъде изследвано в различни професионални сфери, като се очакват значими 

различия при мъжете и жените, както и в зависимост от образованието и възрастта на 

изследваните служители. 

 

Цел, задачи и хипотези на изследването 

Целта на изследването е да установи влиянието на неформалните отношения, 

измерени чрез приятелство и романтичните отношения върху ангажираността в работата. 

Целта на изследването се реализира чрез следните задачи: 

1) Да се проучат нагласите към романтични отношения, приятелство и ангажираност 
в работата, като се отчетат половите, възрастовите и образователните различия. 

2) Да се провери влиянието на приятелството и романтичните отношения върху 
ангажираността в работата. 
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Хипотези на изследването. Въз основа на досегашните изследвания очакваме 

съществени индивуални различия в нагласите към романтични отношения, приятелство 

и ангажираност в работата. Допускаме, че приятелството в работата и романтичните 

отношения оказват влияние върху ангажираността в работата. 

 

Методика на изследването 

Изследваните лица са 311 на възраст между 20 и 51 г., от които 128 мъже и 183 

жени. Проучването е реализирано между януари и март 2016 г. сред служители на 

различни организации в София, като преобладават лицата с висше образование (над 

80%). 

За осъществяване целите на изследването са използвани следните инструменти: 

Ангажираност в работата – методът съдържа 17 твърдения (Utrecht Work 

Engagement Scale – UWES; Schaufeli et al., 2006), разпределени в три дименсии: 

енергичност, отдаденост и погълнатост. Твърденията се оценяват с помощта на 7-

степенна Ликертова скала от 0 “никога” до 6 “винаги”. Коефицентът на вътрешна 

консистетност, измерен чрез алфа на Кронбах в настоящото изследване е .94 за целия 

въпросник, като  .80 за субскала енергичност, .91 за отдаденост и .85 за погълнатост. 

Романтични отношения – авторска скала, разработена от Х. Христов и Е.Таир за 

целите на изследването. Състои се от 6 твърдения, с които се проследява отношението 

към романтична връзка на работното място, оценката за нея, афиширането й, влиянието, 

което има върху работната атмосфера и др. Оценката на твърденията се осъществява с 

помощта на 4-степенна Ликертова скала от 1 “напълно несъгласен” до 4 “напълно 

съгласен”. Коефицентът на вътрешна консистетност, измерен чрез алфа на Кронбах е .74. 

С допълнителен въпрос се отчита броя на връзките, които лицата са имали на работното 

място.  

Приятелство на работното място – въпросникът е разработен от Нилсън и 

колеги (Nielsen et al, 2000), като съдържа 12 твърдения, оценени с 5-степенна Ликертова 

скала от 1 „напълно несъгласен“ до 5 „напълно съгласен“. Твърденията формират две 

субскали: а) възможности за приятелства – съдържа 6 твърдения, като напр. ”Имам 

възможности да опозная своите колеги”, ”Способен съм да работя със своите колеги в 

екип и заедно да разрешаваме проблем” и др. и б) приятелство извън офиса, който също 

съдържа 6 твърдения, като напр. ”Създал/а съм силни приятелства на работа”, ”Общувам 

с колегите извън работното си място” и др. Коефицентът на вътрешна консистетност, 

измерен чрез алфа на Кронбах в настоящото изследване е .89 за целия въпросник и .86 за 

първата и .79 за втората субскала. Проследени са и индивидуални характеристики на 

лицата като пол, възраст, образование и др. 

 

Резултати и дискусия 

Първо, ще представим резултатите от дискриптивната статистика и 

дисперсионните анализи за значими индивидуални различия в изследваните конструкти. 

На Табл. 1 са изложени резултатите за ангажираността в работата, от които се вижда, че 

средните стойности по отделните дименсии не се различават съществено по между си. 

Можем да приемем, че изследваните лица оценяват високо своята енергичност и 
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жизненост в работата, отдадени са и полагат усилия за справяне с предизвикателствата, 

като в значителна степен са концентрирани и трудно се откъсват от нея.  

 

Табл. 1. Дескриптивна статистика за ангажираност в работата (N=311) 

Скали 
Брой 

айтеми 

Средна 

стойност  

Стандартно 

отклонение 
Минимум  Максимум  

Ангажираност 17 68,55 18,20 17,00 102,00 

Енергичност  6 23,98 6,09 6,00 36,00 

Отдаденост  5 21,01 6,36 5,00 30,00 

Погълнатост  6 23,56 7,17 6,00 36,00 

 

Описаните характеристики се отнасят до всички изследвани, защото 

проведените еднофакторни дисперсионни анализи не представят статистически 

значими различия в ангажираността и нейните дименсии по пол, възраст, трудов стаж и 

тип образование. Единствено при дименсия енергичност има слаби различия по възраст 

(F=2.68; p<.005) и при трудовия стаж (F=2.69; p<.005), но коефицентът на Фишер е с 

нисък, за да може да примем, че по-възрастните лица, както и тези, които имат по-

продължителен стаж, са по-жизнени и издръжливи в работата. Вероятно с времето и 

натрупаният опит служителите повишават своите умения и психическа издръжливост, 

но резултатите не го доказват категорично. Също така, лицата с техническо 

образование в сравнение с тези с хуманитарно (F=3.25; p<.005), декларират по-високи 

нива на енергичност, т.е., те се оценевят като по жизнени и психически издръжливи в 

работата си. 

 

Табл. 2. Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ за различия в 

романтичните отношения в зависимост от индивидуалните характеристики 

(N=93) 

 Групи N Средна стойност Стандартно отклонение F/t/p 

Възраст 

20-25 г. 12 15.42 2.02 
F= .439; 

p=.780 
25-30 г. 24 14.92 2.98 

31-35 г. 31 14.71 3.79 

36-40 г. 21 14.66 3.31 

Пол 
Мъже 54 14.56 3.17 t=.740; 

p=.461 Жени 39 15.03 3.20 

Тип 

образование 

Хуманитарно 19 13.89 4.01 

F=.910; 

p=.439 
Техническо 60 14.98 2.86 

Друго  14 15.23 3.22 
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Романтичните отношения на работното място бихме казали, че се приемат по-

скоро позитивно (M=14.76; SD=3.18; Min=6; Max=24) от изследваните служители, като 

не се установяват статистически значими различия в зависимост от индивидуалните 

особености. На Табл. 2 са представени резултатите от дисперсионния анализ, които 

илюстрират липсата на значими различия в отношението към романтичните връзки на 

работното място в зависимост от възрастта, пола и типа образование. Бихме могли да 

спекулираме, че с нарастване на възрастта се снижава позитивното отношение към 

романтичните връзки на работното място, но резултатът не е статистически значим. В 

настоящото изследване не се наблюдават значими различия в отношението на мъжете и 

жените към романтичните връзки в офиса. По отношение на честотата на връзките се 

установи, че приблизително половината от изследваните (53%) не са имали връзка на 

работното място, 31% са имали веднъж, 11% два пъти, а 5% са имали по-често (3-4 

пъти). Можем да обобщим, че в настоящото изследване не се установяват значими 

различия в отношението към романтичните връзки на работното място, като близо 

половината от изследваните са имали една или повече връзки на работното място. 

 

Табл. 3. Дескриптивна статистика за приятелство в работата (N=218) 

Скали 
Брой 

айтеми 

Средна 

стойност  

Стандартно 

отклонение 
Минимум  Максимум  

Приятелство в работата 12 44,23 9,41 15,00 60,00 

Възможност за приятелство  6 24,20 4,93 6,00 30,00 

Приятелство извън офиса 6 20,04 5,23 6,00 30,00 

 

Приятелството в работата като цяло според резултатите от нашето изследване се 

оценява високо, като бихме казали, че възможността, която служителите имат в 

организацията да ги създават и поддържат се оценява по-високо, отколкото 

възможността за тяхното поддържане извън работата (вж Табл. 3). Отношението към 

приятелство не се влияе от индивидуалните характеристики, защото не бяха 

констатирани различия в зависимост от пола, възрастта, образованието или трудовия 

стаж на изследваните лица. 

 Проследяването на взаимоотношенията между изследваните променливи 

представя интересни резултати. От една страна, липсва връзка между отношението към 

романтичните връзки в офиса и ангажираността в работата. Резултатите за 

ангажираността в зависимост от изразеността на нагласите към романтичните 

отношения представят липса на статистически различия между отделните групи 

(F=.091; p=.913). Лицата с по-негативно (M=71,00) или по-позитивно (M=69,74) 

отношение към връзките в офиса представят сходни стойности по ангажираност, като 

липсата или наличието на връзка в офиса също не оказва влияние върху 

ангажираността в работата. Получените резултати не потвърждават очакванията ни за 

връзки между нагласата към романтични отношения и ангажираността в работата. 

Обясненията могат да се търсят както по отношение малкия брой на изследваните лица 

(N=93), спецификата на извадката или инструмента, който е използван, така и може би 
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в наличието на значителен процент лица (53%), които не са имали връзка в офиса. 

Трябва да отчетем и факта, че по-голямата част от изследваните лица (63%) са 

служители в компания, която има много добра социална политика,  отлични условия на 

труд, много добро заплащане, предизвикателна работа и добър организационен климат. 

Вероятно в нея има множество организационни фактори, които оказват значимо 

влияние върху ангажираността, като романтичните отношения не са сред тях. 

От друга страна, налице са умерени връзки между приятелство и ангажираност в 

работата (r=.41; p=.000). Корелациите между субскалите също са умерени и 

свидетелстват за значителното влияние, което приятелството оказва върху 

ангажираността в работата като цяло и отделните дименсии: енергичност (r=.39; 

p=.000), отдаденост (r=.41; p=.000) и погълнатост (r=.35; p=.000). Проведеният 

регресионен анализ потвърждава очакванията за влияние на неформалните отношения 

върху ангажираността по отношение на приятелството (β=.41; р=.000; R
2
=.17). Можем 

да приемем, че 17% от вариациите в ангажираността в работата могат да бъдат 

обяснени с възможността за създаване и поддържане на приятелство. 

 

Изводи и заключение 

Резултатите от изследването представят висока ангажираност в работата на 

служителите, илюстрирана чрез енергичност, жизненост и отдаденост в нея, като 

липсват индивидуални различия в зависимост от пола, възрастта, образованието и 

трудовия стаж. Неформалните отношения, измерени чрез нагласата към романтичните 

връзки в офиса и приятелството в работата се приемат позитивно, като отново няма 

значими индивидуални различия. Установи се, че докато нагласата към романтични 

отношения не оказва влиание, то приятелството съдейства в известна степен за 

повишаване на ангажираността в работата. В заключение, бихме могли да добавим, че 

повишаването на ангажираността на служителите, реализирана традиционно чрез 

системи за възнаграждения, целеполагане, предоставяне на възможности за кариерно 

развитие, ефективно лидерство и др. би могла да се разшири с още един елемент в 

организационна култура. А именно, предоставяне на възможности за изграждане на 

приятелски отношения на работното място, които съдействат за повишаване на 

позитивните емоции и за значителна част от служителите са важен елемент в 

професионалния им живот, и които, както установи настоящото изследване съдействат 

за повишаване на ангажираността в работата. 
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Abstract: The problem of lack of cooperation between businessmen in schools is one of the causes of the 

problem of non-compliance of the educational offer to the needs of the economy. Meetings between 

representatives of educational institutions, employers, local authorities and the National Employment Service, 

confirmed that there is room for improving cooperation between stakeholders interested in local economic 

development. The issue of cooperation turned out to be particularly important for the process of creating 

enrollment campaign in middle and high school. Data of the National Employment show that a large number of 

unemployed people say that the vast majority of unemployed IV education or lower. Despite highly developed 

and izdiferebcirane network of schools, educational supply mismatch with labor market needs a long-term and 

systemic problem in Serbia. According to data from Serbia is one of the five European countries where youth 

unemployment is the highest in the formal economy. The aim of this paper is to contribute to economic 

development and increasing employment of young people, improving the effective cooperation of partners and 

stakeholders in the field of education, economy and youth policy. Schools have direct impact on workforce 

training for those branches of industry that have the potential for economic development. 

 
Keywords: Education, leader development, economic activities 

 

 

1. INTRODUCTION 

With the arrival of the global economic crisis and the decline in the purchasing power of 

the population, has led to a decline in traffic of goods and services in the period of 2008. till 

today. In many companies in Serbia, the need to staff, in addition to its core business, 

periodically perform some other organizational, technical and service activities within the 

enterprises themselves or for clients in the field. This need for performing additional duties 

forced the employers to invest in their employees, thus enabling them to fund special training 

to perform these additional tasks that were often not supported through the educational system 

in Serbia. 

The problem of lack of cooperation of employers with educational system is one of the 

causes of the problem of non-compliance of the educational offer to the needs of the 

economy. Meetings between representatives of schools, employers, local authorities and the 

National Employment Service, confirmed that there is room for improving cooperation 

between interested for economic development. The issue of cooperation turned out to be 

significantly among other things, the process of creating the enrollment policy schools. 

Cooperation should help schools to enroll and educate the necessary staff in sufficient 

numbers, to the school acquired necessary and applicable knowledge and skills, thanks to 

which you will successfully continue their education or find jobs, start their own business and 

thus actively contribute to the development of the economy. 

 

mailto:slavicaandjel@gmail.com
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2. SCHOOL AS A LINK OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

The situation in the field of employers' needs and offers professional education in Serbia 

until 2020, should be viewed as a development process, starting from a few universal features 

of the education system, such as quality, effectiveness and flexibility. European Framework 

for Quality Management, EFQM contains the basic principles of the field of operation of 

vocational schools and the application logic called RADAR (Results - Approach - 

Deployment - Assessment - Review) (http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model). 

The principles of the EFQM model are: focus on results, focus on students and the social 

partners, leadership and consistency, making decisions based on the facts in order to achieve 

sustainable results, the development of the participation of employees, fostering creativity and 

innovation, developing partnerships and taking some responsibility for the development of the 

social environment. 

Improving cooperation between businesses and other interested partners in the process 

of creating a range of educational profile that is consistent with the needs of sustainable 

development makes sense in the above principles. In order to obtain the desired output it is 

necessary to optimize the processes that are based on management leadership, defining 

policies and strategies, involving employees in the process of cooperation and provision of 

resources. Flexibility is an important indicator of educational institutions, which demonstrates 

the ability of the education system to monitor the state of the market, adapt to and answers 

their needs. 

Schools are expected to find themselves in the middle of intertwined and mutually 

conditioned relationship, involving a number of institutions at the local, regional and national 

levels. A network of institutions that surrounds the educational system should be continuously 

monitored, analyzed and improved. 

 

3. LEGAL FRAMEWORK AND PLAN OF REGISTRATION 

Enrollment of students is regulated by Article 99 of the Law on Primary Education 

(Official Gazette of the Republic of Serbia, 72/ 09, 52/ 2011, 55/ 2013) and it talks about the 

law and that brings prerequisites for enrollment of students in high school (Law on the Basis 

of the Education System, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 72/ 2009, 52/ 2011 

and 55/ 2013). The Act does not apply to the educational profile and does not provide forms 

of planning and consultation in terms of concrete offers particular school. Law on Secondary 

Education (Official Gazette of the Republic of Serbia, 55/ 2013) have more detailed talks on 

the said issue. In articles 35 and 36 define the procedure by which high school until December 

31, propose to the Ministry of Education, through the school administration, the number of 

students for admission. Before planning students for the coming school year, schools should, 

in cooperation with representatives of employment, agree the economy needs and possibilities 

of education of future students. The final decision rests with the Ministry of Education no 

later than 31 March. Article 36 sets out the elements relating to the Tender procedure, which 

is conducted on the basis of the Decision on the number of students to enroll and emphasizes 

that the school during the year can not perform the registration of candidates in order to 

acquire specialized education, retraining, additional training, master of education and training 

with the consent of the Ministry of Education (Law on Secondary Education, Official Gazette 

of the Republic of Serbia, no. 55/ 2013). 

http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
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An important element of this process is to develop the school enrollment plan, which is 

the basis for future harmonization at different levels. School enrollment forms a plan that 

shows the integration of its activities over the need for qualifications and compliance of their 

vision with the vision of the region it belongs to. Plans at the municipal, regional and national 

level enrollment is based on adjusting school plans into a single unit, and so is the school 

enrollment plan is an important part of the process of economic development. 

The legal framework does not elaborate in detail the process of negotiation with 

interested parties, which information the school taken as relevant, how this information is 

used and with a greater accuracy of meeting the needs of the economy, it remains unclear 

which processes can lead to optimal enrollment plan that will meet the needs of the economy. 

Changes in the education system of the Republic of Serbia are a prerequisite policy changes 

relating to planning and harmonization of the range of educational profile and demand for 

occupations and skills in the labor market. Systemic changes preceded the achievement of 

maximum improvement in this area in an existing legal framework. 

 

4. PROPOSED MEASURES CONSULTATION 

Making decisions about school enrollment plan, which proposes to the Ministry of 

Education should be based on a partnership of all stakeholders. Determination of the number 

of pupils and the structure determined by school enrollment plan in collaboration with 

partners interested in this subject. He proposes a series of steps in the planned model of school 

enrollment plan, which should help schools to enroll and educate the required number of staff 

that would require school acquired and applied knowledge and skills, which will help the 

development of economic activities. 

1) Forming a team: At the beginning of the school year should form a team that will 

implement the proposed measures. Activities undertaken should lead to the proposal of the 

enrollment plan that is consistent with the needs of economic development on the local and 

regional level. School authorities should also form a team and to expand activities like for 

example, a team of career guidance and counseling. Each team member should be thoroughly 

familiar with the role it has in the team and the responsibilities given to him. Be agreed 

deadlines for the execution of specific tasks and deadlines to comply with and share 

information with other team members. 

The work plan should be to develop a series of steps that include: what team is doing when 

carrying out activities, where activities are carried out and the resources required to 

implement the plan. The team should be led by the Director of the school, and that team 

members are teachers employed in a particular school. 

2) The institutions at the local level: The institutions that can help in the process of 

obtaining the information necessary for the creation of school enrollment plan, it is 

undeniable that there is a specificity of each of them, which affects the structure of schools in 

different areas. The choice of institutions at the local level is the first step in defining the 

school enrollment plan. A proactive approach and awareness are an important activity in 

establishing cooperation. The institutions at the local level should enumerate and then 

depending on the importance and influence they have on the educational and economic 

activities, performed their ranking. 
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Team leader could hire other team members to write to all the actors considered to be 

relevant, then one by one with a short explanation and to explain. This will together be able to 

enumerate and does not omit any of the important actors, and through the discussion will be 

able to better perceive their role in the process Kreitanja enrollment policy. In this way, the 

selected actors at the local level can contribute to greater understanding and real help in 

setting priorities, developing and involving themselves in the distribution of tasks within the 

team. 

The institutions have a major impact on the process of creating enrollment policies, 

while important for its success, as well as their support is of great importance for the 

enrollment policy. Among the important institutions could be found, and representatives of 

local government. Cooperation between schools and municipalities or the local economic 

development should be established and maintained to provide schools were in constant 

contact with local economic developments, in particular informed about new investment. 

The institutions that are important for the success of the process, it is likely that they 

also have representatives of small enterprises, representatives of smaller agencies for 

mediation in employment, and others. Those who are not so important, but the influence can 

also participate in this process. 

Secondary schools generally have good cooperation with relevant institutions at the 

local, city or regional level, such as outstanding entrepreneurs, the local branch of the 

National Employment Service, the regional development agency, the turbulence of economic 

events brings with it the need for constant adaptation to new situations in the region. For 

example, if there are indications that domestic or foreign investor to open a manufacturing 

plant in the city or municipality, logical cooperation between the management of vocational 

schools and local governments with investors to ensure adequately trained workforce. 

3) Establishment of cooperation: Methodology dialogue combines two approaches 

represented in other European countries and supported by the European Union and the 

Council of Europe: a structured dialogue and consultation process. Structured dialogue occurs 

in the European Union as an inclusive mechanism based on consensus and promoting 

cooperation between civil society (understood so that in addition to associations includes both 

employers and trade unions) and public administration. Structured dialogue is used as a tool 

for dialogue in the process of policy at local, regional and national levels. The consultation 

process is a dialogue in a particular community, which is based on the Code of Good Practice 

for civil participation in the decision-making process 

(http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm). 

Drawing on previous experiences in the countries of the European Union, as well as on 

previous projects in the field of European integration, advocacy and improving citizen 

participation model of dialogue and cooperation of stakeholders in the field of harmonizing 

the needs of the economy and the education system should be stakeholders and creating 

baselines for consultative meetings with representatives of interested parties include: 

a) consultative meetings with representatives of interested parties - meetings one on 

one individual employers and schools, 

b) consultative meetings or workshops which will include representatives of employers, 

schools, local governments, associations, and other stakeholders who are identified as 

significant for this phase (for example, youth offices) 

(http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf). 

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm
http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf
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Secondary vocational schools usually have regular cooperation with businessmen from 

the public or private sector, which is reflected in the joint realization of professional practice 

or practical training. It is rare for schools to initiate meetings with employers in order, 

identified the ways to enhance cooperation, especially in the field of testing of current or 

future needs for human resources, then gathering information on what qualifications and skills 

you need to possess as human resources, as well as the extent to which employers satisfied 

with a capability for the work of students leaving the secondary vocational schools and are 

employed in them. 

Today there is a serious gap between the representatives of municipalities, school 

directors and managers of the economy in some areas and the lack of consultation meetings is 

noticeable. Such meetings could help directors and managers of companies to be even more 

familiar and connect with representatives of vocational schools and local governments and 

thus attempt to influence the development of the workforce as an important factor for 

competitiveness. It would be desirable to organize such meetings on a quarterly basis to 

ensure continuity and a constant flow of information of importance to all concerned. 

The proposed structure of consultative meetings with representatives of industry that can 

initiate school in cooperation with representatives of local economic development, could be 

next. In the formal part of the consultative meetings is desirable that school plays educational 

profiles that exist in their school, are some new sections have been introduced, in which the 

profiles are thinking, what is the interest of the students for the existing profile entry in the 

results. Then the representatives of the company say what they need, in what directions are 

planning to expand business if such plans exist, what new technologies are introduced and 

why new methods are needed to train personnel, which are the possible ways of improving 

cooperation between schools and employers. For each set to form a list of conclusions that 

should be distributed to all participants. These conclusions and recommendations, with the 

agreement on the division of roles in their implementation, would be very useful for 

secondary vocational and higher vocational schools, employers and municipal offices for 

local economic development. It is desirable that the meetings end up in the informal tone to 

communications partners and the networking effect was further encouraged (Manual for 

secondary vocational schools, the Belgrade Open School, Belgrade). 

 

5. DIRECTIONS AND DEVELOPMENT NEEDS OF THE ECONOMY 

There is no adequate system of forecasting needs for staff by employers and the 

economy. Statistics fail to record future demand by companies that are struggling with 

difficult business conditions and economic crisis. Schools can not solve this systemic 

problem, but I can not rely on some information and initiate change at the municipal level in 

order to encourage local authorities to carry out research into the needs of the economy for the 

staff. 

It is desirable to orient to the analysis of available data on the needs and plans of 

economic development in the municipality. Local governments prepare strategic documents 

that define development priorities and measures and instruments that lead to the achievement 

of these priorities. Analysis of strategies for local economic development, employment 

strategies and similar documents issued by a municipality, can point to the schools that will 

have a primary industries claim Oblas support. 
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If such data are not available or are not reliable enough, this step may involve 

examination of the need for local knowledge and skills. In carrying out the research necessary 

to have trained people, which could be one of the tasks in the process of supporting schools 

(Ristić, Z., Rajic, D., Pavlović, Lj., Better conditions for youth employment, the Union of 

Employers of Serbia, Belgrade, 2013). 

At least once in four years, preferably every two years, the local government should conduct 

research on the forecast staffing requirements over the next four years and over. This study 

should include at least 15% of companies in the territory of local self-government in all 

industries. Local governments must constantly scans the structure of the local economy by 

analyzing data in the Business Registers Agency. 

Through the survey entrepreneurs need to say that they needed staff in the future, as well 

as to state deficits in the education of personnel who currently have enough. In this way the 

local community receives a clear picture of the direction in which will move its economic 

activity in the next four years and over. Consideration of Results of these surveys when 

creating school enrollment plans may reflect favorably on the budget while making huge 

savings (state, local government and employers). 

Local entrepreneurs should commit an act of local government to respond to these 

surveys, as well as the required respond to the survey Republika Srpska Institute of Statistics. 

It is important to bear in mind that if this is left exclusively to schools, a local government 

does not oblige employers to their choices, schools will in practice very difficult to collect this 

data, because it will depend on the good will of entrepreneurs, who themselves difficult to 

organize their time and have numerous obligations. Local governments and offices for local 

economic development are paid from the budget by citizens and businesses to provide local 

economic development, and on the first place means that the local economy can be developed, 

and citizens have a job, which leads to the higher standard of living and prosperity local self-

government. 

School directors are employed by the education legislation and their primary business 

obligation is not to provide economic development, but also to provide quality education to its 

students. They should be required to participate in this process, but can not keep the nature of 

their job. The role of the school in this process may be to advocate to establish a sustainable 

system for forecasting development directions and needs of the economy at the local and 

regional level. It is estimated that such an analysis at the level of the country with 10 million 

people will cost between 4 and 6.5 million euros a year, or savings that the state and its 

economy can achieve on an annual basis were 60 to 110 times higher (Ristić, Z., Rajic, D., 

Pavlović, Lj., Better conditions for youth employment, the Union of Employers of Serbia, 

Belgrade, 2013). 

 

6. INFORMATION ON THE SITUATION IN THE LABOUR MARKET 

Information on the demand for certain occupations or lack of demand, can help young 

people who are in the formal education system to adequately manage manage a career that 

now includes life-long learning. 

The Act imposes an obligation on schools to take when creating a school enrollment 

plan to consult with the local branches of the National Employment Service in order to get 

information on labor market trends and adjust how school enrollment plan. In practice, this 
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type of consultation is reduced to checking the records of unemployed persons by level of 

education and qualifications. Schools Branch of the National Employment Service, by 

sending a special inquiry or request, may obtain information about supply shortages or 

oversupply of certain vocations. Data on supply shortages and oversupply of interest that need 

to be requested from the National Employment Service are as follows: 

1) Reported employers' needs for personnel in a given period 

2) The number of persons registered as unemployed in a given period 

3) The relationship between supply and demand of certain occupations in the labor 

market. 

On the website of the National Employment Service under the section "Documents", it 

is possible to find statistical bulletins National Employment Service on the number and 

structure of job seekers persons registered with the National Employment Service registered 

and available jobs that are generated from the database of the National Employment Service 

on the first day of the month for the previous month. In each branch there employees 

responsible for statistical information and contacts in individual cities can be found on the 

website of the National Employment Service, in the "Network". Additional information 

related to the national or regional level, can be obtained by sending a mail to the Directorate 

of National Employment Service (Statistical Bulletins of the National Employment Service). 

 

7. REPUBLICAN BUREAU OF STATISTICS 

Republic Institute for Statistics as a special expert organizations in the public 

administration system in Serbia in charge of collecting, processing, statistical analysis and 

publication of statistical data is an important source of various information needed schools. 

From the data collected by the Republic Statistical Office, Labour Force Survey which is 

conducted on a quarterly basis, the most important document in which it is possible to fully 

consider the characteristics of the workforce and developments in the labor market. The main 

objective of the survey was to obtain data on the employed, unemployed and inactive persons, 

and the resulting data is used for monitoring, measuring and evaluating economic and social 

developments in the Republic of Serbia. When it comes to territorial representativeness, data 

is collected, and then aggregated at the level of the Republic of Serbia, at the Belgrade region 

Vojvodina region Šumadija and western Serbia and the region of Southern and Eastern 

Serbia, as well as by type of settlement (urban, rural) (The Republic Bureau of Statistics, 

Labour Force Survey, Belgrade, 2014). 

Data obtained through the surveys are often incomplete, because it happens to skip the 

entire series of activities in certain cities and municipalities. The problem for pollsters is the 

fact that a large percentage of the workforce employed in small enterprises operating in 

different industries, and interviewers need to visit a large number of these companies in order 

to obtain a realistic picture. 

 

CONCLUSION 

The school must be a working team in charge to deal with activities that directly lead to 

the need to harmonize the needs of employers and offers professional education in the local 
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community. The institutions at the local level and establishing cooperation with them, they 

can get information that is important to create a plan entry that is one of the key documents in 

the development planning of the local workforce. What is what is lacking in young employees 

to employers that the skills young people recognize that they lack when they enter the 

working relationship, why the labor market overcharging personnel who can not find work in 

their profession - are just some of the questions to which the answer can be found through a 

partnership with all the relevant institutions at local and regional level. The system of 

forecasting development directions and needs of the economy, is something that schools must 

play an active role for the existence of which must advocate. 

This approach would significantly improve the quality of school enrollment plan, which 

would primarily be based on the needs of the economy and the possibilities of further 

education of future students, instead of the available resources and the existing structure of 

staff in schools, as was the previous practice. The plan requires registration promotion, to 

ensure that future students more perspective clarify certain professions, their strengths, 

opportunities for employment and to assist them in career planning. 
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modern technological innovations. Well-trained, efficient and knowledgeable professional staff, with personal 
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of modern leaders in the development of modern organizations, on the basis of theoretical knowledge, analytical 
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Introduction 

 

A theoretical mix of creativity and leadership is a completely new and very attractive 

area of research and further study because it combines two major scientific fields - the 

psychology of creativity and management, i.e. leadership. This approach of creative 

leadership is still in its infancy, and it has provided significant insights into which form of 

leadership is creative by itself, but which can also encourage creativity among employees in 

organizations. 

The basis for defining the leadership is the relationship of power between the leader and 

his subordinates. Leadership can be defined as a process where an individual influences his 

subordinates in order to achieve certain goals. The leader, in doing so, uses different models 

of influence that should not include coercion. On the other hand, the followers accept the 

authority of the leader with a great deal of respect, not because of the leaders’ position in the 

organization. The future of an organization that wants to be successful depends on a synergy 

between the leader and his subordinates which should be reflected in the sum of accumulated 

opinions, intelligence, intuition, and experience. 

Leaders have power and they are using it to create changes in others (Northhouse, 

2008). Andevski (2007) believes that leadership (leading) of the organization is “... directing, 

communicating with associates on common goals, motivating and inspiring. Leadership needs 

to generate the culture of leadership in the organization, to initiate a learning process through 

challenges and to delegate responsibility“(Andevski, 2007, p.79). 

The role of a leader is to motivate the employees, and the role of the organization is to 

support the workers, give them freedom, and enable them to master the necessary skills and 

knowledge, which would develop their creativity. This is necessary because the survival of 

the organization on the market depends largely on the creative approach of all available 

resources within the company. Despite the fact that modern leaders must encourage creativity 

in their employees, they also must express their own creative behavior. Actions of creative 

leaders are very important in solving current problems. Creative leaders have the power to 

govern the future, they see troubleshooting as a challenge, and they are ready to face the 

unknown while they view problems as challenges. Such leaders understand the world around 
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them and they easily forge alliances, recognize the importance of social responsibility, use 

information technology and encourage creativity. 

In 21st century organizations, leadership is closely linked with changes. Modern leaders 

have the task not only to adapt the organization to changes in the environment but also to 

create their own changes. Modern organizations need leaders capable of managing the 

changes, leaders that tend to always be one step ahead of others and who think in the long run. 

Leadership has become a key factor of success in the 21st-century organization and its most 

expensive resource. 

 

The role and tasks of a modern leader in the company 

 

Even at times of primordial human community, people worked as a group with a leader 

as a key figure. Depending on leader capabilities, the group was able to advance or fail. 

Therefore, each group paid particular attention to the selection of leaders. Leadership has 

always been a matter of prestige but also a matter of competition. 

It was previously thought that leader is born. Many people, once they get their hands on 

leadership positions, are prone to glorify themselves and their position, creating stories of 

their uniqueness. It is true that a leader has to impose him on the group, but in a way that it 

seems that the group has chosen him. A leader must know what he wants in every moment, 

and to act as if his every move is well thought-out.  

The leader must convey the impression of a self-confident person who can easily move 

past the obstacles. He does not create the ideal image of the world but he lives in the present. 

His actions are predictable because only that way he can contribute to security and create trust 

within the team. This indicates the strength of the character. 

The role of leaders in a contemporary business environment is to act proactively and 

anticipate the events in the business environment rather than passively watch what happens. 

The leaders, therefore, should be the first to notice the necessity of changes in the 

organization, and to interact with other members of the organization on the issues of current 

needs for changes and how to implement them. 

Leadership is a process that incorporates movement of organization members from the 

present state to the future state. In doing so, it is necessary to establish effective cooperation 

between the top level and mid-level management. Also, one of the most important roles and 

responsibilities of leaders, in addition to the implementation of reforms in the organization, is 

to constantly encourage the improvement and development of innovations. 

According to Dunphy D., Griffiths, Benn S., (2003.) core tasks of modern leaders are: 

 

1. Managing multiple time frames. At the same time, leaders generate short-term wins 

and remind employees of the urgency of the required current changes due to the lengthy 

process of change. 

 

2. Forming coalitions (alliances). In their actions, leaders desperately need all the 

support of partners, employees, investors and other important business partners for the 

realization of their ideas. When creating coalitions, it is necessary to pay attention to the 

following: 

 Hiring the right talent. In order to create a successful coalition, it is necessary that 

team members have certain skills and experience as well as certain “chemistry” 

between them, which is based on great mutual respect.  

 The strategic development of the alliance. For the effective guidance of the 

coalition, besides good chemistry among the members, it’s also necessary to 

develop and accept different opinions and views. After creating the group, the 
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agenda comes to the question of its further development, which often requires the 

involvement of people outside of the organization. Leaders should assess where, 

and how they can get support. They should know how to take responsibility for the 

achieved results - a reward for success and criticism for the eventual failure. 

 Teamwork. The coalition achieves better results if there is full support. Team 

members are working together to achieve visions and goals of the organization. 

 

3. Creating a vision. Many believe that creation is essentially a long-term planning. 

However, it should be borne in mind that the creating vision is more emotionally than 

rationally oriented. Leaders have the task to create a vision of the future that is crystal clear 

and acceptable for the business partners. Effective vision must be at the same time sufficiently 

focused to direct decision-making, but also flexible enough to adapt to individual initiatives 

and changing conditions. The leader should create the vision that affects the future of the 

company. 

 

 

Knowledge as a driver of leaders’ success 

 

The human capital of a particular organization gets its value in that organization only 

when it is discovered and used. It is essential that available people possess, or that they can 

acquire relevant knowledge and skills that are truly necessary for the organization.  

The basis of scientific and technological progress is to consider the global 

development aspects of new technologies. This fact is confirmed by Draker (1996), who 

writes in his book “Innovation and Entrepreneurship”: New technologies are not only new 

materials, processes or technologies but rather new knowledge of production processes and 

new management of the company. 

If an organization wants to create a successful future in the new knowledge society, it 

must transform its production from activities based on labor to the activities which are based 

on knowledge, and thus to create systems based on knowledge and have a strong leaders’ base 

and knowledge base. 

Modern society of knowledge is a society of specialist – expert knowledge. The 

knowledge society is not a society of “bosses” and “subordinates”; it must be organized as a 

team of experts’ associates. Organization should work in teams on the basis of rules of 

equality. The position of each team leader who possesses specific knowledge is based on the 

contribution that he provides to the joint venture, rather than any imposed authority based on 

superiority.  

Knowledge management requires very high education, experience, good information, 

and intuition of the leader, pointed to faster and easier detection of knowledge that is aimed at 

obtaining and keeping the competitive advantage of the company. Also, it is worthy to once 

again emphasize that the intellectual capital and the ability to adequately manage it becomes a 

very important factor of business performance in every company. 

Rapid technology development and technological innovations cause organizations and 

their leaders to pay particular attention to the investment of material resources in the research 

- development activities (R & D - research and development). These investments are 

necessary if the organization wants to keep up with the competition and growing 

technological developments and changes that the accelerated development brings with it. 

Investing in research - development projects is of equal importance to the macroeconomic 

stability of national economies. This is best reflected in the fact that many countries use 

mechanisms of tax incentives in order to encourage companies to do R & D. Special emphasis 

is placed on supporting small and medium enterprises. 
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Studies of many authors clearly point to a direct link between economic growth and 

spending on research and development. Investments in research and development, made by 

economic subjects, directly affect the economic growth of the country and encourage the 

cooperation of many social entities, scientific research institutes, universities, ministries and 

other businesses. 

 

Transformational leadership and its impact on creativity and innovation of the 

organization 

 

The twenty-first century, as the century of knowledge, imposes unpredictable and 

complex competitive environment in which the survival and success of the organization 

depend solely on its ability to adapt to this business dynamics. Companies demand quality, 

innovation, and creativity as factors for success that will be decisive in the company's future. 

These challenges require extraordinary transformative leaders who mobilize us to do more 

than we thought. 

Ever since the end of the twentieth century, many researchers have realized that, in the 

turbulent times of economic globalization, the survival of the organization in the market 

requires creative leaders (Gilson, 2009, p. 304). Steyr and Sandgren point out that, in 

turbulent times, there is an increasing need for creativity that can transform an organization 

(Styhre, & Sundgren, 2005, p. 82). Creativity is highly desirable in this case because it allows 

the removal of inefficiencies of traditional cultures, structures and practices. Therefore, the 

change is the goal of creativity. 

The core of the transformational leader is change management. This team of leaders is 

capable of making radical changes, which should positively affect the development of the 

organization.  

General characteristics of transformational leadership are: 

 Leader charisma through which he gains trust and respect of subordinates in the 

organization 

 He inspires people around him and explains the goals of the organization in a 

simple manner  

 Intelligent, rational, studious in solving problems 

Transformational leadership is equally affecting the creativity of individuals and 

organizational innovation. The task of transformational leaders is to support, inspire and 

provide the employee with motivation in times of uncertainty, which are appearing at a time 

when the organization is trying to increase participation in the creative behavior (Stevanović, 

2013, p. 315). Transformational leadership tactics can also be used to direct changes in the 

organizational culture, which occur during the adoption of the climate that supports 

innovation. 

The transformational leader inspires and increases the commitment of the organization 

and its members to achieving common goals. On the other hand, the culture of the 

organization encourages an innovative climate. Organizational culture and innovative climate 

paint a picture of the environment that fosters and encourages mutual cooperation, where the 

organization itself positively affects the action of the transformational leader, creating a 

synergy that encourages creativity and progress of the organization as a whole.  

Kuzes and Posner (2006) provide a description of the five forms of conduct as the 

characteristics of transformational leadership: modeling of the way (mode), inspiring the 

desired vision, inducing processes, enabling others to work, and encouraging the heart. 

Podsakov, McKenzie, Murman, and Feter dealt with these issues (1990), where they 

recognized six characteristics of transformational leadership: management of the vision for 

the future, providing an appropriate role model, nurturing and acceptance of goals, setting 
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high expectations about the performance, providing individual support, as well as intellectual 

stimulation. Transformational leadership is inspiring the employees by positively influencing 

them to place organizational needs before their own personal needs. 

 

E-leadership 

 

The development of information - communication technologies in 21st century greatly 

changed the business environment by making operations more efficient, faster and cheaper. 

The main role of management is to use all the potentials that modern technology brings in 

creating a business strategy of the organization, especially in creating new products and 

services.  

The basis for application of modern communication technologies is in a finely 

developed infrastructure. Its development requires technological solutions that are relatively 

simple and easy to understand and acceptable, security-safe, and managers are expected to 

understand the use of the given technology solutions. Management of the organization is 

expected to keep up with the development of technology, adopting and implementing it in a 

timely manner in order to be competitive in the global market. Internet market suits creative 

and agile organizations required by the modern e-age led by e-leaders. 

The task of the modern e-leader is to push the boundaries of business, change and 

modernize the existing systems, making them more productive and efficient. 

The efficient e-leader must provide quality organizational learning to members of the 

organization. Continuous training of the workforce and good communication within the 

organization are keys to the success of any e-leader. Good e-leader must have a talent for 

listening (Pavlović, 2012). 

 

Conclusion 

 

Contemporary business trends and global open market are forcing companies to devote 

great attention to the development strategy. Therefore, it is necessary that the leader 

recognizes modern trends, and be ready and able to react promptly to the transformation that 

occurred in the environment.  

The role of a manager in the company is to make it more efficient, and leader’s role is to 

deal with changes. While managers are using the control to ensure that plans of the 

organization are realized, contemporary inspirational leader achieves that through 

inspirational actions towards the followers. 

The development of modern technology has contributed to the creation of a new 

leadership role, which is to create a strategy of the organization in the context of digital 

economy, using the latest communication tools and techniques that should ensure the 

company's competitiveness in the global market. 
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Резюме: Университетите по света обръщат особено внимание върху един вид ангажираност на 

алумни членовете, а именнo – дарителството. Застъпничеството и доброволчеството са две не по-

маловажни полета за включване на бившите възпитаници в живота на даден университет. Проучвания на 

изследоваатели от САЩ показват, че заможните алумни, живеещи в области, позволяващи данъчни 

облекчения за благотворителност, са по-щедри. Други закономерности, които се наблюдават са, че 

дамите са по-щедри, както и алумни, които имат роднинска връзка с други алумни на същия колеж. Сред 

най-щедри са възпитаниците, които по време на своето обучение са участвали в различни дейности на 

университета. 

При пускане на дву-стъпкова клъстеризация в SPSS алумни респондентите от нашето проучване 

(членове на Алумни клуб с 10-годишна история) се обособяват в два клъстера – клъстер 1 „Старши 

алумни, с по-висока образователна степен и високо ниво в служебната йерархия“ и клъстер 2 „Млади 

алумни, в началото на своята кариера, с превес на жени респонденти“. Това първо по рода си проучване в 

български университет, ни води стъпка напред към по-прецизно маркетингово сегментиране и 

таргетиране на алумни аудиторията в сектор висше образование и по-успешни кампании за осъществява-

не на партньорски инициативи от типа „Образование – Бизнес – Институции – Нестопански сектор“.  

Подобно проучване е полезно да се осъществи в първата фаза на учредяване на алумни дейността 

и официализиране на алумни мрежата в юридическо лице, както и при приемането на нови стратегически 

цели за организацията и при всяко въвеждане на качествено нов подход в комуникацията с алумни 

членовете.  

 
Ключови думи: алумни мрежи, проучване на нагласите за взаимодействие, сегментация и 

таргетиране 

 
Abstract: Universities around the world pay special attention to one type of alumni engagement and 

namely – donations. Lobbying and volunteering are two other very significant ways of alumni contribution to 

mailto:milka.semova@febalumni.org
mailto:k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg


- 343 - 
 

Alma Mater. Alumni surveys from the USA (where alumni activities date back from over 80 years ago) reveal 

that well-off alumni who live in states with higher tax deductions for donations are more generous. Alumni 

donations also rise when colleges win sports trophies and go down in years of academic achievements. In 

general, women donors turn out to be more generous than men. Also donations increase when alumni are 

relatives to other alumni or current students of the same college. The most generous alumni are those who have 

participated in out-of-class activities during their studies.  

When running double-step clusterization in SPSS alumni respondents of our survey form two clusters: 

Cluster 1, consisting of senior alumni with higher educational level (EMBA or PhD) and good career realization 

and Cluster 2, consisting of young alumni at the beginning of their career with women prevailing among 

respondents. This first of the type alumni survey in Bulgaria helps us achieve preciseness when segmenting and 

targeting alumni members and be more successful when conducting alumni campaigns with multiple 

stakeholders from Education – Business – Government – Not-for-Profit sectors.  

Authors suggest that it is valuable to conduct similar marketing survey at the phase of launching alumni 

activities or the phase of formalizing alumni networks into legal clubs, as well as when accepting new strategic 

goals and introducing new communication approaches for alumni members.  

 
Key words: alumni networks, survey of engagement readiness and disposition of different alumni 

segments, segmentation and targeting 

 

Университетите по света обръщат особено внимание върху един вид 

ангажираност на алумни членовете, а именнo – дарителството. Застъпничеството и 

доброволчеството са две не по-маловажни полета за включване на бившите 

възпитаници в живота на даден университет. Резултатите от проучвания в САЩ (Mann, 

2007, p. 37)., където алумни дейността датира от над 80 години, показват, че заможните 

алумни, живеещи в области, позволяващи данъчни облекчения за благотворителност, са 

по-щедри (Young, 1981, p. 73). Даренията от алумни също така се покачват в години, 

когато колежите бележат спортни постижения и намаляват, когато растат академичните 

им успехи (Wolverton , 2007, p. A1). Други закономерности, които се наблюдават са, че 

дамите са по-щедри, както и алумни, които имат роднинска връзка с други алумни на 

същия колеж (Holmes, 2007, p. 23). Сред най-щедри са възпитаниците, които по време 

на своето обучение са участвали в извънкласни дейности на университета (Sun et al, 

2007, p. 311).  

 За да достигнем да фазата, в която целенсочено и регулярно търсим и 

получаваме алумни подкрепа, обикновенно преминаваме през няколко подготвителни 

фази: 1) спонтанно възникнала неформална алумни мрежа за взаимопомощ; 2) 

възникване на осъзнато ядро – инициатор на регулярна комуникация в мрежата; 3) 

формализиране на мрежата, обикновенно в нестопанска организация; 4) запознаване на 

членовете на организацията относно възможностите й и създаване на очаквания; 5) 

създаване на критична маса от съмишленици, които могат и искат да бъдат ангажирани 

в полза на образованието. 

В настоящото изследване работим с целевa групa от алумни членове очакваме да 

получим информация за тяхната готовност за ангажиране с време и средства в дейности 

от дневния ред на Университета. Популацията на алумни включва всички завършили 

бакалавърска и магистърска степен в Стопанския факултет през периода от първия 

випуск на Стопанския факултет през 1996 г. до 2013 г. и регистрирани в Алумни клуба, 

общо 1 012 възпитаници. 

Структурата на въпросника за индивидуални алумни членове съдържа четири 

секции: (1) демографски въпроси – възраст, пол, образование, ниво на доходи и др.; (2) 

въпроси за реализация – ниво в служебната йерархия, продължаващо образование и др.; 

(3) въпроси за нагласи – нагласи за включване в инициативи, нагласи за даряване на 

труд и финансови средства и др.; (4) въпроси за възприемане имиджа на Стопанския 

факултет – запознатост с резултати от рейтинга на Университети и др. 
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Формулирането на въпросите и тяхното обединяване в секции е на база на 

прегледа на съществуващата литература по темата фондонабиране, проучване 

резултатите на алумни изследвания от САЩ и опита с провеждането на ежегодни 

алумни инициативи с възпитаници на Стоапнския факултет при СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

Изследването бе планирано като изчерпателно, тъй като он-лайн анкетата бе 

изпратена до всички членове на алумни популацията. Поради факта, че не всички се 

отзоваха след предвидените две покани, изследването се получи извадково. Това 

означава, че можем да изчислим стохастичната грешка на получените резултати. 

Даваме си сметка, че освен изчислената от нас стохастична грешка, най-вероятно 

съществува и нестохастична грешка, но нейният размер не може да бъде изчислен. 

Затова по-нататък в текста даваме само стойностите на стохастичната грешка.  

Формулата, по която изчисляваме максималната стохастична грешка е: 

    √
      

 
√  

 

 
, 

Където: 

z е гаранционният множител, който се получава от нормалното разпределение при 

зададена гаранционна вероятност. Обикновено се работи с гаранционна вероятност 

95%, откъдето стойността на гаранционният множител се получава 1,96.  

p е полученият от извадката относителен дял (релативна честота). Максимална 

стойност на грешката се получава при относителен дял 0,5 (50%), затова ние 

изчисляване максималната грешка при относителен дял 0,5.  

n е обемът на извадката. 

N е обемът на генералната съвкупност.  

 

При избраните от нас стойности за z и p, формулата изглежда по следния начин: 

      √
 

 
 

 

 
 

Извадката на алумни включва 207 алумни от популацията на завършилите 

бакалавърска и магистърска степен в Стопанския факултет на Софиския университет 

„Св. Кл. Охридски“ през периода от първия випуск през 1996 до 2013 г. Това 

представлява 20% от популацията на всички регистрирани в Алумни клуба, които са 

попълнили електронна анкетна карта. Стойността на максималната стохастична грешка 

за извадката „Алумни“ за относителен дял 0,5 (50%) е: 

      √
 

   
 

 

    
      

 

Анализът на зависимостите направихме с помощта на Хи-квадрат и коефициент 

на Крамер. Хи-квадрат е статистически тест за установяване на наличие или липса на 

връзка. За целта използваме равнището на значимост (р). Ако стойността на р е по-

малка от 0,05, приемаме, че съществува статистически значима връзка. Ако стойността 

на р е над 0,05, приемаме, че няма връзка. Там където има статистически значими 

връзки, това е отбелязано с удебелен шрифт. Ако се установи, че има статически 

значима връзка, се преминава към измерване на найната сила. „За тази цел са 

конструирани различни коефициенти. Почти във всички участва изчислената 

емпирична стойност на Хи-квадрат. За предпочитане е да се използва коефициентът на 

Крамер (Cramer’s V), тъй като е нормиран в границите от 0 до 1. Условно приемаме, че 
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когато той е в граници от 0 до 0,3, връзката е слаба, от 0,3 до 0,7 – средна, и над 0,7 – 

силна“ (Гоев, 1996, стр. 129). 

 

Табл. 1. Крос-таблица на  интереса към различни видове инициативи на Алумни 

клуба и пола на респондентите алумни 
 Пол 

Видове инициативи Мъж Жена 

Нетуъркинг 69,3% 43,1% 

Не бих се включил 8,0% 18,1% 

 

Стойността на Хи-квадрат = 13,863; p = 0,000, за връзката между интереса към 

нетуъркинг алумни инициативи и пола на респондентите, следователно наблюдаваме 

значима връзка.
34

 По-ценен е нетуъркингът за респондентите алумни от мъжки пол 

(69,3%), докато при дамите процентът е 43,1%. Коефициентът на Крамер за тази 

значима връзка е 0,261. 

 

Стойността на Хи-квадрат = 4,352; p = 0,037, за връзката между нежеланието за 

включване в алумни инициативи и пола на респондентите, следователно наблюдаваме 

значима връзка. Нежеланието за включване в инициативи на Стопанския факултет е по-

силно изразено при респондентите от женски пол (18,1%), докато при мъжете то е едва 

8%. Тази разлика вероятно можем да обясним с ангажиментите на дамите към децата и 

домакинството и ако е така следва да имаме предвид тези ангажименти при покана към 

дамите – алумни. Коефициентът на Крамер за тази значима връзка е 0,146. 

 

Табл. 2. Крос-таблица на интереса към различни видове инициативи на Алумни 

клуба и образователния ценз на респондентите алумни 
 Най-висока образователна степен 

Видове инициативи 

Бакалавър Магистър 

Друго по-високо 

образование 

Да създаваме ролеви модели и 

възможности за смислена 

реализация на настоящите 

студенти 

54,8% 26,0% 30,3% 

Съвместна изследователска 

работа с преподавателите на 

Стопанския факултет 

23,8% 24,4% 45,5% 

 

Стойността на Хи-квадрат = 12,115; p = 0,002, за връзката между интереса за 

създаване ролеви модели за настоящите студенти и образователната степен на 

респондентите, следователно наблюдаваме значима връзка. С увеличаване на 

образователния ценз желанието за включване като ролеви модел на настоящите 

студенти не се увеличава. Той е най-висок при бакалаврите (54,8%), спада до 26,0% при 

магистрите, и се покачва леко до 30,3% за респондентите с по-високо образование. 

                                                           
34

 Тъй като въпросът за интереса към различните видове алтернативи е формулиран като въпрос с повече 

от един възможен отговор, всеки ред на таблицата представя само броя и процента на лицата, посочили 

съответния отговор. Непосочилите съответния отговор не са показани, но те участват в изчисляването на 

Хи-квадрат. Това важи и за следващите таблици в текста. 
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Коефициентът на Крамер за тази значима връзка е 0,196. Коефициентът на Крамер за 

тази значима връзка е 0,243.  

Стойността на Хи-квадрат = 6,216; p = 0,045, за връзката между интереса за 

съвместна изследователска работа с преподавателите от Стопанския факултет и 

образователния ценз на респондентите, следователно наблюдаваме значима връзка. С 

увеличаване на образователния ценз желанието за включване в изследователска работа 

с преподавателите на Стопанския факултет се увеличава. Той е най-висок 

респондентите с по-високо образование (45,5%), при магистрите спада до 24,4% и при 

бакалаврите е 23,8%. Коефициентът на Крамер за тази значима връзка е 0,174. 

 

Табл. 3. Крос-таблица на интереса към различни видове инициативи на Алумни 

клуба и нивото на чисти месечни доходи на респондентите алумни 
 Ниво на чисти месечни доходи 

Видове инициативи До 1000 

лв. 

Между 1001 и 

2000 лв. 

Между 2001 и 

3000 лв. 

Между 3001 и 

5000 лв. 

Над 5001 

лв. 

Про-боно работа в 

полза на факултета 
24,2% 19,4% 9,5% 20,0% 52,2% 

Да създаваме 

ролеви модели и 

възможности за 

смислена 

реализация на 

настоящите 

студенти 

33,3% 23,6% 28,6% 35,0% 60,9% 

Експертна работа 

по проекти 
45,5% 45,8% 45,2% 70,0% 17,4% 

 

Стойността на Хи-квадрат = 16,373; p = 0,003, за връзката между интереса към 

про боно участие в алумни алумни инициативи и чистите месечни доходи на 

респондентите, следователно наблюдаваме значима връзка. Групата с най-високи чисти 

месечни доходи – над 5000 лв. е с най-изразено желание за про-боно работа в полза на 

Стопанския факултет (52,2%), последвана от групата с най-ниски месечни доходи до 

1000 лв. (24,2%). Групите със средни доходи са съответно със следния интерес към про-

боно работа – 20,0% при доходи между 3001 до 5000 лв., между 1000 и 2000 лв. – 

19,4%. Коефициентът на Крамер за тази значима връзка е 0,294.  

Стойността на Хи-квадрат = 11,454; p = 0,022, за връзката между интереса 

създаване на ролеви модели за настоящите студенти и чистите месечни доходи на 

респондентите, следователно наблюдаваме значима връзка. Групата с най-високи чисти 

месечни доходи – над 5000 лв. е с най-изразено желание за подкрепа реализацията на 

настоящите студенти (60,9%), последвана от групата с доходи между 3001 до 5000 лв. 

(35,0%). Желанието на групите със средни доходи са съответно за работа със 

студентите е съответно – 28,6% за групата с доход между 2001 и 3000 лв. и 33,3% при 

най-ниските месечни доходи до 1000 лв. Коефициентът на Крамер за тази значима 

връзка е 0,246. 

Стойността на Хи-квадрат = 12,166; p = 0,016, за връзката между експертна 

работа по проекти и чистите месечни доходи на респондентите, следователно 

наблюдаваме значима връзка. Групата с чисти месечни доходи между 3001 и 5000 лв. е 

с най-изразено желание за експертна работа по проекти (70,0%). Интересът на всички 

останали групи се движи между 45,2 – 45,8%. Групата с най-високи чисти месечни 

доходи – над 5000 лв. е с най-слаб интерес към подобен ангажимент (17,4%), което 
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обясняваме с честите командировки на тази група. Коефициентът на Крамер за тази 

значима връзка е 0,253. 

 

Табл. 4. Крос таблица на  интереса към различни видове инициативи на Алумни 

клуба и възрастта на респондентите алумни 
 Възраст 

Видове инициативи 23-30 год. 31-35 год. Над 35 год. 

Про-боно работа в полза на 

факултета 
18,6% 23,2% 38,8% 

 

Стойността на Хи-квадрат = 7,320; p = 0,026, за връзката между интереса към 

про боно участие в алумни алумни инициативи и възрастта на респондентите, 

следователно наблюдаваме значима връзка. Желанието за про-боно работа в полза на 

Стопанския факултет е най-високо при най-високата възрастова алумни група – над 35 

години (38,8%) и е по-ниска за по-младите възрасти – за група от 31 до 35 години 

(23,2%) и за възрастова група от 23 до 30 години (18,6%). Коефициентът на Крамер за 

тази значима връзка е 0,188 

С подхода на двустъпковата клъстеризиация установяваме два основни 

сегмента, към които могат да бъдат адресирани алумни посланията. Целта на това 

проучване е чрез правилни послания и канали да достигне до максимален брой 

възпитаници, които да се ангажират с важни за Алма Матер каузи. Със споделянето на 

своите резултати увеличаваме потенциалните възможнсти пред всеки алумни клуб в 

България при внедряването на тази нова за страната ни практика за набиране на 

подкрепа в полза на университетите. 

При пускане на двустъпкова клъстеризация в SPSS алумни респондентите от 

нашето проучване се обособяват в два клъстера – клъстер 1 „Старши алумни, с по-

висока образователна степен и високо ниво в служебната йерархия“ и клъстер 2 

„Млади алумни, в началото на своята кариера, с превес на жени респонденти“. Това 

първо по рода си проучване в български университет, ни води стъпка напред към по-

прецизно маркетингово сегментиране и таргетиране на алумни аудиторията в сектор 

висше образование и по-успешни кампании за осъществяване на партньорски 

инициативи от типа „Образование – Бизнес – Институции – Нестопански сектор“. 

 

Табл. 5. Характеристики на клъстер 1 „Старши алумни, с по-висока образователна 

степен и високо ниво в служебната йерархия“ и на клъстер 2 „Млади алумни, в 

началото на своята кариера, с превес на жени респонденти“ 

Възраст Честота 

Клъстер 1 

Валиден % 

Клъстер 1 

Честота 

Клъстер 2 

Валиден % 

Клъстер 2 

Валидни 

23-30 11 13,4 74 87,1 

31-35 38 46,3 9 10,6 

Над 35 33 40,2 2 2,4 

Общо 82 100,0 85 100,0 

Пол Честота 

К1 

Валиден % Честота 

К2 

Валиден % 

Валидни 

Мъж 42 51,2 30 35,3 

Жена 40 48,8 55 64,7 

Общо 82 100,0 85 100,0 
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Най-висока 

образователна степен 

Честота 

К1 

Валиден % Честота 

К2 

Валиден % 

Валидни 

Бакалавър 10 12,2 74 28,2 

Магистър 44 53,7 9 69,4 

Друго по-

високо обр-

ние 

28 34,1 2 2,4 

Общо 82 100,0 85 100,0 

Професионална област Честота 

К1 

Валиден % Честота 

К2 

Валиден % 

Валидни 

Финанси 16 19,5 24 28,2 

ИКТ 8 9,8 5 5,9 

Управление 10 12,2 4 4,7 

Маркетинг 8 9,8 14 16,5 

Човешки 

ресурси 
2 2,4 6 7,1 

Управление 

на 

качеството 

5 6,1 6 7,1 

Консултант

ска дейност 
1 1,2 3 3,5 

Друго 32 39,0 23 27,1 

Общо 82 100,0 85 100,0 

Ниво на отговорност в 

настоящата 

месторабота 

Честота 

К1 

Валиден % Честота 

К2 

Валиден % 

Валидни 

Собственик 5 6,1 7 8,2 

Високо 

управленско 

ниво 

18 22,0 2 2,4 

Средно 

управленско 

ниво 

38 46,3 6 7,1 

Експерт 20 24,4 53 62,4 

Помощен 

персонал 
0 0,0 11 12,9 

Друго 1 1,2 6 7,1 

Общо 82 100,0 85 100,0 

Ниво на чисти месечни 

доходи 

Честота 

К1 

Валиден % Честота 

К2 
Валиден % 

Валидни 

До 1 000 лв. 2 2,4 22 25,9 

1001-2000 лв. 11 13,4 53 62,4 

2001-3000 лв. 31 37,8 7 8,2 

Между 3 001 

и 5 000 лв. 
16 19,5 3 3,5 

Над 5 001 лв. 22 26,8 0 0,0 

Общо 82 100,0 85 100,0 
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Относно предпочитани инициативи значително по-голям е процентът на 

представителите на клъстер 1 „Старши алумни, с по-висока образователна степен и 

високо ниво в служебната йерархия“, които отбелязват, че биха се включили с време и 

средства за организирането на кариерни услуги в полза на настоящите студенти. 

Значително по-голям е и делът сред представителите на клъстер 1, които отбелязват, че 

са участвали в изданието „Книга на възпитаниците на Стопанския факултет“ със своята 

контактна информация и като спонсори на изданието. Този факт показва, че има 

необходимост от провеждането на допълнителни разяснителни кампании сред младите 

випуски. Близо 1/3 от представителите на клъстер 1 „Старши алумни, с по-висока 

образователна степен и високо ниво в служебната йерархия“ имат интерес към 

съвместна изследователска работа с преподавателите на Стопанския факултет, докато 

този процент при младите алумни е 19%. 

Делът на представителите на клъстер 2, които не биха се включили в 

инициативи на факултета е 2,5 пъти по-голям от този на представителите в клъстер 1. 

Тази нагласа бихме могли да обясним с 1) по-голямата ангажираност на младите 

алумни със собственото им кариерно израстване и 2) с недостатъчна разяснителна 

работа в тази посока по време на тяхното следване. Отново представителите на клъстер 

2 „Млади алумни, с превес на жени респонденти, в началото на своята кариера“ 

определят подобряването на материална база като област, която търпи развитие и в 

която имат интерес да се включат. Също така, делът на представителите на клъстер 2, 

които, биха се включили в инициативи на факултета, свързани с благоустройство на 

залите за учене, спорт и зоните за отдих е четири пъти по-голям от този на 

представителите в клъстер 1, но пък и три пъти по-малък от отговорилите 

утвърдително на горния въпрос. Т.е. можем да очакваме, че съотношението между 

алумни, които биха се включили активно в дадена кауза и тези които я припознават за 

важна е 1:3. 

Относно предпочитаните комуникационни канали откриваме, че за 

представителите на клъстер 1 „Старши алумни, с по-висока образователна степен и 

високо ниво в служебната йерархия“ подходящият информационен канал е 

електронния бюлетин на Алумни клуба. Докато делът представителите на клъстер 2 

„Млади алумни, с превес на жени респонденти, в началото на своята кариера“, които 

черпят информация от Facebook е двойно по-голям от този на по-старшите им колеги.  

Всички тези значими различия ще бъдат важни при определяне посланията, 

стимулите и каналите за информиране за различните видове инициативи, като 

изследването може да става все по детайлно в събираните демографски данни и 

предлаганите възможности за включване. Можем да кажем, че това първо допитване до 

цялата алумни база на Стопанския факултет бе донякъде „образователно“ за част от 

респондентите, които не са се включвали активно в дейността на клуба до момента. 

Препоръчване подобно проучване да се осъществи в първата фаза на учредяване на 

алумни дейността или при официализирането на алумни мрежата в юридическо лице, 

както и при приемането на нови стратегически цели за организацията, и при всяко 

въвеждане на качествено нов подход в комуникацията с алумни членовете. 
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Резюме. В статье исследуется проблема научной методологии управления в современной науке 

и практике. В качестве наиболее актуализированныхвызовов управлению  рассматриваются факторы 

глобализации, роста сложности, гиперсложности, и динамизма современных общественных 

процессов. Сложность и гиперсложность, рассматриваются как решающие в понимании новых 

условий управленческой науки и практики. В статье констатируется кризис современного научного 

знания перед вызовами сложности. Констатируется назревшая необходимость перехода от 

доминирующей механической методологии к новой методологии познания и управления сложной и 

гиперсложной реальностью. В качестве одной из наиболее адекватных современным условиям 

парадигм управленческой науки обосновывается  синергетический подход в обществознании. 

Синергетика рассматривается, не только как новая адекватная научная методология, но и как новое 

актуализированное мировидение современной науки и практики управления.  

 
Ключевые слова: управление, сложность, гиперсложность, бифуркация, синергетика, 

синергетическое управление сложностью.  

 
Abstract.In article the problem of scientific methodology of management in a modern science and 

practice is investigated. As the most actual calls (difficulties) of management factors of globalisation, growth of 

complexity, hypercomplexity, and dynamism of modern public processes are considered. Complexity and 

hypercomplexity, are considered as solving in understanding of new conditions of an administrative science and 

practice. In article crisis of modern scientific knowledge before complexity calls is ascertained. The ripened 

necessity of transition from dominating mechanical methodology to new methodology of knowledge and 

management of a difficult and hyperdifficult reality is ascertained. As one of the paradigms of an administrative 

science most adequate to modern conditions it is proved синергетический the approach in social science. The 

synergetics is considered, not only as new adequate scientific methodology, but also as the new staticized vision 

of a modern science and management practice.  

 
Key words: The basic concepts: management, complexity, hypercomplexity, bifurkation, synergetics, 

synergetics management of complexity.  

 

 

В представленной статье исследуется проблема управления в современной 

науке и обществе. Глобализация, рост цивилизационной и культурной сложности и 

динамизм общественных процессов, рассматриваются как решающие факторы в 

понимании новых условий управленческой науки и практики во всех сферах 

жизнедеятельности современного общества. В основу анализа данной проблемы 

положены следующие основные контексты: 

А)   Системное изменение общества, основанное на его генеральных 

тенденциях, решающим образом влияет на изменение всех сфер его 

жизнедеятельности, вовлеченных в эти тенденции. 
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Б)   Связанные с системным изменением общества процессы, своей причиной 

как раз и имеют названные нами выше глобализацию, тенденции потребительского 

общества, рост сложности внутриобщественных взаимосвязей, рост 

взаимозависимостей и чувствительности различных систем от их подсистем и 

элементов, рост динамизма (скорость, общественных процессов и изменений). 

В)   В этих новых условиях в обществе назревает новая потребность, в новой 

науке управления, способной учитывать эти новые генеральные тенденции и 

предоставлять качественные знания и технологии управления, способного 

минимизировать риски в развитии всякой организации и го предприятия. 

Г) Методологическим фундаментом новой науки управления в обществе во все 

большей степени востребуется наука о сложных и динамичных системах, одной из 

наиболее развитых форм, которой является сегодня системно-синергетический 

(синергетический) подход. 

Д) Системно-синергетический (синергетический) подход во все большей 

степени, непосредственным образом востребуется там и тогда когда речь идет о 

системном (всестороннем), учитывающем сложность и динамизм сфер, описании, 

понимании и управлении ими.  

Е)   Особое внимание системно-синергетической (системной) общенаучной 

методологии и основанной на ней новой общей теории управления, адекватно новым 

вызовам и обосновано. Опираясь на эту новую методологию и новую теорию 

управления, мы способны по новому увидеть новые вызовы современной практики 

управления в любой из сфер общественной жизнедеятельности, в том числе в сфере 

индустрии туризма. А тем самым по новому взглянуть на такие предметы как 

менеджмент, маркетинг, реклама, планирование, проектирование и прогнозирование 

в туризме и других.          

Главными темами статьи стали проблемы и сущность феномена 

гиперсложности, проблемы метаморфоз социальных коммуникаторов, как нового 

вызова современному человеку, обществу и науке управления, а также связанная с 

ними проблема адекватного управления в гиперсложном обществе, являющаяся 

важным фактором стабильности и устойчивого развития современного общества. В 

этом контексте, важную роль играет и анализ смежных с ними понятий и проблем - 

гиперсвязи, гиперуправления, бифуркационности и другие. Центральное место в 

статье занимает обоснование адекватности, объективно восстребованности 

феномена синергетики в управлении сложными системами современности.           

Синергетика – современное междисциплинарное научное направление, 

порожденное в естествознании сложных систем, масштаб ресурсов которого давно 

вышел за рамки чисто естествознания, став феноменом технического, социального и 

гуманитарного знания и практики. В основе синергетики теория самоорганизации 

систем различной природы. Важнейшей составной частью синергетики выступает 

социальная синергетика, исследующая проблемы самоорганизации и управления 

сложными социальными системами, такими как отдельный человек, социальные 

группы и общество (Шалаев, 2013).  

В ситуации непрерывно растущей сложности бытия человека, в том числе в 

связи с ситуацией глобализации, связанной с формированием планетарных 

социальных систем, сфера управления становится центральным направлением 

вложения сил стран и народов на путях их дальнейшего устойчивого развития. Это 

направление неустанно разрабатывает социальное синергетическое знание. В 

частности, значительные наработки в системе современного синергетического 

знания могут быть представлены феноменом социальных технологий, 

акупунктурного управления (В.Венгеров, 1993), феноменом управляемого хаоса и 
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другими, широкое распространение получающих в современных политических, 

экономических и мировоззренческих процессах, находящихся в инверсии 

современных глобализационных процессов в мире. 

Проблема управления все больше становится главной областью вложения 

интеллектуальных сил и энергии наций. Тому есть объективные причины. 

Современное общество и с точки зрения элементной базы, и с точки зрения 

процессов, в нем протекающих, все более можно назвать устремленным к 

гиперсложности. Т.е. не просто к сложности, но к сложности второго порядка, когда 

управление протекающими процессами все в меньшей степени оказывается 

возможным осуществлять на основе традиционных методов и приемов, в основе 

которых механические модели социальной реальности (например, опираясь на 

модель часового механизма). 

Используя эту модель, управление долгое время исходило из принципа 

механического детерминизма. Именно для моделирования социальной реальности и 

управления ею, субъекты управления исходили из объекта управления как 

своеобразного механизма с внутренне однозначными причинно-следственными 

связями. Таково рода подход исходил из убежденности, что, зная начальное 

состояние и параметры функционирования и развития систем, можно без труда 

моделировать их последующее состояние, в том числе после осуществленного на 

них внешнего управляющего воздействия. Пока социальные системы были 

достаточно просты, такой подход оправдывал себя, хотя в основной своей сути он 

изначально не учитывал сложности управляемой социальной реальности, специфика 

которой в способности к самоорганизации, самодостраивании, саморазвитии, 

самоуправлении, т.е. в наличии внутренних управляющих центров, достаточно 

автономных от среды (Шалаев, 2013).  

Модель механического управления оправдывала себя, прежде всего, на ранних 

стадиях развития человеческого общества, в условиях общинных форм развития, и 

форм доминирования общественного над личным, центральным показателем 

которых был низкий уровень личных свобод людей, низкий уровень развития 

личности в обществе, слабая проявленность индивидуальности. Эти черты 

доминировали и в другие исторические эпохи развития человеческого общества (а 

значит и личности) – в эпоху господства рабовладельческих, феодальных 

отношений, если воспользоваться терминологией К.Маркса (Маркс). Тем самым 

подход этот объективен и обусловлен самим ходом социального развития 

человечества.  

Но рост уровня проявленности личности, многообразия ее потребностей и 

интересов, ее индивидуальности, рост сложности связей и отношений людей в 

обществе (и с точки зрения количества этих связей и отношений, и с точки зрения их 

многообразия по формам), связанный с ростом сложности хозяйственно-

экономической, политико-правовой, духовно-культурной, технико-технологической 

жизни общества, начиная с эпохи Возрождения и Нового времени. Все это 

принципиально изменило социальные объекты управления в системе «Человек – 

Человек» и сопряженные с ними многообразные комплексные объекты в системах 

«Человек – Техника», «Человек – Природа». Яркими примерами сложившихся 

гиперсистем являются сложные технические системы и технологические цепочки в 

энергетике, электронике, военном деле, но также и в области сугубо человеческих 

сферах – в системе мировоззренческих, информационных, рекламных процессов, в 

области потреблении материальных и духовных благ, в области префигурации 

межпоколенных отношения (Шалаева, 2009). Здесь, также, имеет место и тема 

столкновения цивилизаций, в их борьбе за лучшее место под солнцем, через борьбу 
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за новые природные и человеческие ресурсы, в том числе (Хантингтон, 1994) и др. 

Отличительная особенность этих процессов – гиперсложность и 

гипертрофированность в развитии одних сфер за счет других и в то же время все 

возрастающая взаимозависимость этих сфер, лежащих в их основе связей и 

отношений друг с другом, не по принципу механической связи, а по принципу 

гиперсвязи, когда какое либо малое и незначительное событие или влияние может 

привести к катастрофическим последствиям для всей гиперсистемы, 

чувствительность которой к этим воздействиям растет пропорционально сложности 

ее внутренних и внешних связей, или гиперсвязей.  

Что же такое гиперсвязь? Гиперсвязь – это всеобщая связь всех элементов и 

процессов сложной системы, образующая собой  сверхсложную систему 

взаимозависимостей, когда функционирование системы необязательно зависит от 

санкционированного системой изменения своих параметров. Но в гораздо большей 

степени зависит от малых, несанкционированных субъектом управления, не 

учитываемых им факторов, в том числе, на первый взгляд, сверхмалых по своему 

потенциалу, но способных в гиперсложной среде осуществить настоящую 

революцию, взрыв. Путем индуктивных связей, способных повлиять на  

генеральную направленность развития этой системы и сами фундаментальные 

основы ее существования. В этом статусе могут оказаться и положительно, и 

отрицательно ориентированные, с точки зрения фундаментальных целей, системы, 

факторы. Тем важнее для человека научиться их описывать, делать проявленными, 

просчитываемыми и управляемыми (Шалаев, 2013, 2005, 2009, 1992, 2015).  

Цель распознавания и управлении такими сверхмалыми социальными 

факторами  вдвойне фундаментальна, ведь один из таких неконтролируемых 

«социальных микровирусов» способен разрушать не только целые сектора 

экономики и государства, но и стереть с лица планеты человечество и все живое, но 

может быть и планету в целом, если не упускать из виду того значительного 

разрушительного потенциала, которым оказался оснащен человек к началу ХХI 

столетия. Только это может гарантировать различным обществам и человечеству  

целом хотя бы отдалять или смягчать те разрушительные последствия, что 

испытывает сегодня, например, сложная информационная сеть мира, под влиянием, 

например, ИНТЕРНЕТ. Поразительно, но ИНТЕРНЕТ, как вершина научно-

технической мысли есть и высший показатель того, что нас может ждать, если речь 

будет идти уже не о потоках информации, но непосредственным образом 

взаимосвязанных с ними сверхсложных практических процессах (например, в 

области энергетики, в том числе атомной, химической промышленности, 

водоснабжении, автомобильной промышленности и самолетостроении, в области  

атомного, бактериологического и химического оружия и др.). 

Человек всю свою земную историю был устремлен к сложности, и сложность 

эта стала сегодня его очередным испытанием, сопоставимым с проблемами перехода 

от собирательных обществ к земледельческим и от этих последних к 

промышленным и информационным. И эти последние своей сложностью связали 

сегодня практически все территории и все народы планеты в единую, внутренне 

взаимосвязную систему. Столь взаимосвязную, что любая мощная инверсия, где бы 

и когда бы она не возникла, тот час, способна индуцировано охватить весь мир, 

повлияв на его дальнейшее развитие. Малая флюктуация подобная бактерии 

способна стереть с лица земли любую из своих даже сверхмощных жертв, подчинив 

своему влиянию весь мир.  

Сущностная оценка ситуации заключается в том, что судьбой человека во все 

большей степени становится не только сложность его информационной, 
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общественной, технической, технологической и личной жизни. Но и 

пропорционально возраставшая с ней сложность управления этой жизнью и этим 

пространством и своим поведением в нем. Все более очевидным становится и то, что 

крен в проблеме «сложность общества – сложность управления им» вынуждает 

человечество искать новые, более адекватные пути управления. Вопрос этот связан 

не только с переосмыслением непосредственно форм и методов управления, но и с 

изменением системы ценностей, пересмотром и формулированием совершено новых 

целей и задач общественного развития в складывающихся условиях 

гиперсложности. 

 Без сомнения, гиперсложному обществу должна соответствовать специальная 

система управления, способная эту гиперсложность и связанные с ней нарастающие 

риски жизни человека контролировать, не допуская экспоненциального роста 

катастроф. Чрезвычайно перспективным направлением обретения этой новой 

системы управления сложностью, адекватный методологический инструментарий 

теоретического описания и конкретные подходы управления гиперсложными 

социальными объектами, по нашему мнению, способна синергетика, как наука о 

сложных системах. Вобрав в себя философское целеполагание, стремление 

системного описания бытия, синергетика с позиций актуализированного 

общенаучного знания (представленного языком и образами тектологии А.Богданова 

(Богданов, 1989), общей теории систем Л. Фон Берталанфи (Берталанфи, 1969), 

теории универсального эволюционизма Н.Н.Моисеева (Моисеев, 1992), кибернетики 

Н.Винера и др.) (2013), оказалась способна  сформулировать ряд фундаментальных 

целей и методологически растящих горизонты и глубину научного понимания мира, 

человека и общества образов. Это позволяет говорить о синергетике как о 

комплиментарном нашему времени научном феномене (Шалаев, 2013). Ярким 

воплощением социальной составляющей синергетики стала социальная синергетика, 

первые шаги которой в российском социально-гуманитарном знании было 

представлены трудами СП.Курдюмова, Е.И.Князевой (Князева, Курдюмов, 1992), а 

на западе И.Пригожиным, И.Стенгерс (Пригожин, Стенгерс, 1986).  

Вместе с тем, если и ставить вопрос о решении проблемы гиперсложости, то 

ставить его надо, прежде всего, в направлении изменения самого человека. Но 

вопрос изменения человека, изменения его отношений с окружающим миром и 

природным и социальным, по определению являющихся сложными, пока остается 

открытым. Вхождение синергетики и синергетического мировидения в теорию и 

практику человеческой жизни, в том числе в систему управления, нам 

представляется в качестве своеобразной нравственной и интеллектуальной 

революции, способной на новом уровне открыть человеку мир и свое место в нем. В 

этом смысле, это переход к новому типу рациональности, где не человек в центре 

мира, но человек в нем, как его малая часть. Готов ли человек к этой революции? 

Вопрос открытый.  

Отметим еще раз тот аспект, который нам важен для описания исследуемой 

темы. Во-первых, синергетика как общая теория самоорганизации начала обретать 

себя в сложный период для судеб науки. Когда наука, столкнулась с границами 

своей механической картины мира, не умея адекватно описывать и объяснять, а тем 

более регулировать того джина сложности который сама и открыла под влиянием 

естественных процессов человеческого рационального развития. Эта прежняя 

механистическая наука, как инструмент познания мира и самопознания человека, 

попала в ситуацию кризисности своей эвристики, столкнувшись с новой более 

сложной реальностью, не описываемой механистической картиной мира. В этом 
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смысле синергетика как теория самоорганизации и теория сложности, стала 

своеобразной поисковой формой развития научного знания.  

Во-вторых, содержательной стороной этой невостребованности стала 

специфика переходных процессов, с которыми столкнулось общество и человек в 

Новейшее время. Одним из объективных факторов расхождения социальной и 

природной реальности с науками стала назревавшая долгое время проблема все 

более глубокого и целостного понимания реальности, заложенная имплицитно в 

целях науки. Но так же, и непрерывный рост сложности развивающегося общества и 

с точки зрения его актуальных форм (внутренней структуры), и с точки зрения 

содержания этих форм. Расхождение проявилось в кризисе общества адекватно 

контролировать ситуацию в системах «Человек-человек», «Человек – природа», 

«Человек – техника».  

Иными словами, синергетика возникает в эпоху все более осознаваемого 

феномена сложности бытия и все менее контролируемого роста сложности самого 

общества и связанного с ними роста кризисности его внутренних и внешних 

отношений. Для решения поставленных перед ней общественных целей и задач 

стабилизации этих отношений, наука и была вынуждена пойти по пути 

диверсификации своего теоретического и технологического инструментария, в том 

числе и в области поиска более адекватных новым вызовам концепций управления. 

Одним из наиболее успешных проектов поиска новой научной парадигмы (не 

механистической) и стала синергетика. Синергетика смогла предложить 

общенаучную теорию, язык которой оказался близок направленности и динамике 

современного научного знания. На платформе методологии сложности, синергетика 

предложила диалог социально-гуманитарного и естественно-технического знания, 

выступив как новая парадигма научного знания и практики человека перед 

открывающейся перед ним картиной сложности мира. Этим синергетика смогла 

представить себя не только как новая востребованная методология познания и 

управления, но и как новое мировидение, в основе которого мировоззрение 

сложности.  

Имея своей изначальной целью «переоткрытие» ряда важнейших 

специфических свойств реальности (сложности, фрактальности, порядка и хаоса, 

переоткрытие времени, роли случайного, малой флуктуации, бифуркационности, 

открытости и других актуализированных свойств реальности), синергетика невольно 

стала участником рефлексии современного научного и философского знания, вошла 

в область их проблематики. Она поставила вопросы места и роли, возможностей и 

судьбы человека в открытом им сложном мире, через призму проблем 

современности, по долгу научного познания, а не с точки зрения конкуренции с 

философией (Шалаев, 2013, 2005, 2009, 1992, 2015). Она коснулась философского 

знания (в том числе и прикладного) и, его проблематики, но коснулась объективно, в 

сущности как давно назревшая потребность этого знания в интересах его 

собственного развития, путем обогащения со стороны наук, а не в целях его 

уничижения.  

Исследование сложных, своей структурой и своими процессами переходных, 

кризисных систем в их развитии, возможностей управления ими как отпечаток 

времени стало, своеобразным кредо синергетики, прежде всего ее социальной 

составляющей. Представленный материал, это еще одна попытка обоснования 

встречи и движения синергетики и науки, синергетической науки и общества 

навстречу друг другу. Эта встреча есть показатель актуализации и востребованности 

синергетики «здесь и сейчас» и в научном, и в практическом отношениях в 

понимании и решении назревших фундаментальных противоречий человеческого 
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рода, которые необходимо начинать решать, в интересах сохранения и продления 

человека в мире, даже вопреки нарастающей энтропии (Шалаев, 2009).  
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Резюме: В доклада се разглеждат лидерството, практиките за трансфер на знания и 

взаимовръзките им в публичната администрация. За изследване на лидерството е възпрет 

Многофакторния въпросник за изследване на лидерството (5Х съкратена форма). За изследване на 

практиките за трансфер на знания е възприет Въпросник за оценка на процеси по управление на знанието 

(СЕКИ практики). Проведено е емпирично изследване в областни и общински администрации на 

територията на Северозападен район, Северен централен район и Област Търговище. Анкетирани са 222 

ръководители. Данните са подложени на факторен и корелационен анализ. В резултат, установена е 

действителната структура и взаимоотношенията между изследваните конструкти.  
 

Ключови думи: трансакционно лидерство, трансформационно лидерство, СЕКИ модел, практики 

за трансфер на знание, действителна структура 

 

Abstract: Paper presents Ful Range of Leadership Modelq SECI Model and the correlations among 

them examined in the public administration. Public administration is addressed via survey, conducted in both 

Municipality and District administrations, located in Northcentral Region, Northwestern region and the 

Targovishte District, composed of 222 cases. Paper presents the results of Exploratory Factor Analysisa and 

Correlation analysis of the examined constructs.   
 

Key words: Ful Range of Leadership Model, SECI Model  

 

За публичните организации създаването и трансфера на знания е от особена 

важност поради следните причини: 1) характерът на дейността по управление на 

публичните политики предполага осъществяване на целите и задачите предимно чрез 

обработка на информация; 2) капацитета на публичната администрация ефективно и 

ефикасно да събира, обработва необходимата информация и да я превръща в знание 

предопределя ефективността и ефикасността на нейната дейност. По тази причина би 

следвало администрациите да са заинтересовани да прилагат практики за управление на 

знанието за да подобрят своята продуктивност, качеството на приеманите политики и 

предлаганите услуги. В действителност обаче, знанието, респективно - управлението 

му, не се осъзнава като важен ресурс и се неглижира. От друга страна, средата налага 

обмен на знания на работното място, дори и под формата на спорадични индивидуални 

действия. Изучаването на съществуващите практики би могло да бъде катализатор за 

осъзнаване ролята на знанието в рамките на организацията, така те могат да послужат 

като отправна точка за въвеждане на целенасочени действия по неговото управление.  

Лидерите оказват съществено влияние върху създаването и трансфера на знание 

в организациите. Лидерът създава условията в които служителите упражняват и 

култивират уменията си за боравене със знания, допринасят своето индивидуално 

знание към организационното съвкупно знание и осъществяват достъп до 

необходимата им информация (Crawford 2005, De Long & Fahey 2000, Ribiere & Sitar 

2003). 
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Целта на настоящия доклад е да се представят резултатите от изследване на 

лидерството и практиките за трансфер на знание в областни и общински 

администрации. Предмет на изследване са практиките за трансфер на знание, 

лидерския стил, взаимовръзките и влиянието между двете категории. Обект на 

изследване са ръководители заети в общински или областни администрации, 

разположени на територията на Северен централен район, Област Търговище, 

Северозападен район. Под ръководител се разбира служител заемащ ръководна 

длъжност, който има служители на пряко подчинение. Генералната съвкупност, 

определена чрез сондажна база възлиза на 976 аналитични единици, респективно - 

ръководителя. Извадката възлиза на 214 респондента, а отклика на 222. Периодът на 

провеждане е 15 май – 30 септември 2015г.  

Концептуалната рамка на настоящото изследване се състои от следните 

конструкти: трансформационно, трансакционно лидерско поведение и практики за 

конверсия на знанието.  

 Трансформационно лидерско поведение – отнася се до такова поведение на 

лидера, което влияе върху ценностите и ангажираността на последователите, 

активира нуждите им от висок ранг и ги подтиква към безкористна работа за 

постигане целите на организацията. Изследва се посредством „Многофакторен 

въпросник за изследване на лидерството” (5Х съкратена форма, Bass & Avolio, 

1997). 

 Транзакционно лидерско поведение – отнася се до такова поведение на лидера, 

което влияе върху последователите посредством набори от рационални 

взаимодействия на уговорки, които дават възможност на последователите да 

постигат целите си. Изследва се посредством „Многофакторен въпросник за 

изследване на лидерството” (5Х съкратена форма). 

 Практики за конверсия на знание – отнася се до формализирани и активно 

ползвани практики за създаване, управление и оптимизиране на знания в 

рамките на организацията. Възприети са четири основни практики в 

съответствие с модела на Нонака, Такеучи и Коно, а именно – социализация, 

екстернализация, комбинация, интернализация. За изследването се използва 

разработения от Бесера-Фернандес и Сабхеруол (2003) „Въпросник за оценка на 

процеси по управление на знанието (СЕКИ практики). 
 

Проверка за надеждност 

На Таблица 1 са представени резултатите от проверки за надежност на 

използваните инструменти.  
 

Таблица 1 Надеждност на инструментите  

Инструмент за измерване на конструкт 
Променливи 

(брой) 

Коефициент 

алфа на Кронбах 

Въпросник за оценка на СЕКИ практики 

 (Knowledge Management Practices: An Assessment 

Questionaire ) 

17 α= 0,818 

Въпросник за оценка на Трансформационно лидерство 

(MLQ 5X) 
20 α = 0,840 

Въпросник за оценка на Трансакционното лидерство 

(MLQ 5X) 
16 α= 0,623 
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По сила на скалата, въпросникът за Трансакционно лидерство се отличава от 

останалите. Той се характеризира с приемлива (умерена) надеждност. Направен е 

айтъмен анализ за разграничаване на променливи с отрицателна или слаба айтъмна 

дискриминационна сила. Впечатление прави субконструкта Вероятна награда. 

Всичките четири променливи, които го съставляват се характеризират с 

компрометирани стойности на айтъмна корелация. Това означава, че въпросникът не 

измерва точно същността на конструкта – Трансакционно лидерство. Същевременно, 

общата тенденция на база на средни стойности отличава този субконструкт от всички 

останали като най-силно оценен, а Нелидерството – като най-слабо, за цялата извадка. 

Излиза, че Вероятната награда мери нещо много силно, но то не е трансакционно 

лидерство. На база на високите средни стойности на Вероятната награда и 

субконструктите на Трансформационното лидерство се издига предположението, че 

субконструкт Вероятна награда е елемент от Трансформационното лидерство за 

изследваната съвкупност. Повторно е изчислен коефициента на Кронбах и е направен 

айтъмен анализ на конструкт Трансформационно лидерство с включен субконструкт 

Вероятна награда. Резултатите от анализите са както следва:  

а) α Трансформационно лидерство (Тф.Л.) + Вероятна награда (ВН) >α 

Трансформационно лидерство, следователно силата на скалата Тф.Л. нараства с 

включването на Вероятната награда. Получава се подобрена вътрешна консистентност 

на конструкта Тф.Л с добавения субконструкт.  

б) Айтъмния анализ на Вероятна награда показва стойности по всички, четири 

променливи по-големи от 0.3, което е индикация че всяка от тези променливи е 

измерител на природата на конструкта и е консистентна с останалите 

трансформационни променливи. От тук може да се изведе, че за изследваната 

популация, конструкта Трансформационно лидерство, обхваща субконструкта 

Вероятна награда. След отстраняване на променливите с незадоволителни показатели 

на айтъмния анализ и добавянето на Вероятната награда, вътрешната консистентност 

на скалите е както е показано на Таблица 2. 

Таблица 2 Окончателна вътрешна консистентност на скалитев дисертационното 

изследване 

Инструмент за измерване на конструкт 

Променливи 

(брой) 

Коефициент 

алфа на Кронбах 

Въпросник за оценка на Трансформационно лидерство 20 α = 0,840 

Въпросник за оценка на Трансформационно лидерство 

с включен субконструкт Вероятна награда 
24 α = 0,869 

Въпросник за оценка на Трансакционното лидерство с 

изключен субконструкт Вероятна награда 
12 α= 0,694 

 

В резултат от извършената проверка за надежност и айтъмни анализи се 

констатира подобряване на скалите на Трансформационно и Трансакционно лидерство.   
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Изследователски35 факторен анализ (Exploratory Factor Analysis) 

Целта на прилагане на Изследователски факторен анализ (ИФА) е да се установи 

каква е действителната структура на Трансформационното лидерство, 

Трансакционното лидерство (ТаЛ.) и практиките за трансфер на знания. Преди 

провеждане на Анализа на главните компоненти, данните са подложени на проверка на 

пригодност за провеждане на Изследователски факторен анализ. Размера на извадката, 

съотношението между големината на извадката и броя на анализираните променливи, 

както и вида на данните, отговарят на предварителните допускания за провеждане на 

факторен анализ по трите конструкта.  

Практики за трансфер на знания 

Седемнадесетте променливи от конструкта СЕКИ практики, се подлагат на 

Анализ на главните компоненти, използвайки софтуер SPSS, версия 19. Прегледът на 

корелационната матрица показва наличие на коефициенти по-големи от 0.3. Резултатът 

от Кайзер Майер Олкин (КМО) теста е 0.812, надвишаващ препоръчителната стойност 

от 0.6 и Тестът за сферичност на Бартлет показва статистическа значимост (р = .000), с 

което се потвърждава факторността на корелационната матрица.  

Анализът на главните компоненти показва наличие на пет компонента със 

собствени стойности, нахвърлящи 1, обосноваващи съответно 27%, 10%, 9%, 7%, 6% от 

вариациите. Прегледът на Скрий плота показва окончателно пречупване след 3ия 

фактор и относително права линия от 4ифактор включително нататък. Направен е и 

Паралелен анализ. Резултатите от него показват приемане на три фактора, на база на 

по-висока собствена стойност от случайния ред, получен за 17 променливи и 222 

респондента, спрямо действителната. Резултатите от Анализа на главните компоненти, 

Скрий плота и Паралелния анализ, еднозначно клонят към решение за запазване на три 

фактора. За интерпретирането на тези три фактора е приложена Наклонена ротация. 

Решението за прилагане на Наклонена ротация е продиктувано от данните в 

Корелационната матрица на компонентите, в която има коефициент 0.37, по-голям от 

0.3, което според Палант (2005) е предпоставка за избор на Наклонена ротация, поради 

продуциране на корелирани фактори. Ротираното решение показва наличие на 

променливи със силно натоварване по трите компонента. Получените три компонента 

се различават от „оригинално заложените” четири - социализация, екстернализация, 

комбинация и интернализация. За интерпретирането на трите нови компонента се 

обръща внимание на съставящите ги променливи с най-голямо тегло - за разкриване 

природата на компонента и се взема пред вид знака пред променливите, които 

натоварват дадения компонент (Pallant 2005). 

Променливите, изграждащи Компонент 1 в оригиналния СЕКИ модел участват в 

Комбинация и Екстернализация. На база на сходствата в съдържанието на 

променливите, компонента се именува Систематизация. Под Систематизация се 

разбира концептуализиране на скрито знание, моделиране на съществуващо и 

комбинирането му с технологии (дигитализиране). Компонент 2 се именува 

Хармонизация (на знание). Идеята зад името на фактора е хармонизиране на знанията с 

пряката дейност. Съдържанието му се изразява в обмяна на опит, учене чрез 

имитиране, наблюдение, заучаване и съблюдаване на добри практики. Процесът на 

хармонизиране има доза формален характер, тоест хармонизирането се инициира или 

                                                           
35

 Преводът е авторов 
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предпоставя от организацията/администрацията. Променливите, които изграждат 

Компонент 3 участват в Интернализацията при оригиналната версия. Поради това се 

именува Интернализация и носи смисъл на именно повишаване на пригодността 

(оперативното знание) чрез трансфер от кодифицирано към скрито знание, в което 

участникът е активно действащо лице.  

Трансформационно лидерство 

Двадесет и четирите променливи от конструкта Трансформационно лидерство, 

включително Вероятна награда, се подлагат на Анализ на главните компоненти, 

използвайки софтуер SPSS, версия 19. Прегледът на корелационната матрица показва 

наличие на коефициенти по-големи от 0.3. Резултатът от КМО теста е 0.848, 

надвишаващ препоръчителната стойност от 0.6 и Теста за сферичност на Бартлет 

показва статистическа значимост (р = .000), с което се потвърждава факторността на 

корелационната матрица.  

Анализът на главните компоненти показва наличие на седем компонента със 

собствени стойности нахвърлящи 1, обосноваващи съответно 28%, 7%, 7%, 6%, 5%, 

4%, 4% от вариациите. Тоест, Анализът на главните компоненти индикира 7 фактора. 

Скрий плотът показва окончателно пречупване след 5ия фактор и относително права 

линия от 6ивключително фактор нататък. Резултатите от проведения Паралелен анализ 

показват приемане на четири фактора и отхвърляне от петия включително нататък, на 

база на по-висока собствена стойност от случайния ред, получен за 24 променливи и 

222 респондента, спрямо действителната собствена стойност. Резултатите от Анализа 

на главните компоненти, Скрий плота и Паралелния анализ, сочат различен брой 

фактори. За търсене на ротационно решение се приема най-консервативното 

предложение за броя на факторите, а именно запазване на четириот тях. За 

интерпретирането на възприетите четири фактора е приложена Наклонена ротация. 

Решението за прилагане на Наклонената ротация е продиктувано от данните в 

Корелационната матрица, в която има коефициент 0.359 (по-голям от 0.3), което 

преопределя търсене на корелирани фактори. Ротираното решение показва наличие на 

променливи със силно натоварване по четирите компонента. Получените четири 

компонента се различават от „оригинално заложените” шест, а именно Идеализирано 

влияние - атрибутивно, Идеализирано влияние – поведенческо, Вдъхновяваща 

мотивация, Ителектуално стимулиране, Личностно зачитане и Вероятна награда.  

Компонент 1 е силно „смесен”, формират го променливи, изграждащи всички 

шест фактора на оригиналното Трансформационно лидерство. Задачата по именуването 

и тълкуването му е съществено предизвикателство. По отношение на смисъла на 

променливите, изграждащи компонент 1 се наблюдава насоченост към подчинените, 

към целите, към задачите, към критично мислене. Общото между променливите е че: 1) 

имат позитивно начало, не става въпрос за знака пред теглото на променливата, а за 

нейния смисъл ; 2) водят към мотивиране, развитие, подобряване на изпълнението, 

целенасоченост; 3) насочени са към влияние над служителите. На база на тези общи 

черти, компонента се именува Развиваща харизма и се влага смисъл на мотивиране на 

служителите да преследват целите на администрацията, да подобряват изпълнението на 

задачите, повишавайки опита си. Компонент 2 е „по-чист”, именува се Ориентация към 

служителя (и етиката). Смисълът, който се влага в този компонент е индивидуален 

подход към служителя, включително „индивидуализиране” на задачите, предварително 

„оценяване” на ефекта от вземаните решения, включително в морален аспект. Относно 

Компонент 3, общото в смисъла на съставящите го променливи е, че са насочени към 



- 363 - 
 

подобряване на ефективността, както на начина на работа, така и на комуникацията 

между ръководител и служители. На тази база компонентът се именува Ориентация 

към задачата (Ефективност на възлагането) и носи следния смисъл: търсене на най-

добрия начин за извършване на работата, ефективно комуникиране със служителите, 

базирано както на императивен тон, така и на вдъхновяващо представяне на бъдещо 

развитие. Компонент 4 е лесно определим, тъй съставящите го променливи изграждат 

субконструктите Идеализирано влияние в оригиналната версия. Разбира се, 

съдържането на променливите е насочено към споделяне на ценности, принципи и 

спечелване на уважението на служителите. Поради това, компонентът запазва 

наименованието Идеализирано влияние, без да се подразделя на атрибутивно и 

поведенчески, както е в оригинален вид. 

Трансакционно лидерство 

Дванадесетте променливи от конструкта Трансакционно лидерство, без 

Вероятна награда, се подлагат на Анализ на главните компоненти, използвайки софтуер 

SPSS, версия 19. Прегледа на корелационната матрица показва наличие на коефициенти 

по-големи от 0.3. Резултатът от КМО теста е 0.739, надвишаващ препоръчителната 

стойност от 0.6 и Теста за сферичност на Бартлет показва статистическа значимост (р = 

.000), с което се потвърждава факторността на корелационната матрица.  

Анализа на главните компоненти показва наличие на три компонента със 

собствени стойности нахвърлящи 1, обосноваващи съответно 24%, 17%, 9% от 

вариациите. Тоест, Анализа на главните компоненти индикира 3 фактора. Скрий плота 

показва окончателно пречупване след 3ия фактор и относително права линия от 4и 

включително фактор нататък. Резултатът сочи 3 фактора. 

Резултатите от проведения Паралелен анализ за първите три фактора показват 

приемане на два от тях и отхвърляне от третия нататък включително, на база на по-

висока собствена стойности от случайния ред, получен за 12 променливи и 222 

респондента, спрямо действителната собствена стойност. Резултатите от Анализа на 

главните компоненти, Скрий плота и Паралелния анализ, сочат различен брой фактори. 

Приема се най-консервативното решение, а именно запазване на два фактора. За 

интерпретирането на възприетите два фактора е приложена Наклонена ротация. 

Ротираното решение показва наличие на силно натоварени променливи по двата 

компонента. Получените два компонента се различават от „оригинално заложените” 

три, а именно Мениджмънт чрез изключения – активен, Мениджмънт чрез изключения 

– пасивен и Нелидерство. 

Променливите изграждащи Компонент 1 са относително еднопосочни по 

съдържание. Четири от шест от тях, изграждат оригиналния субконструкт Нелидерство. 

Другите две променливи участват в оригиналния Мениджмънт чрез изключения – 

пасивен. На база на по-силно застъпеното Нелидерство в този компонент и на 

същността на другите две променливи, а именно – изчакване на влошаване на 

проблемните ситуации, тук се запазва името оригиналния субконструкт – Нелидерство. 

Смисълът на този компонент е отказ от лидерство. По подобие на Нелидерството, 

Компонент 2 също е относително определен. Четири от пет от променливите, които го 

товарят, изграждат оригиналния Мениджмънт чрез изключения – активен. Петата 

променлива участва в оригиналния Мениджмънт чрез изключения – пасивен, който е 

най-близък по смисъл с предходния. На тази база за Компонент 2 се запазва 

наименованието Мениджмънт чрез изключения.    
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Корелационен анализ 

За разкриване на посоката и силата на взаимовръзки между практиките за 

тренсфер на знание, Трансформационно и Трансакционно лидерство се провежда 

корелационен анализ. Използва се корелация на Пиърсън. Осъществен е предварителен 

анализ за проверка на предположението за нормалност на разпределението. Изчислени 

са коефициентите на асиметрия и ексцес. Получените резултати са в рамките на 

нормалното. Резултатите от корелационния анализ са посочени в Таблица 3. 

Таблица 3 Резултати от корелация на Пиърсън за Трансфер на знание, 

Трансформационно лидерство иТрансакционно лидерство  

 ТЗ Тф.Л Та.Л 

ТЗ    

Тф.Л ,317
**

   

Та.Л ,011 ,060  

**. Значима корелация при ниво 0.01 (2-опашки). 

 

От Таблица 3 е видно, че съществува средна по сила, положителна връзка между 

Трансфера на знание и трансформационното лидерство. Високи стойности на Тф. Л се 

асоциират с високи стойности на ТЗ. От тук може да се предположи, че „позитивното” 

ръководене подпомага създаването и обмена на знания. 

На корелационен анализ се подлагат субконструкти Систематизация (ТЗС), 

Хармонизация (ТЗХ), Интернализация (ТЗИ), Развиваща харизма (Тф.РХ), Ориентация 

към служителя (Тф.ОС), Ориентация към задачата (Тф.ОЗ) и Идеализирано влияние 

(Тф.ИВ). Резултатите от корелационния анализ на субконструктите изграждащи 

Трансформационното лидерство и практиките за трансфер на знания са изложени в 

Таблица 4. 

От Таблица 4 е видно, че от практиките за трансфер на знание, 

Систематизацията е в положителна, значима взаимовръзка с Развиващата харизма, 

Идеализираното влияние и Ориентацията към служителя, и в слаба взаимовръзка с 

Ориентация към задачата. Хармонизацията е в положителна и значима взаимовръзка с 

Ориентацията към задачата. Интернализацията е в слаба връзка с Развиващата харизма.  

 

Таблица 4. Резултати от корелация на Пиърсън за конструктите Трансфер на 

знание и Трансформационно лидерство 

 ТЗС ТЗХ ТЗИ Тф.РХ Тф.ОС Тф.ОЗ Тф.ИВ 

ТЗС        

ТЗХ .463
**

       

ТЗИ .305
**

 .221
**

      

Тф.РХ .298
**

 .265
**

 .134
*
     

Тф.ОС .217
**

 .017 .069 .564
**

    

Тф.ОЗ .162
*
 .223

**
 -.024 .431

**
 .251

**
   

Тф.ИВ .253
**

 .154
*
 .088 .414

**
 .325

**
 .255

**
  

Забележка:  
**
значима корелация при ниво 0.01 

* значима корелация при ниво 0.05 
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Взаимовръзките в рамките на Трансформационното лидерство се степенуват 

както следва: а) съществува силна връзка между Развиващата харизма и Ориентацията 

към служителя; б) средна по сила обвързаност се наблюдава между Развиващата 

харизма и Ориентация към задачата, както и между Развиваща харизма и Идеализирано 

влияние; в) средна по силна обвързаност се вижда между Ориентацията към служителя 

и Ориентация към задачата; г) статистически значима, но слаба по сила връзка се 

наблюдава между Ориентацията към задачата и Идеализираното влияние.  

Взаимовръзките в рамките на Трансфер на знания са както следва: а) средна по 

сила, но най-силна за конструкта е взаимовръзката между Систематизацията и 

Хармонизацията; б) средна по сила връзка се наблюдава и между Систематизацията и 

Интернализацията; в) значима, но най-слаба за конструкта връзка съществува между 

Хармонизацията и Интернализацията. 

В обобщение, действителната структура на трите конструкта се различава от 

оригинално заложената по брой на субконструктите, отчасти и по съдържанието им. 

Действителните субконструкти са както следва: а) Трансфер на знание се изгражда от 

Систематизация, Хармонизация и Интернализация; б) Трансформационното лидерство 

се състои от Развиваща харизма, Ориентация към служителя, Ориентация към задачата 

и Идеализирано влияние; в) Трансакционното лидерство – от Нелидерство и 

Мениджмънт чрез изключения. Корелационния анализ индикира значима връзка между 

Трансформационното лидерство и Трансфера на знание. Трансакционното лидерство не 

е обвързано с практиките за трансфер на знание в изследваната съвкупност.   
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Abstract. This paper examines the challenges faced by leaders in high tech enterprises going to mobile 

and virtualization of their businesses. It draws on a wide range of sources, using a desk research and 

phenomenology method, as well as literature and practice overview. Computer commuting is catching on. 

Virtual working, business and its leaders   would transform the business world, driving innovation and creating 

opportunities. Successful IT leaders tend to be opened to new experiences and highly adaptable. Findings 

suggest that the primary challenges facing E-leaders in high tech virtual businesses’ environments involve 

fostering synergy, replicating informal learning, creating opportunities for interpersonal networking. These 

challenges affect high tech’s professional development opportunities. The paper is presenting the competencies 

leaders have to have willing face challenges of managing virtual teams.Addressing the importance of effective 

communication for the e-leadership in virtual work environment, the paper contributes  to further exploring 

leadership and  core competencies in virtual settings. 
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1. INTRODUCTION 

 

With the development of technologies and globalization, virtual office/teams are becoming a 

trend. The changing organization towards the multinational enterprise would need to be 

supported by adequate leadership model.  

 

In such a model, (for software industry for example, Figure 1) leader would have the 

capabilities of leading change, building teamwork and partnership, and intercultural 

awareness.  

 

For businesses today, global environments make very complex competitive advantage, where 

global leaders have to understand different countries’ economic and political systems leading 

different employees.  

 

Leaders are required to be innovative thinkers to lead the virtual organizations operations in a 

way to remain them competitive. 
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Figure1. Hype Cycle for Emerging Technologies 

Source: According to Gartner, (2015) 

 

With the development of internet and the  communication tools followed, teams would be  

dispersed. There are number of reports and studies concerning better  understanding  how 

leadership has or should evolve in order to meet the changing needs and demands of these 

new and different communities. In that contest, the virtualization of business is becoming an 

future model.  

The virtual workplace in which employees operate on distance of their managers and leaders 

will become even more prevalent in the future. Many organizations are now benefiting from 

harnessing virtual work to increase productivity. The application of new technologies has 

impacted the redefinition of  where work is done (Davenport & Pearson, 1998; Cascio et al., 

2003) .To communicate effectively with the virtual workforce requires changes in traditional 

way of communicating with employees. To constitute the virtual workforce managing 

emerging workforce successfully would depend on effective communication between 

managers and the employees. This paper will address the importance of effective IT 

leadership capabilities for successful managing and leading such virtual businesses in high 

tech sector.  

 

2. LITERATURE REVIEW 

The concept of virtual organizations started to develop intensively during the last couple of 

decades of the previous century. Most cited are further definitions, according to:  
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    Fuehrer and Votalk (1997) a virtual organization can be seen as an network of 

businesses or specialized individuals, institutions, who, by ICT work together in a 

spontaneous fashion, in order to gain an extant competitive edge, temporally. They 

integrate vertically and unify their core-competencies and function in one unit);  

    Virtual organization  is according to Robey & al. (1998, p. 277) defined a as a 

temporary, flexible schedule of spread out parts which contribute to various 

organizations connecting by IT;  

    Ahuja, K.M., Carley, M.K, (1998), is an organization, geographically distributed 

whose members are connected by common interests or goals coordinating their 

work  through informational technologies;  

    Varner and Witzel (2004), the rapid expansion of virtual organizations has 

especially enabled by quick development of new information and communication 

technologies.  

 The virtual organization can exist on several levels (Skyrme, 2011) (Figure 1): 

 Virtual teams that operate within an organization across different locations; 

 A virtual organization where many of its functions are  outsourced to other 

companies; 

 A network involving people from different organizations; 

 A network of organizations sharing some common aspects, like common goals, or 

common resources. . 

 

The major goal of a virtual organization is to permit member organizations to rapidly develop 

their work environment, while the fulfillment of common goals is accomplished through a 

range of resources provided by the participant organizations (Martinez, at al., 2001).  

 

To succeed, a virtual organization has to fulfill some conditions, such as high technology, 

mutual trust, need  satisfy clients on best way. The features of virtual organizations are: 

dispersion, empowerment, discomfort and correlation (IMPACT program 1998/2001).  

 

The most important characteristic of a virtual organization is the correlation between certain 

members (person or organization) and the network, although they need to interconnect 

between themselves. The forms of interdependence vary; they can be forged in the shape of a 

strategic alliance, a partnership, value chain or outsourcing.  

 

As for success in traditional organizations, key are the leaders, as they perform different roles, 

such as motivation of employees, development of individual and mutual activities. In 

addition, success in virtual organizations depends on leaders and their abilities. It is 

considered that leadership is an essential element for success in virtual teams (Bell, 

Kozlowski, 2002; Yoo, Alavi, 2004). 

 

Despite the advantages which working in virtual organizations brings, such are large 

flexibility and the overcoming of geographic and time obstacles, there are some barriers 

connected to coordination and work control in virtual organizations which are a result of team 

work. For leaders of virtual organizations, a huge challenge is the motivation of employees.  

 

There are key challenges in terms of the motivation of employees in those organizations: 

transmission of a mutual vision, sending compelling messages, conflict management and 

creating appropriate teams. In virtual organizations, trust and communication between the 

employees plays a major role. There are a lot of unknown aspects of leadership in virtual 
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teams (Bell & Kozlowski, 2002), so more empirical research of leadership in the area of 

virtual teams is needed (Yoo & Alavi, 2004). 

 

3. VIRTUAL ORGANIZATIONS LEADERSHIP 

 

Purvanova and Bono (2009) consider that existing research shows that there is insufficient 

knowledge about the influence of technology on leadership, so it is important to explore 

leadership in the virtual world and to review how leaders in such an environment carry out 

leadership through electronic channels (Zaccaro, Bader, 2003).  

 

There are three basic problems of leadership in virtual organizations: communication, 

performance management and trust. Managing of virtual organizations requests leaders which 

possess the ability to provide good functioning of virtual organizations, improve team 

efficiency and, at the same time, they should guarantee that team members would be satisfied 

and that they will in such a way accomplish their own goals and the aims of the organization. 

For leaders in those organizations, it is very important to establish trust in the organization 

and to provide efficient work.  

 

The greatest differences between management in traditional and virtual organizations are in 

managing, especially in communication with coworkers. The process of managing depends on 

good communication, but because virtual organizations are supported by information and 

communication technologies, there have occurred significant changes in interpersonal 

communications not only on the level of the work teams but also on the level of the entire 

whole organization and the business partners.   

 

4. E- LEADERS  

 

The IT leaders of virtual organizations should provide the members of their team with the 

possibility to possess the skills necessary for efficient distance work. The most important 

characteristics, which members of virtual organizations have to possess, include strong 

interpersonal skills, initiative and flexibility. 

 

The qualities that separate the best from the rest in high technology  revolve around further 

interrelated disciplines that form the basis for lasting success: building the framework for 

enhancing collaboration, streamlining decision-making and  sustaining continuous 

improvement and operational excellence, could be the process of leading more disciplined and 

product lifecycle management accelerated. 

 

Crucial would be an proactive corporate environment that fosters innovation in virtual 

organizations, which leaders ability is one of important competencies.   

 

Dimensions of creative IT leadership that enhance a virtual firm’s competence in pursuing 

scientific discovery are: new ideas, taking risks, and leveraging human and social capital 

leading 

to more influential innovations with higher  market added value. 

 

As problems for leaders of virtual organizations could be seen communication, performance 

management and trust.  
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The leaders communicational skills in virtual organizations have to be permanently improved, 

and them be opened for lifelong learning. Kayworth and Leidner consider that leaders in 

mostly virtual teams are faced with new challenges such are information communication 

technologies, global logistic design, and technological complexity (Kayworth & Leidner, 

2002). Besides the mentioned, Hallowell (1999) also mentions information overload and a 

(Johnson, 2000) rapid creating of friendships.  

 

 

Figure 2 presents a reference model of electronic markets (Schmid & Lindemann, 1998), for 

the illustration of the architecture of the virtual software house.  

 

 
Figure 2. Reference Model of Electronic Markets 

Source:  According to Schmid & Lindemann, (1998) 

 

 

To possess the mentioned skills, leaders of virtual organizations have to improve their 

knowledge and learn constantly. The control over employees in virtual organizations is 

smaller, and the management of processes is a critical success factor of efficient global virtual 

teams. Leaders in virtual organizations should influence their employees to solve problems 

and make decisions by themselves, which, once again, requests good leadership skills.  

 

By constant education and specialization, leaders can become successful in the leadership of 

virtual organizations as constant learning becomes an imperative of modern society.  

There are numerous institutions engaged in the educating of business leaders, as well as 

leaders of virtual organizations, but it is very important that they are trained to think 

innovatively, to transfer knowledge, skills and practical experience through the appliance of 

digital media platforms, and also to think differently about communication, which is very 

important in modern business activities. 
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5. Conclusion 

 

High technology firms face unique challenges because of the ever-changing landscape of their 

industry. Intellectual capital and innovation have become the key sources of competitive 

advantage in a wide range of industries and many have argued that the key to the future 

competitiveness of organizations is the ability to innovate and bring new products to market 

swiftly. An effective leader in a high technology environment must simultaneously influence 

the invention, development, and commercialization of new products and services. High 

technology firms, therefore, have unique requirements for effective leadership.  

 

A high technology virtual firm may produce a large number of inventions, but these may be of 

little value unless the CEO is able to push them through the pipeline, commercialize them and 

derive a profit from them. As projects move from the invention phase to development and 

commercialization, High tech competitors need the strategic agility to react to the emergence 

of entirely new products and completely new categories, in order to maintain market position. 

That is more complex in virtualization of the businesses.   

 

To respond quickly to new competitive pressures and emerging customer demand, high tech 

companies and their e-leaders need quick, sophisticated analytics and reporting tools that 

supports the strategic and financial decisions that lead to great results. When everyone in the 

virtual  organization is making decisions based on the same reports, drawn on the timely, 

consistent use of the same data, the company gains more coherent teamwork and more 

effective performance overall.  

 

Mobile capabilities offer another avenue for improved decision making. Expanding IT 

leaders’ choices about where and when they can make and execute decisions can improve 

virtual company performance dramatically.  

Virtual companies that build a firm foundation for rapid innovation and competitive 

advantage reduce their risks and increase their chance of success. 

 

The important requirement for effective communication is IT leader’s ability to utilize the 

technology available, and, when necessary, to educate the team on their proper uses. 

Leadership in virtual teams is  expressed through technology. As a result, leaders and team 

members must be able to make sense of these tools in order to make the most use of them. 

Which tools a leaders chooses to use should be aligned with their efforts to improve 

performance, develop team relationships, and communicate important project related 

information 

 

The trend of mobile working, virtualization of the business and e-leadership, which is the 

subject of this paper, will accelerate in the coming decades in response to the ongoing 

globalization of work, ever-increasing customer demands and the cost and time of 

commuting. However, remote employees as well as leaders in IT businesses are becoming 

increasingly aware of the challenges associated with virtual work as they relate to internal 

communication, social interaction and employee satisfaction and commitment. 
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Резюме: Удовлетвореността от труда (работата, ситуацията в организацията) често е обект на 

изследователско внимание. В различни проучвания са налице както сходства (контекст, подходи, 

теоретични схеми, цели / задачи, резултати – интерпретации), така и съществени различия. В текста се 

прави начален опит за аналитико-синтетично очертаване на полето на такива проучвания. 

Проблематизира се стратегия за повишаване на описателната, обяснителната и прогностичната стойност 

на модел за изследване на удовлетвореността.  

 
Ключови думи: удовлетвореност; организационни детерминанти; модел за изследване  

Abstract: Work satisfaction (job, situation in organization) has attracted a significant research attention. 

There are both similarities (context, approaches, theoretical schemes, aims / tasks, results – interpretations) and 

significant differences among the previous studies. This paper makes an initial attempt for outlining analytically 

the field of existing studies. The paper suggests a strategy for enhancing the descriptive, explanatory and 

prognostic value of a research model of labour satisfaction.  

 
Key words: Work satisfaction; organizational determinants; a research model. 

 

Защо удовлетвореността е важна? Понятието за удовлетвореност в 

организационна среда се вписва в разнообразни, но свързани контексти. В част от 

случаите контекстът се задава от труда; в други – от организацията (като цяло, или от 

конкретни организационни фактори). Изборът на цялото (труд, организация) и начинът 
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на неговото структуриране (изброяват се конкретни характеристики на труда; посочват 

се конкретни организационни явления) несъмнено оказват съществено влияние върху 

резултата (артикулирането на удовлетвореността в зададени от изследователя 

категории). Важно е също да се отбележи, че въпросите за удовлетвореност от труда 

(по необходимост) предполагат организационен контекст. Въпросите за 

удовлетвореност от организацията (и конкретни фактори на организационната 

ситуация), „реципрочно“ предполагат трудов контекст. Резултатите за 

удовлетвореност се влияят както от зададения от изследователя контекст, така също от 

интерпретацията на този контекст от страна на изследваните лица.  

В литературата за удовлетвореността се срещат различни разбирания.  

«Удовлетвореността от труда» се приема като представящо значимостта на 

труда междинно понятие, което характеризира степента на удовлетвореност от 

работата, определена от възможностите, които съдържа реалната трудова дейност за 

осъществяването на значимите личностни потребности» (Топалова, 1989, с. 15). В 

това определение понятието за удовлетвореност от … кореспондира най-пряко със 

значимост на…. С други думи, понятието за удовлетвореност е ценностно 

натоварено. Върху тази характеристика на удовлетвореността обръща внимание С. 

Илиева: «Удовлетвореността се изразява в положително емоционално преживяване и 

е основа за формиране на устойчиво ценностно отношение към труда и именно 

поради това тя детерминира трудовата дейност.» (Илиева, 1998, с. 26). 

Водещ ориентир за осмисляне на релацията удовлетвореност от… / значимост 

на … са «значимите личностни потребности».  

«Общоприета е дефиниция на удовлетвореността като афективна реакция, която 

хората изразяват спрямо трудовата среда, извършваната от тях дейност, колегите и 

ръководството, постигнатите резултати и произтичащите от тях последствия» 

(Радославова, 2001, с. 7). В приведената дефиниция внимание заслужават поне два 

аспекта: а) удовлетвореността е предимно емоционално преживяване («афективна 

реакция»); б) обект на това преживяване са: трудовата среда; извършваната дейност; 

колегите и ръководството; постигнатите резултати; произтичащите от тях 

последствия. Разгръщането на тази картина – като «приближаване» между двата 

контекста (труд, организация) – може да се разглежда като полезна основа за 

изграждане и операционализиране на конкретни изследователски модели, насочени 

към проучване на удовлетвореността.    

«Удовлетвореността от трудовата дейност е сложен и многостранен психичен 

феномен… Насоките на анализ най-често се отнасят до установяване на субективните 

и обективните фактори за удовлетвореност. Удовлетвореността се въвежда като 

показател  за качеството на живота, за адаптацията към труда и за ефективността на 

индивида, групата и организацията.» (Илиева, 1998, с. 26). В определението на С. 

Илиева факторите за удовлетвореност се диференцират на обективни и субективни. 

Това базово разделяне подчертава  рефлексивния характер на удовлетвореността - 

като личностна реакция на… (преживяване), която / което е израз на личностно 

отношение към определени явления.  

Като се позовава на Каазе & Нютън, Н. Тилкиджиев пише следното: «огромно 

количество изследвания върху качеството на живот показват, че цялостната 

удовлетвореност от живота, както и удовлетвореността от специфични негови 

аспекти, е много по-слабо зависима от обективни и външни фактори, отколкото от 
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вътрешни и субективни. Веднъж, след като е постигнато някакво равнище на здраве и 

сигурност, хората се обръщат към лични и субективни стандарти, за да оценят своите 

материални  и духовни условия.»
36 

Полезно е указанието, че „Удовлетвореността се въвежда като показател  за 

качеството на живота, за адаптацията към труда и за ефективността на индивида, 

групата и организацията.» То съдържа аргументи за смисъла да се изследва 

удовлетвореността и възможностите получените резултати да се вграждат в 

продуктивни изследователски схеми.
37 

«Личностният смисъл, който се влага в труда, е различен за различните хора, а 

последствията от нагласите към работата са изключително определящи за качеството 

на изпълнение на професионалната роля и удовлетвореността от нея. Не случайно, 

ценността и смисълът, които се приписват на работата, се определят като 

предпоставки за добро психично здраве на личността и организационна ефективност.» 

(Сотирова, Георгиева, 2013, с. 103)
38 

«Най-общо нагласите към труда в организацията могат да бъдат обобщени в три 

големи групи: удовлетвореност от работата, включеност и привързаност към 

организацията. Високата мотивация, удовлетвореността и включеността в работата 

определят появата на привързаност към организацията.» (пак там).
39 

«Позитивното и благоприятно отношение към труда се приема за индикатор за 

удовлетвореност, а отрицателното и неблагоприятното – съответно за противното. И 

тъй като много често удовлетвореността и неудовлетвореността  се проявяват в 

поведението, в литературата се среща и разбирането за еквивалентност на 

удовлетвореността с трудовия морал.» (Паунов, 2009, с. 101). Трудно е да се твърди, 

че удовлетвореността и трудовият морал са еквивалентни. Но има основания да се 

приеме, че това са свързани явления и «едното представя другото».   

М. Паунов обръща внимание върху факта, че «Отношението не винаги 

рефлектира в поведение» (пак там). «Удовлетвореността от труда е афективно 

отношение, т.е. чувство..» (пак там) Но отношението към труда се проявява също на 

рационално и дейностно–волево равнище.
40

  

Твърдението, че отношението между удовлетвореността от труда и трудовото 

поведение е опосредено, се среща също при Е. Фърнам
41
. Той привежда данни от 

изследвания, които показват зависимост между «големите пет» личностни измерения 

(невротизъм, екстраверсия, откритост, любезност, съвестност) и удовлетворението от 

работата (там, с. 208 и сл.) На друго място Фърнам отбелязва: «Личността и 

интелигентността наистина са свързани с трудовите ценности. Заедно те могат да 

                                                           
36 

 (Каазе, Нютън, 2003) - цит. по (Тилкиджиев, 2010, с. 53). 
37 

 Вж. също: (Илиева, 2009). 
38 

 По този въпрос вж. също (Фърнам, 2013, с. 415 и сл.) 
39 

 Вж. също (Илиева, 2009), (Илиева, 1998). 
40 

 М. Паунов групира факторите, които влияят върху удовлетвореността от труда, по следния 

начин: вътрешномотивационни фактори; външномотивационни; фактори на качеството на оперативното 

управление; факктори на трудовия колектив; фактори на успеха и неуспеха (пак там, с. 101-102). Той 

визира прогресивна, стабилизирана, резигнативна, псевдоудовлетвореност, фиксирана 

неудовлетвореност, конструктивна неудовлетвореност като форми на удовлетвореност от труда (пак 

там, с. 103) 
41 

 (Фърнам, 2013).  
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обяснят до 50% от вариацията в разбирането на трудовата мотивация, 

продуктивността и удовлетворението.» (пак там, с. 443) 

В контекста на изпълнението на социално-ролевия репертоар на личността 

(Градев, 1984), удовлетвореността може да се разглежда във връзка именно с този 

социално-ролеви репертоар. Изследването на отношението удовлетвореност – 

социално ролеви репертоар съдържа сериозни евристични възможности.
42

  

Този кратък преглед очертава едно възможно поле от определения, 

характеристики и интерпретации на удовлетвореността. Във фиг. 1 са сумирани 

основни категории, чрез които се описва / интерпретира удовлетвореността. 

 

Фиг. 1 Основни категории, чрез които се обсъжда удовлетвореността от 

труда/работата/организацията
43 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ (от труда; от работата в организацията) 

Адаптация (към труда; … Нагласи (към труда; … Реакция  (удовлетвореността като  

личностна Р) 

Афект (афективна 

реакция; 

Невротизъм  (личностно 

измерение от „големите пет“ 

–– като опосредстващ У 

фактор) 

Резултати (постижения; успех;…) 

Включеност (в…;  Организация (организационен 

контекст;…) 

Рефлексия (чувство, рационалност; 

дейностно-волево равнище) 

Дейност (трудова; Откритост  (личностно 

измерение от „големите пет“ 

–– като опосредстващ У 

фактор) 

Роля/и (професионална/и;  

организационна/и; ролеви 

репертоар) 

Екстраверсия (личностно 

измерение от „големите 

пет“ –– като опосредстващ 

У фактор) 

Отношение (към… труда; 

позитивно, благоприятно / 

отрицателно, неблагоприятно 

// към ролята; към…) 

Ръководство (като фактор на У; 

…) 

Ефективност (личностна, 

групова, организационна)  

Поведение (трудово; Смисъл (личностен;…) 

Значимост (на труда;…) Последици  (от постигнатите 

резултати) 

Среда (трудова; организационна; 

социална) 

Изпълнение (качество на 

И-то) 

Постижения (резултати; 

успех) 

Стандарти (лични; субективни – 

за оценка на … ;…) 

                                                           
42 

 По обсъжданите въпроси вж. също: (Cole, 1995), (Mullins, 1993), (Русинова, Жильова, 2005, сс 

348-352).  
43 

 Тези категории са извлечени въз основа на анализ на следните източници: (Топалова, 1989), 

(Илиева, 1989), (Радославова, 2001), (Каазе, Нютън, 2003), (Тилкиджиев, 2010), (Илиева, 2009), 

(Сотирова, Георгиева, 2013), (Фърнам, 2013), (Паунов, 2009), (Градев, 1984), (Cole, 1995), (Mullins, 1993), 

(Русинова, Жильова, 2005), (Иванова, 2000), (Давидков, 2010), (Давидков, Гурбалова, Михайлова, 

Андонова, 2015), (Търнър, Тромпернаарс, 1995), (Христова, 1997), (Джонев, 2000).   
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Интелигентност (и 

трудови ценности) 

Потребности (личностни; 

значимост на личните 

потребности;…) 

Съвестност  (личностно 

измерение от „големите пет“ –– 

като опосредстващ У фактор)  

Колеги/те (като фактор, 

който влияе върху У) 

Преживяване (на собственото 

отношение към…;…) 

Труд (личностен смисъл на Т; …) 

Любезност  (личностно 

измерение от „големите 

пет“ –– като опосредстващ 

У фактор) 

Привързаност (към 

организацията;…) 

Удовлетвореност (степен на У. / 

степен на неудовлетвореност – от – 

работата; като показател за 

качество на живота, адаптация към 

труда, ефективност на индивида, 

групата, …; от професионална 

роля / изпълнение; ) 

Морал (трудов; …) Производителност (на труда; Фактор/и на удовлетвореността 

(субективни; обективни; външни / 

вътрешни; здраве; сигурност; 

Мотивация (трудова; 

мотивационни фактори) 

Работа (дейност, труд, 

трудова дейност, …) 

Ценност/и (трудови; значимост на 

факторите на трудовата ситуация 

за …) 

 

Върху един модел за изследване на удовлетвореността. Въз основа на поредица 

от проучвания (1995, 2001, 2008, 2014)
44

 авторите проверяват работоспособността на 

модел за изследване на удовлетвореността. В модела общата удовлетвореност се 

разглежда като резултативен индикатор (зависима променлива), а четиринадесет 

фактора на организационната ситуация – като незавасими променливи
45
. На фиг. 2 е 

представена връзката между резултативния индикатор и независимите променливи, 

характеризирана чрез множествения коефициент на определеност R Square.  

 

Фиг. 2 Обяснителна сила на изходния модел (въз основа на теста r square) 

2001 г. 2008 г. 2014 г. 

R Square ,497 R Square ,484 R Square ,534 

 

Резултатите са получени чрез многофакторен регресионен и корелационен анализ. 

(Харалампиев, 2007, с. 26)
46
. Проверката във всяка от времевите точки показва, че: а)  

между независимите променливи не е налице зависимост; б) от гледна точка на теста 

ANOVA моделът е адекватен; в) множественият коефициент на определеност - R 

Square – който показва „каква част от разсейването по признака резултат се дължи на 

                                                           
44 

 Проучването през 1995 г. е с обхват 377 изследвани лица; през 2001 обхвана 1200 изследвани 

лица; през 2008 г. – 1200; през 2014 г. – 900.    
45 

 Това са следните фактори:  предизвикателства; желано място; високи доходи; сътрудничество; 

обучение; социалното осигуряване; признание; физически условия за работа; самостоятелност;  

сигурност;  развитие; отношения с прекия ръководител; умения; свободно време. Повече по въпроса – 

вж. (Давидков, 2009), (Хофстеде, 2001), (Hofstede, 2001). 
46 

 Вж. също: (Манов, 2002), (Съйкова, Атанасов, Ченгелова, 2014), (Съйкова, Стойкова-Къналиева, 

2002), (Щетински, 2005). 
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влиянието на всички признаци фактори, включени в модела“ (Харалампиев, 2007, с. 26) 

приема стойности от ,484 (2008) до ,534 (2014) – фиг. 2. Казано на популярен език, в 

първия случай (2001) около 50% от общата удовлетвореност може да бъде обяснена 

чрез състоянието на посочените по-горе независими променливи (фактори); във втория 

случай (2008) обяснителната стойност на модела е около 48%; в третия случай (2014) – 

около 53%.  

 През 2001 г. 9 от изброените 14 фактора са повлияли реално върху общата 
удовлетвореност: предизвикателства (,228); високи доходи (,082); 

сътрудничество (,087); обучение (,058); признание (,096); физически условия на 

труд (,107); развитие (,093); взаимоотношения с ръководителя (,147); използване 

на уменията (,093)
47
. Върху общата удовлетвореност най-силно влияние са 

оказали факторите предизвикателства и взаимоотношения с ръководителя. 

 През 2008 г. 6 от изброените 14 фактора са повлияли реално върху общата 
удовлетвореност: предизвикателства (,126); високи доходи (,162); 

сътрудничество (,108); признание (,117); развитие (,125); взаимоотношения с 

ръководителя (,158); използване на уменията (,113). Върху общата 

удовлетвореност най-силно влияние са оказали факторите високи доходи и 

взаимоотношения с ръководителя. 

 През 2014 г. само 5 от изброените 14 фактора са повлияли реално върху 
общата удовлетвореност: предизвикателства (,186); високи доходи (,107); 

признание (,107); развитие (,143); взаимоотношения с ръководителя (,242). 

Върху общата удовлетвореност най-силно влияние са оказали факторите 

предизвикателства и взаимоотношения с ръководителя. 

Стойностите на R Square показват, че са налице сериозни възможности за 

подобряване на описателната / обяснителната / прогностичната сила на модела. В 

конкретния случай да се подобри моделът означава по-пълно и цялостно да се 

идентифицират организационните фактори, от които зависи общата удовлетвореност на 

служителите и тяхното влияние върху нея. При наличие на такъв модел стойността на R 

Square би трябвало да се повиши. Нашата цел е да обосновем / проверим модел с по-

голяма евристична стойност. 

Стратегия. Изследователски опит дава основание да се приеме, че шансът да 

бъде постигната поставената цел (изграждане на изследователски модел с по-големи 

евристични възможности) нараства, ако стратегията на развитие на модела се 

ориентира спрямо следните ограничения
48

 - за допълване / развитие на модела следва 

да се идентифицират организационни явления, които: а) са еднопорядкови с вече 

включените в модела; б) се възприемат като важни / съществени от хората в 

организацията; в) не са представени отчетливо в изходния модел; г) (по възможност) не 

корелират с друг/и фактор/и – било от тези в изходния модел, било с 

«новоприсъединени». За реализиране на така ориентираната стратегия е полезно 

                                                           
47 

 Стойностите в скобите са „частни коефициенти на корелация, които измерват силата на 

връзката между съответния признак фактор и признака резултат, при условие че останалите признаци 

фактори не се променят.“ (Харалампиев, 2007, с. 27). Те са взети от колона „Partial“ на таблицата 

„Coefficients“, получена при многофакторния и регресионен и корелационен анализ. 
48 

 Ориентирите на тази стратегия са защитими при приемане на предпоставката, че новият модел 

следва структурата на изходния – разчита се на конфигурация без променливи – посредници между 

факторите (независими променливи) и резултативния признак (зависима променлива). 
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независимите променливи от изходния модел да бъдат сравнени с подобни от 

въпросника за трудови ценности (Фърнам, 2013, с. 435-436). След съдържателно 

сравняване и анализ на «отнасянията» между независимите променливи в изходния 

модел и списъка на Фърнам, беше прието към списъка на факторите в изходния модел 

(фигура 3 - №№ 1-14) да бъдат добавени следните (фигура 3 - №№ 15-21). За всеки от 

тях може да се покаже следното: а) визираните явления са (относително)  

еднопорядкови с вече включените в модела; б) те се възприемат като важни / 

съществени от хората в организацията; в) не са представени отчетливо в изходния 

модел. Що се отнася до изискването по възможност да не корелират с друг/и фактор/и, 

това ще бъде проверено в хода на тестване на модела.  

 

Фиг. 3 Проект на корпус от независими променливи (фактори) в «подобрен» модел за 

описание / обяснение / прогнозиране на обща организационна удовлетвореност 

В КАКВА СТЕПЕН СТЕ УДОВЛЕТВОРЕН/А 

ОТ СЕГАШНАТА СИ РАБОТА ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА: (моля, срещу всеки въпрос 

отбележете своята оценка като заградите една 

от цифрите: 1 - напълно съм удовлетворен/а; 2 - 

по-скоро съм удовлетворен/а; 3 - колкото 

удовлетворен/а, толкова и неудовлетворен/а; 4 - 

по-скоро не съм удовлетворен/а; 5 - никак не съм 

удовлетворен/а.) 
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1. Наличието на предизвикателства и усещането за 

лични постижения при изпълнението й 

1 2 3 4 5 

2. Възможността да живеете на желано от Вас и 

семейството Ви място 

1 2 3 4 5 

3. Възможността да получавате високи доходи 1 2 3 4 5 

4. Възможността да работите с хора, които добре си 

сътрудничат 

1 2 3 4 5 

5. Възможностите за обучение /за подобряване на 

уменията Ви и придобиване на нови умения 

1 2 3 4 5 

6. Социалното осигуряване 1 2 3 4 5 

7. Признанието, което получавате, за добре 

свършена работа 

1 2 3 4 5 

8. Физическите условия за работа – достатъчно 

пространство, подходящо обзавеждане, 

осветление и др.? 

1 2 3 4 5 

9. Възможностите за самостоятелност 1 2 3 4 5 

10. Сигурността, че ще можете да работите за тази 
организация толкова дълго, колкото желаете 

1 2 3 4 5 

11. Възможностите, които Ви предоставя, за 
развитие и издигане 

1 2 3 4 5 

12. Служебните Ви отношения с прекия ръководител 1 2 3 4 5 

13. Възможността да използвате максимално 
уменията и способностите си 

1 2 3 4 5 
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14. Свободното време, което имате 1 2 3 4 5 

15. Работното време и възможността да отсъствате 
при необходимост 

1 2 3 4 5 

16. Възможностите за добър баланс между работата 
и личния Ви живот  

1 2 3 4 5 

17. Възможностите да влияете върху важните за Вас 
неща 

1 2 3 4 5 

18. Длъжността (работната позиция), която заемате 1 2 3 4 5 

19. Правилата в организацията 1 2 3 4 5 

20. Планирането и организирането на работата  1 2 3 4 5 

21. Работните задачи 1 2 3 4 5 

  

Процедура за тестване на модела. Целта на процедурата е да бъде установено 

дали моделът, при който общата удовлетвореност се обяснява въз основа на 21 

(двадесет и един) фактора на организационната среда (фигура 3), е с по-голяма 

евристична стойност от модела, при който общата удовлетвореност се обяснява въз 

основа на 14 (четиринадесет) фактора на организационната среда (фигура 3 - №№ 1 -

14). Ще смятаме, че моделът с 21 фактора има по-голяма евристична стойност от този 

с 14 фактора, ако са изпълнени следните условия:
49 

а) при многофакторен регресионен и корелационен анализ съвкупността от 21 

фактора може да се сведе (редуцира, ако е необходимо) до съвкупност от фактори, 

между които не е налице зависимост
50

; 

б) моделът, получен въз основа на тази редукция (ако такава е необходима),  е 

адекватен от гледна точка на теста ANOVA; 

в) множественият коефициент на определеност (R Square) е със стойност, по-

голяма от ,534 (това е най-голямата обяснителна стойност на изходния модел (през 

2014 г.).  
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Резюме: В емпирично изследване с 255 служители от различни организации се анализира 

влиянието върху оценките за организационната среда, кумулирания стрес и последиците от стреса, на 

такива фактори, като стимулирането под различни форми за постижения в дейността, системната грижа 

за квалификацията на служителите чрез обучение, изграждането и развитието на екипите, както и 

разпределението на работното време на служителите.  

Ключови думи: кумулиран стрес, последици от стреса, оценки за организационната среда 

 
Abstract: In an empirical study with 255 employees from various organizations, are analyzed the impact 

upon assessments for the organizational environment, cumulated stress and the stress effects from factors such as 

stimulation in various forms for excellence in operations, system care for employees’ qualifications through 

training, development of teams and time schedule. 

Key words: cumulated stress, stress effects, organizational environment assessments 

  

Изследването на психичния стрес, неговата същност, процес, причини и 

последици, както и връзката му с такива феномени, като адаптацията и 

функционирането на индивидите в различни среди и психичното благополучие на 

хората, са сред актуалните теми в публикуваните днес емпирични психологическите 

изследвания у нас и в чужбина (Исаева, 2006; Митева, 2010; Стоянов, 2011) 

Доколкото човек прекарва съществена част от живота си в различни организации 

като се труди, съществен дял от психичното му благополучие (неблагополучие) се 

дължи именно на този факт. В редица изследвания се търсят различни стресори в 

организационна среда и ролята на личностните особености за модерирането на 
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въздействието им върху последиците от стреса (Cooper, 1998; Cooper, 2001; Cox, 1978). 

В друга част акцентът е върху оценките на личността за организационната среда и 

последващото им влияние за генериране на стрес, последици от стреса, съответно 

адаптация към средата, оптимално функциониране и изживяване на благополучие 

(Исаева, 2008; Стоянов, 2011).  

Като имаме предвид именно второто течение на изследвания в тази сфера, 

целта на настоящото изследване е, да се провери влинието на фактори на 

организацията на труда върху оценките за средата, кумулирания стрес и 

последиците от стреса.  

Изхождаме от системен модел за изследване на стреса (фиг. 1), при който като 

резултат от взаимодействието между личността и организационната среда, се формират 

индивидуални оценки за средата, основен източник, в зависимост от характера им за 

кумулиране на стрес и съответен избор на стратегии за справянето с него (вж. Стоянов, 

2011, глава III). От взаимодействието между кумулирания стрес и стратегиите за 

справяне зависи какви ще са последиците от стреса в психосомотичен и чисто психичен 

план.   

На основата на изучаване на редица емпирични изследвания в тази посока, 

очакването е фактори на организацията на труда като: системното стимулиране с 

материални и нематериални награди за добри постижения на служителите, работата по 

изграждането на екипи, обучението на служителите в организацията, особеностите в 

разпределението на времето за труд и отдих, и темпът на работа на служителите, да 

оказват влияние върху оценките за средата, респективно върху кумулирането на стрес и 

последиците от стреса.  

 

 

Индивид 

  Среда 

Оценки за 

средата 

Стратегии 

за 

справяне 

със стреса 

Кумулиран 

стрес 

Последици 

от стреса 

 
Фигура 1. Системен модел за изследване на психичния стрес 

 

 

Методически инструментариум: 

 

1. Анкета 

Анкетата е предназначена за събиране на индивидуално-демографски данни като:   

длъжност, образование, както и някои данни свързани с организацията на трудовата 

дейност в организацията.   
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2. Въпросник за възприет стрес – PS-1 
Методиката се състои от 14 айтема (вж. Cohen, Kumarch, Mermelstein, 1983). 

Измерва степента, в която изследваните лица оценяват събитията в живота си като 

стресови през последния месец. Оценката е свързана основно с възприятия за 

непредсказуемост, отсъствие на контрол и претовареност. Адаптирана е за български 

условия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов (Христова, Карастоянов, 2000). 

Алфата на Кронбах за настоящото изследване е 0,891. 

В настоящото изследване възприетия стрес, измерван с методиката, е наречен 

кумулиран стрес. Това е така, защото става въпрос за кумулации през последния месец, 

а не за възприемане и оценка на конкретна ситуация. 

3. Метод за оценка на социалната среда  

Методът е създаден по подобие на традиционно прилаганите методи за 

диагностика на субективната представа за организационната среда, обозначена с 

понятието “психичен климат” (Величков, Радославова, 2005). Съдържанието включва 

характеристики, присъщи на обособените три дименсии, които произтичат от подхода 

на психологията на средата.  

Към първата дименсия се отнасят твърдения, свързани с организационното и 

функционално състояние на средата в следните три скали: Нормативна база – отнася 

се до наличие на предписания и пра-вила на поведение в средата, чрез които се 

поддържат нейните функции. Скалата се състои от 4 айтема. Алфата на Кронбах за 

изследваната съвкупност в настоящото изследване е  0,743; Строгост на реда – свързва 

се със степента, в която се санкцио-нират отклоненията от установените норми на 

средата. Скалата има 7 айтема. Алфата на Кронбах е 0,726; Противоречивост – 

наличие на несъвместими, или конфликтни изисквания и действия. Скалата се състои 

от 4 айтема. Алфата на Кронбах е 0,675. 

Втората дименсия се отнася до отношението на конкретната среда към по-

широкия социален контекст. Представена е от следните скали: Достъпност – свързва 

се с впечатлението, че е трудно за човек да попадне в средата. Скалата има 4 айтема. 

Алфата на Кронбах е 0,644. Вътрешната й консистентност е скромна, но може да се 

използва внимателно за практически цели; Престижност – отнася се до възприятието, 

че чрез пребиваването в средата се изгражда и поддържа позитивен образ за себе си. 

Алфата на Кронбах е 0,822, а скалата е от 6 айтема и показва много добра вътрешна 

консистентност; Изолираност – разбира се като това, че присъствието в конкрет-ната 

среда ограничава контактите с хора от други среди в социалното обкръжение. Алфата 

на Кронбах е 0,668 при 6 айтема в скалата. 

Третата дименсия, отношението на средата към индивидите в нея, включва 

следните скали: Натоварване – свързва се с необходимостта човек да изразходи лични 

ресурси за постигане на целите на средата. Скалата има 6 айтема. Алфата на Кронбах е 

0,731 за настоящото изследване; Задоволителност – наличие на възможности на средата 

да удовлетворява потребности на индивида. Скалата има 4 айтема. Алфат на Кронбах - 

0,717; Впримченост – оценка на индивида, че ако напусне средата ще възникнат по-

неблагоприятни  последствия за него, отколкото ако остане в нея. Скалата има 4 

айтема. Алфат на Кронбах - 0,558; Защитеност – възприятие на индивида, че 

пребиваването в средата предпазва от неблагоприятни събития и въздействия на 

широкото социално обкръжение. Скалата се състой от 5 айтема. Алфа на Кронбах - 

0,799. 
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 Скалите показват удовлетворяваща вътрешна консистентност и могат да се 

използват за анализи в настоящото изследване.   

4. Въпросник за оценка на тревожността на Ч. Спилбъргър 

(STAI – форма Y)   

STAI е самооценъчен въпросник с широк спектър на приложение. Адаптиран е за 

български условия от Д. Щетински и И. Паспаланов (1989). В настоящото изследване  е 

използвана скалата за S-тревожност. Алфата на Кронбах за настоящото изследване е 

0,941. 

5. Въпросник за невротични тенденции и личностни особености (ВНТЛО) 

Въпросникът е създаден от А. Кокошкарова (1976). Съдържа 120 твърдения, 

разпределени в 13 скали, една от които е за лъжата. Близък по състав е до кратката 

форма на ММPI, т. нар. кратък психопатологичен въпросник (КПВ).   

В настоящото изследване са използвани само три скали, които в най-голяма 

степен описват възможните последици от стреса в психосоматичен план: Вегетативни 

разстройства  - алфата на Кронбах е 0,645; Неврастения – алфата на Кронбах е 0,740; 

Депресия – алфата на Кронбах е  0,734.   

Изследвана съвкупност 

Обект на изследване са 255  служители, разпределени в пет категории. В първата 

категория са включени учители (52) от средно образователни училища на територията 

на област Варна. Втората категория се състои от служители в организации, които 

работят като консултант продавачи (41) или обслужват клиенти на гише. Определени 

са като служители на фронт офис. Третата категория са оператори (54) на 

металорежещи и обработващи машини, оператори контролиращи определени 

технологични процеси. Четвъртата категория служители са операционализирани като 

линейни мениджъри (48). Това са служители от средни и големи предприятия, които 

отговарят за една бригада, цех, екип. Петата категория са т. нар. общински и държавни 

служители (60). Изследваните лица са от общини на територията на област Варна.   

Използвани са следните методи за статистическа обработка на информацията: 

описателна статистика, корелационен анализ, дисперсионен анализ (ANOVA), t – 

критерий на Стюдънт, оценка на вътрешна консистентност на скали (Алфа на 

Кронбах). Статистическата обработка е извършена със статистически софтуерен пакет 

SPSS – 19. 

 

Резултати и анализ на резултатите: 

1. Съществена страна от организацията на труда в работните групи е тази за 

мотивирането на служителите за по-активна работа, така че да се повиши тяхната 

ефикасност и ефективност. Важен елемент в тази посока е материалното и 

нематериалното стимулиране на служителите, чрез различни форми на премии и 

награди. Дисперсионният анализ показва, че фактора “Стимули, награди и премии” има 

значими влияния само върху три от оценките за средата (табл. 1). Вътрешногруповото 

сравнение показва (скала „Престижност”), че в организациите, в които се прилага 

системно стимулиране на служителите за добре изпълнени задачи, средата се оценява 
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като по-престижна, сравнено с групата на служителите, в чиито организации не се 

прилага подобен подход (р<0,01). Също, редовно стимулираните оценяват средата като 

(скала „Задоволителност”) годна да задоволи голям кръг от потребности, в сравнение с 

групата на служителите, при които рядко, или въобще не се прилага подобен подход 

(р=0,000). Награждаваните редовно служители се чувстват и по-защитени от вероятни 

проблеми, идващи от по-широката социална среда (скала”Защитеност”), в сравнение с 

останалите (р<0,005). 

 

Таблица 1 

Дисперсионен анализ за влияние на фактора “Стимули, награди 

и премии” върху оценките за средата (дадени са само значимите влияния) 

 

Оценки за средата F р 

Престижност 6,932 0,000 

Задоволителност 10,016 0,000 

Защитеност 6,461 0,000 

 

Дисперсионният анализ показва, че няма разлика в кумулирания стрес и 

последиците от стреса между служителите в организациите, в които системно се 

използва стимулирането чрез различни видове награди и тези организации, в които 

това става от време на време, или няма такава практика. Очевидно, стресът не се влияе 

директно от подобни аспекти на организацията на труда и отчитането на резултатите от 

него. Вероятно, наградите и премиите имат влияние върху други аспекти от 

преживяванията на хората, но нямат директно отношение към психичния стрес в 

организациите. Влиянието е през оценките за средата, по механизмите, представени в 

системния модел на фиг. 1. 

Важен фактор за организационното развитие и професионалната адаптация на 

служителите е непрекъснатото им обучение. Служителите от организации, в които се 

провежда планирано обучение за подобряване на квалификацията им, демонстрират 

статистически значително по-позитивни оценки за средата, сравнено с тези служители, 

с които не е провеждано подобно обучение. Те възприемат средата като: по-добре 

нормативно уредена (t = 2,839, p = 0,005 за скала „Нормативна база”); по-трудно 

достъпна за случайно попадане в нея (t = –4,579, p= 0,000 за скала „Достъпност”); по-

престижна в широк социален контекст (t = 4,109, p = 0,000 за скала „Престижност”); 

защитаваща ги от катаклизми в широката социална среда (t = 3,776, p = 0,000 за скала 

„Защитеност”); съдържаща по-малко противоречиви и конфликтни изисквания, 

предявявани към служителите (t = –5,017, p = 0,000 за скала „Противоречивост”). 

Обучаваните редовно възприемат организацията като по-добре функционираща от тези, 

които не са обучавани, както и създаваща предпоставки за защита от социално-

икономическите катаклизми в обществото.  

Служителите от организации, в които се провежда планирано обучение за 

подобряване на квалификацията им, демонстрират статистически значително по-ниски 

стойности, както по нива на кумулиран стрес (p<0,05), така и по последици от стреса 

(p<0,05). Очевидно, полагането на грижа за квалификацията на служителите има по-



- 388 - 
 

широки ефекти, които надскачат скромните цели за подобряване на компетенциите на 

същите. Провеждането на планирано обучение в организациите, освен инструмент за 

поддържане на високо ниво на ефективност и ефикасност, се явява съществен 

инструмент и за управление на стреса.  

В организациите, в които се предприемат нарочни мерки за укрепване на екипите, 

средата се възприема значително по-позитивно от служителите, сравнено с тези 

служители, в чиито организации няма такива действия. Така например, служителите от 

организациите, в които се укрепват целенасочено екипите, възприемат средата като: по-

добре нормативно уредена (t = 2,335, p = 0,02 за скала „Нормативна база”); по-трудно 

достъпна за случайно попадане в нея (t = –3,059, p= 0,002 за скала „Достъпност”); по-

престижна в широк социален контекст (t = 4,134, p = 0,000 за скала „Престижност”); 

даваща възможност за задоволяване на широк кръг от потребности (t = 2,387, p = 0,018 

за скала „Задоволителност”); защитаваща ги от катаклизми в широката социална среда 

(t = 4, 693, p = 0,000 за скала „Защитеност”); съдържаща по-малко противоречиви и 

конфликтни изисквания, предявявани към служителите (t = –2,009, p = 0,046 за скала 

„Противоре-чивост”). В такъв смисъл, не е изненада получената статистически значима 

разлика между средните стойности по кумулиран стрес, ситуативна тревожност и 

депресия в групите на изследваните, в чиито организации се полагат извънредни 

усилия за сплотяване на работните групи и екипна работа. При това и при трите 

зависими променливи – кумулиран стрес, ситуативна тревожност и депресия, по-

ниските стойности са в групата на служителите, които са  участвали в дейности по 

изграждане и укрепване на екипите (p<0,05).   

Организацията на почивките в рамките на работния ден също има отношение към 

оценките за организационната среда. Изследвани са четири категории служители. При 

първата категория почивките са напълно регламентирани. При втората категория 

почивките се определят от ръководителя в процеса на работата. При третата, 

почивките са по договорка между ръководителя и служителите, докато при четвъртата 

– почивките се определят от самите служители. 

Дисперсионният анализ показва влияние на този фактор върху следните оценки: 

скала „Нормативна база” – F = 3,668, p = 0,013; скала „Достъпност” – F = 4,604, p = 

0,004; скала „Престижност” – F = 4,174, p = 0,007; скала „Задоволителност” – F = 4,956, p 

= 0,002; „Защитеност” – F = 4,251, p = 0,006; скала „Противоречивост” – F = 5,234, p = 

0,002. В организациите, в които има твърд регламент на почивките в рамките на 

работния ден, служителите възприемат средата като по-добре нормативно уредена 

(скала „Нормативна база”), сравнено със служителите, които почиват по договорка с 

ръководителите си, или сами определят кога да почиват (p< 0,04), както и оценяват 

средата като по-трудно достъпна (скала „Достъпност”), сравнено със същите категории 

служители (p=0,000). Като най-престижна (скала „Престижност”), оценяват средата 

служителите, които работят при твърд регламент на почивките, или сами определят 

почивките си, сравнено със служителите, при които почивките се определят от 

ръководителите (p < 0,003). Като най-задоволителна (скала „Задоволителност”) 

оценяват средата служителите, които сами определят кога да почиват в рамките на 

работния ден, сравнено с останалите категории (p = 0,002). Като най-защитени (скала 

„Защитеност”) от катаклизмите в широк социален контекст се чувстват служителите, 

които сами определят почивките си, сравнено с тези, на които ръководителите 

определят кога да почиват, или почиват по договорка с ръководителите (p < 0,05). Като 

най-малко противоречива възприемат средата служителите, които почиват на твърд 
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регламент, сравнено с тези, които почиват по собствено усмотрение, или по 

разпореждане на ръководителите (p = 0,002).  

Организацията на почивките в работната среда влияе значимо върху депресията и 

неврастенията и не влияе върху комулирания стрес, вегетативните разстройства и 

ситуативната тревожност. При вътрешногруповото сравнение се оказва, че най-висока 

стойност при неврастения имат служителите в организации, в които почивките се 

определят от ръководителите в процеса на работата, сравнено със служителите, които 

работят при условията на твърд регламент на почивките, или сами определят кога да 

почиват (p< 0,04). Тези, които работят при условия на твърд регламент на почивките 

имат по-ниски стойности на депресията от тези, които почиват по преценка на 

ръководителите (p<0,02). Очевидно, предварителната яснота за разпределение на 

времето в ежедневието създава предпоставки за намаляване на интензивността на 

неврастенията и депресията.   

Темпът на работа оказва влияние върху оценките за средата. Изследвани са 

четири категории служители. При първата, темпът на работа се определя от поточна 

линия, или технологията на производство или услугите. При втората, темпът на работа 

се определя от разпределението на времето за деня, при третата – се определя от 

взаимодействието с колегите, докато при четвъртата, темпът на работа се определя от 

самия служител. Резултатите от дисперсионния анализ за значимите влияния са: скала 

„Строгост на реда” – F=2,812, p=0,039; скала „Впримченост” – F=3,287, p=0,021; скала 

„Изолираност” – F=6,826, p=0,000. При вътрешногруповото сравнение се оказва, че при 

служителите, при които темпът на работа се определя от технология (напр. поточна 

линия), възприемт средата като впримчила ги (скала „Впримченост”) в по-голяма 

степен от останалите категории (p=0,002) и като по-изолирана от други среди (скала 

„Изолираност”), в сравнение със служителите, при които темпът на работа се определя 

от взаимодействието с колегите (p=0,000) или се определя от самите служители 

(p=0,000). Служителите, при които темпът на работа се определя от разпределението на 

времето за деня, оценяват средата като по-изолирана от други среди, сравнено със 

служителите, при които темпът на работа се определя от взаимодействието с колегите 

(p=0,035) или при тези, при които темпът на работа се определя от самите тях 

(p=0,030).   

Темпът на работа се оказва, че от последиците на стреса, влияе единствено върху 

вегетативните разстройства. При вътрешногруповото сравнение се констатира, че 

служителите, при които темпът на работа се определя от технологията на 

производството, или услугата, имат статистически значимо най-високо ниво на 

вегетативни разстройства, за разлика от тези, при които темпът на работа се определя 

от ежедневно разписание на време, от взаимодействието с колегите или служителят сам 

определя темпа си на работа (р<0,025).  

При определени условия, съвременните технологии поставят служителите пред 

необходимостта да са в тяхна „услуга” и темпът на работа се определя от технологията. 

Затова е важно мениджмънтът да използва спрямо тези служители подходи, които биха 

компенсирали негативното влиятние на този фактор върху вегетативните разстройства. 

Не е открита статистически значителна разлика в средните стойности на 

кумулирания стрес и последиците от стреса между работещите на смени служители (68 

от изсл. лица) и неработещите на смени (184 от изсл. лица). Очевидно, служителите, 

работещи на смени, са адаптирани към влиянието на този фактор и нивата на 
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кумулирания стрес и последиците от стреса в организационна среда се влияят от други 

фактори на организацията на труда. 

 

Изводи: 

Направените до тук анализи за влияние на фактори на организацията на труда 

върху оценките за средата, кумулирания стрес и последиците от стреса показват 

логичността на системния модел за психичния стрес в организацията. Факторите на 

труда оказват влияние върху оценките за средата. По механизмите, медиаторни и 

модераторни, представени в модела (вж. фиг. 1) тези оценки влияят върху 

кумулирането на стрес и последиците от стреса.   

Съществена страна за управление на стреса е характера на организацията на 

работния процес, разпределението на времето за труд и отдих, както и темпа на работа. 

Категорични са резултатите, че претоварването води до кумулиране на повече стрес и 

последици от стреса. Изследването показва още, че твърдият регламент на почивките в 

организацията има най-позитивно въздействие върху оценките за средата, за разлика от 

други варианти на регламентиране на почивките в работния ден. Специално внимание 

следва да се обръща на служителите, чиито темп на работа се определя от технология и 

практически хората са „в услуга” на машини или процедури. Те са по уязвими за стреса 

от другите служители и за тях следва да има по-специфична грижа. 

Изследването показва възможностите и на работата по укрепване на екипите за 

задоволяване на значими потребности на служителите и редуциране на нивото на 

кумулирания стрес и чисто психическите последици от стреса – ситуативната 

тревожност и депресията. Работата по укрепване на екипите не само се свързва с 

повишаване на продуктивността им, но е важен фактор за оптимизиране на 

социалнопсихичния климат, повишаване на доверието между членовете на работните 

групи и в крайна сметка полу-чаване на повече социална подкрепа в работната среда. 

Може би именно затова служителите, в чиито организации има нарочни действия от 

мениджмънта за развитие на екипите, като цяло имат по-позитивни оценки за всички 

аспекти от функционирането на организациите. Това обуславя и по-ниските нива на 

кумулиран стрес и последици от стреса, сравнено с други служители в организации, 

където не се работи по укрепване на екипите. 

Работата с компетенциите на служителите е важна стратегия за управление на 

стреса. Системното обучение на служителите подобрява квалификационните им 

възможности да се справят със задачите, самоувереността, способността им за справяне 

с работните задължения и съдейства служителите да възприемат обучението като 

загриженост от организацията, като вид социална подкрепа, а това променя в позитивна 

посока оценките за социалната среда. 

Важно за служителите е оценката от мениджмънта за постиганите трудови 

резултати. В тази връзка, от съществено значение е системата за стимулиране и 

мотивиране на служителите. Изследването показва, че в организациите, в които има 

системно стимулиране за добри постижения, служителите възприемат средата като по-

престижна, способна да предпазва от катаклизмите на широката социална среда и да 

удовлетворява голямо количество от потребностите им. Очевидно системата за 

стимулиране на служителите за добри постижения има своето значение за характера на 

възприемане и оценка на организационните фактори. 
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Резюме: В настоящия доклад са представени резултатите от емпирично психологическо 

изследване на взаимовръзките между подходите към ученето на студентите, афектите и кариерните 

предпочитания, които се проявяват в хода на академичното обучение и професионалната подготовка. В 

изследването участват 475 студенти от разнородни специалности, изучавани в различни български 

университети. Получените резултати свидетелстват за трайната тенденция студентите да инвестират в 

задълбочено учене, положителни афекти и кариерни предпочитания, свързани с развитието на 

творческото мислене и преодоляването на професионални предизвикателства. 

 
Ключови думи: подходи към ученето, афекти, кариерни предпочитания, професионалната 

подготовка в университетите 

 
Abstract: This report presents the results of empirical psychological study of relationships between 

approaches to learning, affect and career anchors during the professional preparation of students. The study 

involved 473 students from various disciplines taught in different Bulgarian universities. The results show a 

steady trend for students to invest in-depth learning, positive affects and career preferences related to the 

development of creative thinking and overcome professional challenges. 

 
Keywords: Approaches to learning, affect, career anchors, professional preparation in universities 

 

Подходите към ученето съдържат в себе си важна информация относно начина, 

по който обучаваните индивиди свързват, организират, интерпретират и прилагат 

усвоените знания и умения по време на своята активна включеност в учебния процес. 

Това означава, че подходите към ученето са метапонятие, обуславящо извършването на 

разнообразна познавателна и трансформационна дейност с оглед постигането на 

резултати, които носят лична удовлетвореност и са психологически ценни и значими за 

обучавания индивид. Подходите към ученето са динамично променяща се величина, 

която е в силна зависимост не само от когнитивно-личностните особености на 

обучаваните индивиди, но и от разнопосочните влияния на социално-образователната 

среда. Съществуват няколко подходи към ученето. Има повърхностен подход към 

ученето, който съдържа в себе си инструментални мотиви за учебна работа и обуславя 

желанието за постигане на високи резултати, но с малко усилия. На повърхностните 

мотиви съответства репродуктивна повърхностна стратегия, която се основава на 

възпроизвеждането на важна учебна информация чрез механично учене. Задълбоченият 

mailto:jankulova@phls.uni-sofia.bg
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подход към ученето кореспондира с познавателните интереси, с усещането за лична 

ефективност и компетентност, отразява стремежа и усилията да се научават нови неща. 

За целта се използват предишни знания, които се включват в обработката на новата 

информация и по този начин значително се разширява и обогатява учебния опит. 

Възможен е и подход към ученето, ориентиран към постижения, който отразява 

насочеността към отлични резултати, дори и когато учебният материал не е достатъчно 

интересен и интригуващ в познавателно и професионално отношение. На тези мотиви 

съответства стратегия, ориентирана към постижения, която се прилага при максимална 

мобилизация на интелектуално-личностния потенциал и при гъвкава организация на 

ученето, времето и самоподготовката (Янкулова, 2009). 

Отношението към ученето в академична среда е в основата на изградената 

жизнена позиция и личните възприятия на обучаваните индивиди относно такива 

важни структуроопределящи компоненти като цели и стандарти на професионалната 

подготовка и организация на учебната работа, професионален смисъл на обучението и 

учебна натовареност, начини на преподаване и приложение на научното знание в 

практиката, наличие на достатъчно свободни възможности за създаване и развитие на 

социално-професионални кантакти в съответния образователен контекст (Янкулова, 

2016). 

Локусът на контрола отразява генерализираните очаквания относно 

възможните взаимовръзки между поведението и средата, а това има пряко отношение 

към индивидуално-личностното развитие, жизнената перспектива, възгледите за ролята 

на съдбата, властта, другите, постигнатите успехи/ неуспехи. Установено е, че на 

влиянието на локуса на контрола се дължат някои различия в самооценката, в 

приспособяването към средата, както и вариациите във възприятията за личната Аз-

ефективност (Mooney, Sherman & LoPresto, 1991). Възможно е да се прояви външен или 

вътрешен локус на контрола. В литературата, посветена на изследването на този 

феномен, се подчертава предимството на вътрешния пред външния локус на контрола 

във връзка с постигането на важни за личността резултати. Вътрешният локус на 

контрола корелира положително и във висока степен с мотивацията за постижения, със 

способностите за гъвкаво приспособяване към изискванията на контекста, както и с 

интензивността и постоянството на вложените усилия (Volkmer & Feather, 1991). 

Хората, които се отличават с вътрешен локус, са способни в по-голяма степен да 

контролират живота си и важните за тях социални събития, а това е важен момент в 

тяхното разбиране за собственото им функциониране и справяне със социалните 

предизвикателства (Цветкова, 2001). 

Емоциите съпровождат практически всяка активност на субекта и това ги 

превръща в един от главните механизми за вътрешна регулация на психическата 

дейност, поведението и учебното изпълнение. Благодарение на натрупания 

емоционален опит значително се увеличава бързината и адекватността на 

индивидуалните реакции спрямо разнообразните стимули, като се оптимизират 

личните възможности за успешно приспособяване в информационно неопределена 

среда (Грановска, 1989). При изследванията на емоциите консистентно се появяват две 

основни дименсии - позитивен и негативен афект (Watson & Clark, 1988) Те отразяват 

два противоположни по своята същност фактори, които корелират силно и негативно 

помежду си и същевременно са изведени като ортогонални дименсии след направен 

факторен анализ. Позитивният афект отразява степента, до която индивидът се чувства 

активен, ентусиазиран, силно концентриран, приятно ангажиран. Негативният афект 

отразява равнището на субективния дистрес и се свързва с преживяване на гняв, 
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недоволство, вина, страх, нервност. И в други изследвания (Watson, 1988) се 

потвърждава, че позитивният афект е свързан преди всичко със засилена социална 

активност и удовлетвореност във връзка с приятни събития докато негативният афект – 

по-скоро с трудната борба с неблагоприятните последствия от действието на 

стресогенни фактори. 

Студентите имат кариерни предпочитания (котви), които са обусловени от 

личните им възприятия и желания относно бъдещата професия. Кариерните 

предпочитания са резултат от пресечните взаимодействия между индивидуално-

личностните и възрастови характеристики, условията за учене и професионална 

подготовка в съответния социално-образователен контекст. Освен това те са константна 

величина, не се променят в хода на кариерното израстване на личността (оттук 

произтича метафората за кариерна котва) и се проявяват на основата на усвоените 

знания, умения, компетенции. Трябва да се има предвид, че на прага на 

професионалната реализация, жизнената насоченост на личността може да се осмисли 

не само през призмата на индивидуално-личностните особености, желания, амбиции, 

постигнати резултати, но и чрез кариерните предпочитания. 

За да се научи повече за взаимовръзките и взаимозависимостите между 

подходите към ученето, отношението към ученето, учебен успех, академичния локус на 

контрола, афектите и кариерните предпочитания на студенти, изучаващи разнородни 

специалности в различни университети, е проведено емпирично психологическо 

изследване. С оглед успешното реализиране на тази цел на първо място допуснахме, че 

вероятно съществуват разнообразни статистически значими взаимовръзки между 

подходите към ученето, кариерните предпочитания и афектите. На второ място се 

предполага, че вариациите в прилаганите подходи към ученето, различната 

локализация на причинността за учебните успехи/ неуспехи и кариерните 

предпочитания, имат значимо влияние върху отношението към ученето, позитивния 

афект и учебния успех на изследваните студенти. 

В изследването, проведено през 2014-2015 г., участват 475 студенти, които 

изучават най-различни специалности, обединени в следните по-големи групи. В група 

Психология има 158 души (33%); в Педагогически специалности (ПМХК, НУПЧЕ, 

ПНУП, Социални дейности) са включени 32 студенти (6,7%); в Медицински 

специалности (Медицина, Фармация, Молекулярна биология, Медицинска сестра, 

Медицинска рехабилитация и ерготерапия, АИУТ) - 127 души (26,5%); във Филологии 

(Българска филология, Английска филология) - 57 (11,9%); в Други хуманитарни 

специалности (Социология, Право, Връзки с обществеността, Европеистика с фр. език, 

История и география, Археология, Архивистика и документалистика, История, История 

и философия) - 61 души (12,7%); в Технически специалности (Компютърни науки, 

Софтуерно инженерство, Геология, Телекомуникации) попадат 44 студенти (9,2%). 

Изследваните студенти се обучават в Техническия университет (ТУ), гр. София 

- 53 души (11,1%); Софийския университет „Свети Климент Охридски” (СУ) – 326 

(68,1%); Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) – 70 души 

(14,6%); Нов български университет (НБУ) – 30 души (6,3%). 

Съобразно целите и задачите на изследването е избран и приложен Въпросник за 

кариерни предпочитания (цит. по Наръчник за работещи и за безработни, търсещи 

кариерно развитие в сектор туризъм – BG/ 06 /B/F/PP – 166001 – Програма „Леонардо 

да Винчи“). 
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За постигане на основната цел и за адекватна проверка на формулираните 

хипотези са извършени статистико-математически анализи с помощта на компютърната 

програма SPSS. 

В опит да се провери дали има статистически значими взаимовръзки между 

подходите към ученето, кариерните предпочитания и афектите е направен 

корелационен анализ по Пирсън. В тази връзка се установява, че един от подходите към 

ученето - Тревожност взаимодейства положително и умерено с Негативен афект 

(r=.415**). Това потвърждава добре известния факт, че тревожността на студентите 

нараства при доминантност на негативните емоции по време на обучението и 

самоподготовката. 

Стратегически подход към ученето има положителна и умерена взаимовръзка, 

както с другите подходи към ученето - Саморефлексия и самоподготовка (r=.457**) и 

Задълбочен подход към ученето (r=.452**), така и с Позитивен афект (r=.427**). Това 

означава, че желанието на студентите да подхождат стратегически към ученето се 

съпътства от усилията им за внимателна саморефлексия и самоподготовка, както и от 

положителни емоции в хода на академичното обучение и професионалната подготовка. 

Друг подход към ученето като Саморефлексия и самоподготовка има 

положителни взаимовръзки с Кариерни предпочитания за творчество и 

предизвикателства (r=.356**) и с Кариерни предпочитания за развитие на мениджърски 

и технически компетенции (r=.302**). Следователно склонността на изследваните лица 

да извършват саморефлексия и успешна самоподготовка нараства успоредно на 

кариерните предпочитания, свързани с развитие на творческото мислене и с успешното 

решаване на предизвикателни задачи, както и на фона на усилията за формиране на 

подходящи мениджърски и технически компетенции. 

Задълбочен подход към ученето корелира положително и умерено с Кариерни 

предпочитания за творчество и предизвикателства (r=.380**) и с Позитивен афект 

(r=.370**). Това означава, че задълбоченото учене се постига при системни усилия за 

успешно планиране и разпределение на наличните ресурси (лични, академични, 

времеви), на фона на внимателното обмисляне на постигнатите резултати, разумното 

управление на самоподготовката и достатъчно положителни емоции. Задълбоченото 

учене е обвързано с кариерни предпочитания, свързани с прояви на творческо и 

иновативно мислене, с успешно преодоляване на предизвикателни професионални 

ситуации, при преобладаване на положителни емоции. Успоредно на кариерните 

предпочитания за творчество и предизвикателства се проявяват кариерни 

предпочитания, свързани с развитието на разнообразни мениджърски и технически 

компетенции, които имат важно значение за бъдещата професия. 

Оказва се също така, че позитивният афект съпътства желанието на студентите 

да инвестират в собственото си развитие и професионализация, да извършват 

саморефлексия относно постигнатите резултати и да влагат усилия в задълбочено 

планиране и стратегически насочено участие в процеса на учене и самоподготовка. 

Позитивният афект кореспондира с кариерни предпочитания, които дават възможност 

за развитие на творческо мислене, както и за формиране на важни мениджърски и 

технически компетенции, докато негативният афект се съпровожда главно от повишена 

тревожност. 

В обобщение може да се посочи, че получените резултати от корелационния 

анализ свидетелстват за наличие на статистически значими взаимовръзки между 
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изследваните феномени, които основно са положителни и умерени по сила и посока на 

влияние. 

На следващо място допуснахме, че вариациите в прилаганите подходи към 

ученето, различната локализация на причинността за учебното изпълнение и 

кариерните предпочитания на студентите, могат да предсказват промените в 

отношението към ученето в академична среда, позитивния афект и учебния успех. За да 

проверим това допускане, извършихме стъпков регресионен анализ. За независими 

променливи избрахме Подходи към ученето, Академичен локус на контрола, Кариерни 

предпочитания. Смятаме, че подходите към ученето детерминират важни моменти в 

когнитивната обработка на учебната информация. Интерпретациите на локуса на 

контрола, който е важен личностен фактор, могат да бъдат в основата на обобщени 

очаквания за контрол върху поведението и учебното изпълнение, както и във връзка с 

личните възможности за успешна саморегулация. Кариерните предпочитания са 

личностно обусловени, защото са свързани не само с обучението и професионалната 

подготовка, но и с жизнената стратегия на личността. 

За зависими променливи определихме Отношение към ученето в академична 

среда, Позитивен афект, Учебен успех. Отношението към ученето отразява 

действената, съзнателно формирана и поддържана връзка между личността, отделните 

аспекти на учебния процес и цялостната професионална подготовка в университета. 

Действието на този феномен намира израз в насочеността на личните възприятия, 

убеждения, оценки, емоции, както и при съставянето, подреждането и постигането на 

важните цели. 

Учебният успех в хода на академичното обучение е важен индикатор за 

степента, до която студентите се справят с учебните задължения. Успешното участие и 

в учебния процес, и в самоподготовка, е важно да се съпътства от положителни емоции, 

защото те могат успешно да фасилитират усилията за постигане на отлични учебни 

резултати, по-голяма лична удовлетвореност и Аз-ефективност. Много вероятно е 

вариациите в подходите към ученето, в академичния локус на контрола и в кариерните 

предпочитания да се дължат именно на промените в отношението към ученето в 

съответната академична среда, позитивния афект и учебния успех. 

Следователно всички промени в когнитивната обработка на информацията, в 

начините за трансфер на знанието и практическото му приложение при решаването на 

поставените учебни и други професионални задачи, начините за атрибутиране на 

причините за учебните успехи/ неуспехи в обучението и професионалната подготовка, 

както и специфичните кариерни предпочитания могат да обуславят трансформациите в 

отношението към ученето в академична среда, емоциите и учебния успех. 

Съобразно резултатите, получени от извършения стъпков регресионен анализ, се 

установява, че най-високият процент от различията в баловете на студентите по 

субскала Позитивен афект - 32,4%, може да се променя като функция от измененията 

в следните променливи, подредени по важност въз основа на коефициента β, а именно: 

Стратегически подход към ученето, Кариерни предпочитания за творчество и 

предизвикателства, Тревожност, Саморефлексия и самоподготовка, Късмет, Кариерни 

предпочитания за развитие на мениджърски и технически компетенции (виж табл. 1). 

Това показва, за да преобладават положителните емоции в обучението и 

професионалната подготовка, много важни са усилията на студентите стратегически да 

планират своето участие в учебния процес и да отделят достатъчно време за 

самоподготовка и саморефлексия, ограничавайки проявите на тревожност и 
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прекаленото оповаване на късмета. Позитивният афект е следствие от кариерни 

предпочитания, в основата на които стоят усилията за развитие на творческо и 

критическо мислене, както и на различни мениджърски и технически компетенции. 

 

Табл. 1. Стандартизирани регресионни коефициенти Beta, % обяснена дисперсия 

(R
2
) за ефектите на подходите към ученето, академичния локус на контрола, 

кариерните предпочитания върху отношението към ученето в академична среда, 

позитивен афект, учебен успех 

Незав. 

пром. 

Отношение към ученето в академична среда, позитивен афект, учебен 

успех 

(Зависими променливи) 

 

ПА
51

 

() 

ЯЦС 

() 

ПС 

() 

УН 

() 

Ус 

() 

ОтС 

() 

ОУР 

() 

СК 

() 

СС 
0,142**

52
 

0,230** 0,119**      

СПУ 0,246**   0,170** 0,278**    

ЗПУ   0,181**   0,103**   

Тр -0,175** -0,129**  0,338**     

К -0,126**  -0,189**  0,216** -0,170** 0,216**  

ВЛ    0,155**     

ВтрЛ  0,289**   0,201** 0,156**   

СМТК 0,114** 0,177** 0,237**      

СПКЖ         

СТП 0,185**       0,175** 

R
2
 32,4% 28,2% 22,4% 18,1% 15,3% 10,8% 4,7% 3,1% 

 

                                                           
51 Легенда: УН (учебна натовареност); ПС (професионален смисъл на обучението); ОтС 

(отвореност към студентите); СК (социален климат); ЯЦС (ясни цели и стандарти); ОУР 

(организация на учебната работа); ПА (позитивен афект); Ус (учебен успех); СС (саморефлексия 

и самоподготовка); СПУ (стратегически подход към ученето); ЗПУ (задълбочен подход към 

ученето); Тр (тревожност); К (късмет); ВЛок (външен локус на контрола); ВтрЛок (вътрешен 

локус на контрола) 

52
 * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Полученият коефициент на обяснена вариация показва, че 28,2% от различията в 

баловете на студентите по субскала Ясни цели и стандарти могат да варират съобразно 

такива фактори, взети заедно и подредени по важност въз основа на коефициента β, 

като Вътрешен локус на контрола, Саморефлексия и самоподготовка, Кариерни 

предпочитания за развитие на мениджърски и технически компетенции, Тревожност. 

Следователно ясното определяне и правилното разбиране на важните образователни 

цели и професионални стандарти е следствие от ограничаването на тревожността, от 

усилията, вложени в саморефлексия върху постигнатите резултати и гъвкава 

самоподготовка, доминантност на вътрешния локус на контрола и кариерни 

предпочитания, в основата на които са стремежите своевременно да се формират и 

развиват подходящи мениджърски и технически компетенции. 

На основата на извършения стъпков регресионен анализ и съобразно получения 

коефициент на обяснена вариация се установява, че 22,4% от различията в баловете на 

студентите по субскала Професионален смисъл на обучението могат да се обяснят с 

Кариерни предпочитания за развитие на мениджърски и технически компетенции, 

Късмет, Задълбочен подход към ученето, Саморефлексия и самоподготовка. Този 

резултат показва, че вариациите в разбирането на професионалния смисъл на 

обучението се определят съобразно усилията, които студентите влагат в задълбочено 

учене, саморефлексия и самоподготовка, но при разчитане на късмета и кариерни 

предпочитания, позволяващи развитието и усъвършенстването на разнообразни 

мениджърски и технически умения. 

15,3% от различията в баловете на студентите по субскала Учебен успех могат да 

се обяснят с такива фактори, каквито са Стратегически подход към ученето, Късмет, 

Вътрешен локус на контрола, взети заедно и подредени по важност въз основа на 

коефициента β. Това означава, че промените в учебния успех са в зависимост от 

вложените от студентите усилия в разумно и гъвкаво разпределение и управление на 

личните усилия, интелектуално-когнитивните възможности, учебните и времеви 

ресурси на фона на вътрешна локализация на причинността за учебното поведение, но 

и при разчитане на късмета. 

Полученият от извършения регресионен анализ коефициент на обяснена 

вариация свидетелства, че 10,8% от различията в баловете на студентите по субскала 

Отвореност на преподавателите към студентите се дължат на Късмет, Вътрешен 

локус на контрола, Задълбочен подход към ученето. На тази основа се установява, че 

вариациите в равнището на отвореност на преподавателите спрямо студентите в 

процеса на академично обучение и професионална подготовка, са функция от 

измененията във вътрешния локус на контрола, задълбоченото учене или прекаленото 

значение на късмета. 

На следващо място регистрираният коефициент на обяснена вариация 4,7%, 

показва, че различията в баловете на студентите по субскала Организация на учебната 

работа се обясняват с Късмет. Следователно отношението на изследваните студенти 

към организацията на учебната работа може да се обясни или предскаже на базата на 

степента, до която те разчитат на късмета в обучението. 

Накрая се установява, че 3,1% от различията в баловете на студентите по 

субскала Социален климат се детерминират от Кариерни предпочитания за творчество 

и предизвикателства. Това означава, че отношението на изследваните лица към 

особеностите на социално-психичния климат в рамките на съответната специалност и 

университет, може да се променя съобразно измененията в кариерни предпочитания, 
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стимулиращи развитието на творческото мислене при решаването на предизвикателни 

учебни или други професионални задачи. 

В заключение може да се посочи, че предварително формулираната хипотеза за 

значимо влияние на подходите към ученето, локализацията на причинността за 

учебните резултати и кариерните предпочитания върху отношението към ученето, 

позитивния афект и учебния успех на изследваните студенти, напълно се потвърждава. 

Регистрираните зависимости подчертават значението на изследваните феномени в 

контекста на продължаващото обучение и професионална подготовка в академична 

среда и представляват важна отправна точка за продължаване на тези изследвания в 

бъдеще. 
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Резюме: В настоящия доклад се анализират особеностите на кариерните предпочитания на 475 

изследвани студенти в хода на академичното обучение и професионалната подготовка. В тази връзка е 

приложен научноизследователски инструмент, чиито психометрични характеристики и факторна 

структура са внимателно проследени и анализирани. Специално се проучва влиянието на изучаваната 

специалност и университет върху кариерните предпочитания на изследваните лица. Регистрира се 

статистическо значимо влияние на независимите фактори специалност и университет върху кариерните 

предпочитания на студентите за творческо развитие и успешно решаване на предизвикателни 

професионални задачи. 

Ключови думи: кариерни предпочитания, специалност, професионална подготовка в университета 

Abstract: This report analyzes the characteristics of career anchors of 475 students during their academic 

education and professional training. In this connection is applied a research tool whose psychometric 

characteristics and factor structure are carefully analyzed. We specifically examine the effect of the specialty and 

university on career anchors of the respondents. There is a statistically significant influence of independent 

factors specialty and university on the career anchors of students for creative development and successfully 

solving of challenging professional tasks. 

Keywords: Career anchors, effect of the specialty and university 

 

По време на академичното обучение и професионалната подготовка на 

студентите в университета закономерно се поражда въпросът за бъдещата 

професионална реализация и начините за постигане на успешна кариера. При 

изучаването на съответна специалност студентите могат да демонстрират различни 

кариерни предпочитания (котви), които се детерминират от общата жизнена 

перспектива и от индивидуалната стратегия за личностно развитие. Освен това 

кариерните предпочитания са резултат от многобройните пресечни взаимодействия 

между индивидуално-личностните характеристики на обучаваните индивиди, както и 

от условията за учене и професионална подготовка в съответния образователен 

контекст. Кариерните предпочитания са също така константна величина, защото 

веднъж формирани, те не се променят по време на кариерното израстване на личността 

(оттук произтича и метафората за кариерна котва). В тази връзка те не са предпоставка 

за избор на професия, а са по-скоро израз на притежаваните от индивида конкретни 

знания, умения, компетенции. Всичко това означава, че на прага на професионалната 

реализация жизнената насоченост на личността може да бъде осмислена не само през 

призмата на индивидуално-личностните особености, желания, амбиции, знания, 

mailto:jankulova@phls.uni-sofia.bg
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умения, постигнати резултати, но и на базата на конкретните кариерни предпочитания. 

Важно е също така да се познават утвърдените модели за кариерно израстване в 

съответната организация, предлагаща разнообразни възможности за работа 

(длъжностна йерархия, характеристики на трудовата дейност, работни изисквания и 

др.) (Янкулова, 2016). 

За да се разбере повече за особеностите на кариерните предпочитания на 

студенти, изучаващи разнородни специалности в различни университети, проведохме 

емпирично психологическо изследване. За успешно реализиране на подобна цел 

формулирахме следните хипотези. Опирайки се на това, че специалността в съответния 

университет вероятно е избрана поради реални и привлекателни възможности за 

успешна реализация на пазара на труда в бъдеще, предполагаме, че кариерните 

предпочитания към творчество и иновации ще преобладават сред изследваната група 

студенти. Освен това очакваме, че независими фактори като специалност и университет 

ще оказват статистически значимо влияние върху кариерните предпочитания на 

обучаваните индивиди. За да проверим издигнатите хипотези, формулирахме 

конкретни научноизследователски задачи. Едната е свързана с необходимостта да се 

научи повече за психометричните характеристики на приложения 

научноизследователски инструмент, както и да се отбележат особеностите в неговата 

факторна структура. От друга страна, от важен интерес е да се проследят и анализират 

вариациите в кариерните предпочитания сред изследваните студенти съобразно 

влиянието на изучаваната специалност и университет. 

В проведеното психологическо изследване (2014-2015 г.) участват 475 студенти 

от различни специалности, които обединихме в по-големи групи. В група Психология 

има 158 души (33%); в група Педагогически специалности (ПМХК, НУПЧЕ, ПНУП, 

Социални дейности) - 32 студенти (6,7%); в група Медицински специалности 

(Медицина, Фармация, Молекулярна биология, Медицинска сестра, Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия, АИУТ) са обхванати общо 127 души (26,5%); в група 

Филологии (Българска филология, Английска филология) изследваните студенти са 57 

(11,9%); в група Други хуманитарни специалности (Социология, Право, Връзки с 

обществеността, Европеистика с фр. език, История и география, Археология, 

Архивистика и документалистика, История, История и философия) - 61 души (12,7%); в 

група Технически специалности (Компютърни науки, Софтуерно инженерство, 

Геология, Телекомуникации) попадат 44 студенти (9,2%). 

Изследваните студенти се обучават в Техническия университет (ТУ), гр. София 

- 53 души (11,1%); Софийския университет „Свети Климент Охридски” (СУ) – 326 

(68,1%); Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) – 70 души 

(14,6%); Нов български университет (НБУ) – 30 души (6,3%). 

Съобразно целите и задачите на изследването е приложен Въпросник за 

кариерни предпочитания (цит. по Наръчник за работещи и за безработни, търсещи 

кариерно развитие в сектор туризъм – BG/ 06 /B/F/PP – 166001 – Програма „Леонардо 

да Винчи“). 

За постигане на основната цел, за успешно решаване на поставените 

научноизследователски задачи, както и за адекватна проверка на формулираните 

хипотези, е извършена статистико-математическа обработка с помощта на 

компютърната програма SPSS. Осъществени са разнообразни научни анализи за 

обработване и анализ на получената информация (айтемен анализ, факторен анализ, 

изчисляване на средни стойности, дисперсионен анализ/ ANOVA, пост-хок тестове), а 

на крайните резултати е направена адекватна психологическа интерпретация. По-

конкретно за успешно решаване на научноизследователската задача, свързана с 

установяване на психометричните характеристики и факторната структура на 
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използвания инструмент, са направени айтемен и факторен анализи. С помощта на 

получените резултати могат да се очертаят следните закономерности. 

В оригиналния вариант на инструмента се предлага 5-факторна структура, в 

която са включени пет основни насоки или опорни точки в кариерата. На първо място е 

Техническа/ функционална компетентност (съдържа твърдения № 1, 6 11); следвана от 

Мениджърска компетентност (твърдения № 2, 7, 12); Сигурност и стабилност 

(твърдения 3, 8, 13); Творчество/ предприемачество (твърдения 4, 9, 14); 

Самостоятелност и независимост (твърдения 5, 10, 15). Резултатите от проведеното 

изследване в български условия свидетелстват, че въпросникът за кариерни 

предпочитания се отличава с висока вътрешна консистентност. По-конкретно 

изчисленият коефициент на Кронбах е =0.701, а обособените фактори обясняват 

42,8% от регистрираните вариации. При изчисляването на общия коефициент на 

извадкова адекватност (КМО) (Kaiser-Meyer-Olkin Measure) се регистрират средни 

условия за прилагане на факторен анализ спрямо емпиричните данни от проведеното 

изследване. От друга страна, стойностите на получените коефициенти на извадкова 

адекватност са високи за всички променливи, което е благоприятен знак за прилагане 

на факторен анализ (табл. 1). 
 

Табл. 1. Общ коефициент на извадкова адекватност (KMO) и резултати от теста на 

Бартлет 

Кайзер-Мейер-Олкин тест за адекватност ,798 

Тест на Бартлет за 

сферичност 

Approx. Chi-Square 1059,171 

 df 105 

 Sig. ,000 

 

За да се установи дали предварителните очаквания за наличие на пет 

компонента във въпросника за кариерни предпочитания съвпадат с действителното 

факторно разпределение на айтемите, е приложен съответен метод (Scree-test на Кетъл) 

(граф. 1). 
 

 
Граф. 1. „Scree-plot” на факторното разпределение на айтемите във въпросника за 

кариерни предпочитания 
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Получените резултати не потвърждават пет-факторното деление, а по-скоро 

говорят за наличие на три фактора. Графиката на собствените стойности показва, че 

първите три главни компонента имат по-значителен принос към общата дисперсия на 

теста. Останалите компоненти лежат почти на една права, която бавно се спуска към 

абцисата, а това е знак за незначителен принос към общата дисперсия. Подобно 

екстрактиране не е рационално, тъй като към повечето от факторите се приобщава само 

по една променлива. Затова е приложен променен критерий за броя на екстрактираните 

фактори, при който величината на собствените стойности е над 1,5 (λ=1,5) и така се 

получават три фактора. За някои променливи обаче стойностите на факторните 

коефициенти са доста близки, което прави по-трудно приобщаването им към 

съответните главни компоненти. За да се преодолее това, е приложена варимакс-

ротация (Varimax-rotation), като стойностите на новополучените факторни 

коефициенти са представени в таблица 2. 

 

Табл. 2. Матрица на факторните коефициенти след Варимакс-ротация 

Айтеми Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1  0,484  

2  0,686  

3   0,709 

4 0,426   

5 0,558   

6   0,466 

7 0,617   

8   0,563 

9 0,656   

10 0,730   

11  0,469  

12  0,659  

13  0,553  

14 0,579   

15 0,595   

 

На основата на резултатите от направения факторен анализ се очертава 3-

факторна структура, която съдържа следните фактори. 

Първият фактор – Кариерни предпочитания за творчество и 

предизвикателства (изчислен коефициент на Кронбах - =0,729) обяснява 23,8% от 

вариациите и съдържа 7 твърдения - № 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15. Съдържанието на този 

фактор отразява стремежите на изследваните студенти да се развиват професионално, 

прилагайки творчески подход при решаването на учебните задачи. В тази връзка те 

предпочитат да избират по-трудните и предизвикателните от тях, защото се предполага, 

че това ги подготвя по-добре за бъдещата професия. 

Вторият фактор – Кариерни предпочитания за мениджърски и технически 

компетенции (коефициент на надеждност - =0,381) обяснява 11,3% от вариацията в 

различията между отговорите на респондентите, като обхваща твърдения № 1, 2, 11, 12, 

13 (общо 5 на брой). В съдържателно отношение този фактор отразява разбирането на 

студентите, че обучението в университета дава възможност да се формират и развиват 

важни компетенции, които имат непосредствено отношение към бъдещата професия. 

Третият фактор – Кариерни предпочитания за стабилизаране на 

професионалните компетенции и житейската ситуация включва твърдения № 3, 6, 8 

(общо 3 на брой) и обяснява 7,8% от вариацията в различията между отговорите на 

респондентите. Подскалата се отличава със слаби психометрични характеристики 
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(коефициент на Кронбах - =0,208). В съдържателно отношение този фактор показва 

желанието на студентите да усвояват важните професионални знания и умения, което 

им помага да постигнат успешно професионално развитие и житейско стабилизиране. 

При изчисляването на средни стойности установихме, че най-голямо значение за 

изследваните лица имат Кариерни предпочитания, свързани с творчество и 

предизвикателства (СТП) (Х=4,10), следвани от Кариерни предпочитания за развитие 

на мениджърски и технически компетенции (СМТК) (Х=3,81) и Кариерни 

предпочитания за стабилизиране на професионалните компетенции и житейската 

ситуация (СПКЖ) (Х=3,10) (фиг. 1). Това напълно отразява разбирането на студентите, 

че възможностите за творчество и за успешно решаване на предизвикателните 

академични и професионални задачи, има пряка връзка с постигането на успешна 

реализация в света на избраната професия. 

 

 
Легенда: СМТК (кариерни предпочитания за развитие на мениджърски и технически 

компетенции); СПКЖ (кариерни предпочитания за стабилизиране на професионалните 

компетенции и житейската ситуация); СТП (кариерни предпочитания за творчество и 

предизвикателства) 

 

Фиг. 1. Разпределение на дименсиите във въпросника за кариерни предпочитания 

(в средни стойности) 

 

В опит да се разбере повече за това дали независими фактори като специалност 

и университет оказват статистически значимо влияние върху кариерните 

предпочитания е извършен дисперсионен анализ, като са приложени и пост-хок 

тестове. Получените резултати показват, че специалността влияе статистически 

значимо върху Кариерни предпочитания за творчество и предизвикателства (F=3,063; 

р=,010), като най-високи стойности имат студентите от Педагогически специалности 

(Х=30,03; N=26), следвани от Психология (Х=29,27; N=149), Медицински специалности 

(Х=28,46; N=116), Филологии (Х=28,38; N=55), Технически специалности (Х=27,86; 

N=40), Други хуманитарни специалности (Х=27,74; N=50). Приложеният пост-хок тест 

на Тюки също потвърждава, че специалността оказва статистически значимо влияние. 

По-конкретно е регистрирано различие по Кариерни предпочитания за творчество и 
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предизвикателства между Други хуманитарни специалности и Технически 

специалности от една страна, а от друга – Педагогически специалности. 

След прилагането на пост-хок теста на Тюки се установява също така, че 

университетът влияе върху кариерните предпочитания на студентите. В тази връзка се 

регистрира статистически значимо различие по Кариерни предпочитания за 

творчество и предизвикателства, което е между ТУ и ВСУ. 

В обобщение може да се посочи, че използваният за целите на проведеното 

изследване въпросник за кариерни предпочитания притежава добри психометрични 

характеристики и факторна структура, която се различава от оригиналния вариант. На 

следващо място се установява, че предварително формулираните хипотези напълно се 

потвърждават. Допускането, че студентите ще изявяват в по-голяма степен кариерни 

предпочитания, свързани с развитие на творческото мислене и успешно решаване на 

предизвикателни задачи, е напълно вярно. Оказва се, че изследваните студенти се 

обучават в благоприятна академична среда, която насърчава познавателната активност, 

творческото и иновативното мислене, както и свободната изява на усвоените знания, 

умения, компетенции. Предположението, че независими фактори като специалност и 

университет имат статистически значимо влияние, също напълно се потвърждава. По-

конкретно се оказва, че най-големи възможности за творчество и предизвикателства 

имат студентите, изучаващи педагогически специалности и психология, като вероятно 

това се обуславя от особеностите на работната атмосфера, организацията на учебния 

процес, междуличностните взаимодействия. Във връзка с влиянието на университета е 

регистрирано само едно статистически значимо различие между Техническия и 

Варненския свободен университет, което вероятно се дължи на спецификата на 

изградените академични традиции и утвърдените по места обучителни практики. 

Резултатите от проведеното изследване нямат претенцията за изчерпателност, но дават 

повод за допълнителен размисъл и нови изследвания по темата за специфичните 

особености и прояви на кариерните предпочитания в хода на академичното обучение и 

професионална подготовка в университетите. 
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Резюме: Мотивацията за постижение играе важна роля за успеха в живота и има основания да се 

предполага, че това се отнася и до професионалната изява, но изследванията върху този конструкт са 

сравнително слабо представени в организационната психология. В настоящата работа се проучва 

връзката между мотивацията за постижение, политиките за управление на човешките ресурси и 

въвлечеността в работата. Данните са от изследване на 109 лица от различни сектори на икономиката и 

показват, че мотивацията за постижение е по-важна предпоставка за въвлечеността в работата от редица 

политики за управление на човешките ресурси. Оказва се също, че хората с висока степен на мотивация 

за постижение търсят възможност да приложат тези свои стремежи в организацията, но за да ги задържи, 

организацията трябва да им предоставя работни задачи, които те смятат за постижение. 

Ключови думи: мотивация за постижение, въвлеченост в работата, организационна психология, 

управление на човешките ресурси 

 
Abstract: Achievement motivation seems a key issue for successful professional life. However, research 

on this subject is relatively rare in organizational psychology. In the present study, we explored the relations of 

achievement motivation and some human resource management (HRM) policies with job involvement. Data 

were gathered from 109 respondents from different sectors of the economy. Among the HRM policies, we 

focused on career planning, availability of training provided by the organization and managerial support for the 

employees. Achievement motivation appeared the strongest predictor of job involvement. The model for job 

involvement was particularly good and explained 63% of the variance. To detail the findings, we performed an 

item analysis, where all of the independent variables’ items were entered as possible predictors in a regression 

model with job involvement as dependent variable. The results showed that employees with high achievement 

motivation were quite self-centred in their work and would continue their work involvement quite independently 

from the organizational stimuli. In the end, we discuss the implications for recruitment and personnel 

management.  

Key words: achievement motivation, job involvement, organizational psychology, human resource 

management 

 

Темата за мотивацията заема централно място в политиката към служителите в 

организациите и тя е изследвана в много аспекти в сферата на трудовите пазари и 

развитието на човешките ресурси. Настоящата работа обаче има друга цел: да изследва 

взаимоотношенията между индивидуалната мотивация за постижение и значими за 

организацията резултати като ангажираността в работата. Основните хипотези на 

изследването са две. Първата се състои в допускането, че мотивацията за постижение е 

водещ фактор за въвлечеността в работата. Втората хиотеза е, че основните политики за 

управление на човешките ресурси, които вземат предвид индивидуалните постижения 

и се стремят да ги подкрепят, имат високи корелации с ангажираността на служителите 



- 407 - 
 

и могат да служат за предиктор на въвлечеността в работата. Хипотезите ще бъдат 

проверени в емпирично изследване сред служители от различни организации. Преди да 

пристъпим към анализа на данните, обаче, е необходимо да изясним съдържанието на 

два от основните констукти - мотивацията за постижение и въвлечеността в работата. 

Според Г. Олпорт стимулите, които мотивират в даден момент, имат ограничено 

действие във времето. Хората черпят мотивите си от различни източници; те са в 

състояние да променят водещите мотиви и да преодоляват изначално инстинктивната 

природа на поведението си. Според Г. Олпорт (Alport, 1961) корените на 

характеризиращата целите, ценностите и нагласите последователност са в Аза. 

Благодарение на Аза човекът се характеризира с уникален интегриран модел на 

адаптация. Изследванията обаче показват, че мотивите, които системно водят до силно 

ценени резултати, се стабилизират и се превръщат в доминиращи. Те се актуализират 

по-често и могат да подчиняват другите мотиви на себе си.  

Мотивът може да не е единен конструкт, а да представлява две допълващи се 

мотивационни ориентации: едната, насочена към постигане на специфични за мотива 

стимули, а другата, насочена към избягване на антистимулите. Това разграничение е 

въведено от Д. Макклелънд и се отнася до мотивация за постижение и мотивация за 

избягване на неуспеха. Хората, които се надяват да успеят, искат да се представят 

добре, защото асоциират успеха с удоволствието от овладяването при справяне с 

предизвикателствата, докато тези, които се страхуват от провал, желаят да се справят 

добре, за да избегнат отрицателните преживявания, асоциирани с невъзможността за 

справяне.  

В зряла възраст хората със силна мотивация за постижение избират умерено 

трудни задачи, когато са оставени сами да ги решават, и търсят честа и ясна обратна 

връзка за нивото на справяне, за да могат да подобрят постиженията си (Brunstein & 

Schmitt, 2004). Те предпочитат обратната връзка за справянето да ги сравнява не с 

другите, а със собствените им предишни постижения и не се интересуват особено колко 

добре се справят в сравнение със средната норма (Brunstein & Maier, 2005). Това 

обяснява защо те се справят добре с някои житейски задачи, а с други – доста по-лошо.  

Силната мотивация за постижение е предимство, когато работата на човека 

позволява контрол върху избора на цели и изпълнението; плюс е и честата и точна 

обратна връзка за качеството на изпълнението. По тази причина хората със силна 

мотивация за постижение са много добри в бизнеса и предприемачеството (McClelland 

& Franz, 1992). Но когато са на мениджърски позиции и им трябват умения за работа с 

хора, особено умения за намиране на компромиси между конфликтни изисквания, те се 

представят доста по-слабо. Това се дължи и на естеството на задачите: оказва се, че 

тези типове задачи не ги мотивират достатъчно (Jacobs & McClelland, 1994).   

Въвлечеността на служителите се изразява в ентусиазма и енергията, която влагат 

в трудовата си дейност. Разбирането за въвлечеността често се разширява и включва 

готовност човек да даде повече отколкото се очаква  (Cook, 2008). Връзката с 

организацията се разглежда повече като психологически договор, отколкото като 

юридически. Включеността в работния процес е самостоятелно обособен 

психологически конскрукт, който се отнася до ценността, която хората придават на 

труда като цяло и на конкретната работа, която извършват. Същността на нагласата за 

ангажираност и личностно влагане в труда се разкрива чрез термини като централен 

жизнен интерес, включеност в работата, значимост на кариерата, значимост на труда, 

централност на трудовата роля и труда. 

 Въвлечеността се смята за предпоставка за предаността към организацията, но 

двата конструкта са независими и могат да се разминават. Въвлечеността, съчетана с 

преданост към организацията, може да се характеризира с включеност на служителя 
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във всички процеси на организацията – взимане на решения, планиране и развитие. 

Евентуално това може да породи самочувствие и съзнание за пълноценно членство в 

организацията, съчетано с привързаност към изпълнението на своите задачи и 

реализация на организационните ценности (Costanza, Gilliam, and Taylor-Jones, 2005).  

 

Емпирично изследване 
 

Теоретичен модел на изследването 

 

Теоретичният модел на изследването (фигура 1) предполага, че въвлечеността в 

работата е следствие от мотивацията за постижение и политиките за управление на 

човешките ресурси, които подкрепят индивидуалните постижения. Първата от тези 

политики е свързана с начина, по който се отнасят мениджърите към подчинените си. 

Когато те оказват разбиране и подкрепа, очакванията са за по-високи равнища на 

въвлеченост в работата. Предполага се аналогична роля и за възможностите 

предоставяни от организацията за допълнително обучение и обогатяване на уменията. 

Планирането на кариерата дава ясна перспектива за развитие на служителя и е пряко 

свързано с възможностите за постижение в дългосрочен план. То също се предполага 

да е предпоставка за въвлечеността в работата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Теоретичен модел на емпиричното изследване 

 

 

Използвани инструменти 

 

За измерването на включените в модела конструкти са използвани следните 

инструменти: 

Мотивация за постижение. Скалата е разработена за целите на настоящото 

изследване, като са взаимствани айтеми от различни скали, които измерват същия 

конструкт, както и новосъздадени. Състои се от 7 въпроса. Примерен айтем: Полагам 

много усилия за осъществяване на намеренията си заради удоволствието да успея.  

Три от скалите са създадени за целите на дипломната работа на Ивелина Василева 

(Василева, 2015) под ръководствато на един от нас (Ирина Зиновиева). Това са скалите 

Отношение на мениджърите, Възможности за обучение и Кариерно планиране. 

Отношение на мениджърите се отнася до начина, по който прекият ръководител 

се държи с подчинения. Особено значение се придава на подкрепата и съдействието за 

постигане на целите. Примерен въпрос: Получавам подкрепата, която ми е необходима, 

за да извършвам трудовата си дейност.  

Възможности за обучение. При засилваща се нужда от развитие на различни 

умения у служителите, при които се наблюдава недостиг на пазара на труда, 

компанията може да предприеме мерки за създаване и развиване на критични за нея 

специалисти. За целта компаниите използват редица форми както на вътрешно 

обучение в рамките на организацията, така и на обучение от външни организации.  

Мотивация за постижение 

Отношение (подкрепа) от мениджърите 

Възможности за обучение 

Кариерно планиране 

 

    ВЪВЛЕЧЕНОСТ В РАБОТАТА 
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Скалата е насочена към възможностите, които се предлагат от компанията, в която 

служителят работи, и към реалното участие в адекватни на служебните задължения 

допълнителни обучения. Примерен айтем: Получавам информация за организирането 

на нови обучения, които ще бъдат полезни за мен. 

Въвлечеността в работата се изразява в ентусиазма и енергията, която хората 

влагат в трудовата си дейност, фокусирането върху задачите и умението да се изолират 

от отвличащи вниманието фактори. За диагностициране на въвлечеността в работата 

беше използвана скала разработена за представително изследване на работещото 

население в България, проведено от Ирина Зиновиева и колеги (Zinovieva, 1997). 

Примерен айтем: Аз съм дълбоко въвлечен в ръботата си. 

 

Психометрични характеристики (алфа на Кронбах) на използваните скàли 

 

Скалите използвани в изследването показват високи до много високи 

психометричните характеристики (Таблица 1). Три от скалите имат стойности на алфа 

на Кронбах между 0,7 и 0,8: Мотивация за постижение (0,72), Кариерно планиране 

(073) и Въвлеченост в работата (0,76). Останалите скали имат много високи 

психометрични свойства с алфа над 0,8, като най-висок е показателят при Отношение 

на мениджърите – 0,87 и Възможности за обучение (0,81). 

  

Таблица  1. Психометрични характеристики (алфа на Кронбах) на 

използваните скàли 

Скàли Брой 

айтеми 

Алфа на 

Кронбах 

Средна 

стойност 

Станд. 

откл. 

Мотивация за постижение         7           0,72 3,23 1,09 

Възможности за обучение         4           0,81 3,94 1,04 

Кариерно планиране         4           0,73 3,53 0,92 

Отношение на мениджърите         5           0,87 4,21 0,73 

Въвлеченост в работата         6           0,76 4,08 0,57 

 

 

Описание на извадката 

 

Теоретичният модел беше приложен в емпирично изследване, в което взеха 

участие 109 лица (Таблица 2). От тях 58 са жени и 49 са мъже. Двама  човека не са 

посочили пола си. Преобладаващият брой изследвани лица са с 1-5 години опит 

(56,8%), като 27,5% имат под 1 година опит; с над 5 години опит са само 17 човека 

(15,6%). Извадката се състои предимно от млади хора: две трети от изследваните лица 

са под 30 годишни: до 25 години са 44%, от 25 до 30 години – 29,3%. Останалите около 

една трета, са във възрастовия диапазон 31-35 годишни  – 22,9%, а 9,1% са на възраст 

над 36 години.  

Характеристиките на компаниите, в които работят лицата, са съществени за 

настоящото изследване. Най-голям процент от извадката са хора, които работят в 

глобални компании (47%). Близо една четвърт от лицата са служители на български 

компании (26,7%). Почти равна част от изследваните лица работят в международни 

регионални компании (17,4%) и компании с българска и чуждестранна собственост 

(15,5%). По отношение на параметъра “брой служители”, компаниите на лицата от 

изследваната извадка се разпределят: под 20 души – 11%, 21-50 души - 11,9%, 51-150 

души - 16,5%, 151-1000 души - 14,7% и над 1000 души – 45,9%. 
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Таблица 2. Демографски характеристики на извадката: показатели, брой 

изследвани лица и процентно разпрeделение  

Показатели Брой изследвани лица Процент 

Пол: 

Жени 

Мъже 

Неотговорили  

 

58 

47 

2 

 

53,2 

43,7 

1,8 

Опит: 

Под 1 година 

1-5 години 

над 5 години 

 

30 

62 

17 

 

27,5 

56,8 

15,6 

Възраст: 

под 25  

26-30  

31-35 

Над 36 

 

48 

32 

25 

10 

 

44 

29,3 

22,9 

9,1 

Тип компания: 

Българска компания 

Компания с българска и    

чуждестранна собственост 

Международна регионална 

компания 

Глобална компания 

 

                         26 

                         17 

 

                         19 

 

                         47 

 

                  23,8 

                  15,5 

 

                  17,4 

 

                  43,1 

Брой служители 

До 20 

21-50 

51-150 

151-1000 

Над 1000 

 

                         12 

                         13 

                         18 

                         16 

                         50 

 

                  11                 

                  11,9 

                  16,5 

                  14,7 

                  45,9 

 

 

Резултати от емпиричното изследване 

Данните от корелационния анализ дават възможност да се проследят връзките 

между изучаваните променливи. Получените резултати от анализа показват (таблица 3), 

че както въвлечеността в работата, така и изпълнението на задачите от служителите 

имат от високи до много високи корелации с независимите променливи. Въвлечеността 

в работата е най-тясно свързана с мотивацията за постижение (0,495**), което 

свидетелства, че хората с високи стойности на мотивация за постижение са и тези, 

които са най-въвлечени в работата си. Организационните политики обаче също 

показват солидни възможности за взаимодействие с въвлечеността в работата. 

Кариерното планиране има ясно изразена корелация (0,431**), но подкрепата от страна 

на мениджърите също има значение – корелацията е 0,367**. Висока значимост за 

въвлечеността в работата имат и възможностите, които организацията предлага за 

обучение и развитие на уменията (0,315**). 
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Таблица 3. Корелации на мотивацията за постижение и 

променливите, измерващи политики за управление на персонала, с въвлечеността 

на служителите  

Променлива  Въвлеченост на служителите 

Мотивация за постижение 0,495** 

Кариерно планиране 0,431** 

Отношение на мениджърите                                 0,367** 

Възможности за обучение                                 0,315** 

** Корелацията е значима на равнище 0.01  

* Корелацията е значима на равнище 0.05  

 

 

Предиктори на въвлечеността на служителите в работата им 

 

Регресионен модел 

Независими променливи     Зависима променлива 

Потребност от постижение            Въвлеченост в работата 

Отношение на мениджърите 

Възможности за обучение 

Кариерно планиране 

           

Регресионният модел, изведен за променливата въвлеченост в работата, обяснява 

63,4% от разпределението й (табл. 4). В него от четирите заложени предиктори, три са 

значими, при това във висока степен. 

 

Таблица 4. Регресионни коефициенти на айтемите, който са значими 

предиктори на променливата  Въвлеченост в работата 

Предиктори Бета T Значимост 

Мотивация за постижение 0,559 7,139 0,000 

Кариерно планиране 0,451 4,121 0,000 

Отношение на мениджърите 0,217 1,784 0,004 

R квадрат 

Приведен R квадрат 

0,634 

0,625 

 

Мотивацията за постижение е най-силният предиктор за въвлечеността в 

работата. С бета коефициент от 0,559 тя значително надвишава предиктивната сила на 

другите две значими променливи. Наличието на кариерно планиране в компанията, 

което дава перспектива за възможностите за професионално израстване, е втората по 

значимост предпоставка за въвлеченост в работата (0,451), следвана от подкрепата 

оказвана от мениджърите (0,217**). Възможностите за обучение предоставяни от 

компанията се оказват незначими за предвиждането на въвлечеността в работата. 

За да се изясни допълнително какво по-точно дефинира въвлечеността в работата, 

беше направен регресионен нанализ на всички айтеми от скалите на петте независими 

променливи и скалата за въвлеченост в работата. Резултатите са следните. 

Регресионният модел, изведен за променливата въвлеченост в работата, обяснява 54,1% 

от разпределението й (табл. 24). Като цяло моделът прогнозира сравнително добре 

зависимата променлива и независимите променливи могат да се използват като 

предиктори на ангажираността на служителите.  

Както може да се види от таблица 6, четири от айтемите са статистически значими 

предиктори на това колко въвлечени са служителите в своята работа. 
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Таблица 5. Регресионни коефициенти на айтемите, който са значими 

предиктори на променливата  Въвлеченост в работата 

 

Променливи 

Бета 

коефициент

и 

 

T 

 

Значимост 

Включен съм в проекти и трудови 

задачи, които ще допринесат за бъдещото 

ми развитие като професионалист. 

Смятам, че в организацията има 

възможности, които съответстват на 

поставените от мен кариерни цели. 

Получавам обратна връзка за 

представянето ми на работното място. 

Получавам подкрепата, която ми е 

необходима, за да извършвам работата 

си. 

 

 

0,374 

 

 

0,304 

 

0,251 

 

0,244 

 

 

5,243 

 

 

4,816 

 

3,006 

 

2,927 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

0,004 

 

0,011 

R квадрат 

Приведен R квадрат 

0,579 

0,541 

 

В проведения анализ като най-значим предиктор се явява айтемът „Включен съм 

в проекти и трудови задачи, които ще допринесат за бъдещото ми развитие като 

професионалист“ с бета коефициент 0,374. Следващият по сила предиктор е „Смятам, 

че в организацията има възможности, които съответстват на поставените от мен 

кариерни цели“ с бета коефициент 0,304. Когато служителите са разкрили за себе си 

такива възможности, те са и въвлечени в работата си. Положително допринася за 

разбирането на въвлечеността в работата и получаването на обратна връзка за 

изпълнението на задачите („Получавам обратна връзка за представянето ми на 

работното място“ - 0,251).  „Получавам подкрепата, която ми е необходима, за да 

извършвам трудовата си дейност“ (0,244) е последният установен предиктор на 

въвлечеността в работата.  

Прави впечатление, че всички тези твърдения описват собствената гледна точка и 

намеренията на индивида. От приведените данни може да се заключи, че въвлечеността 

в работата е свързана с вътрешни за служителя съображения, а не толкова с 

организационните политики. Изследваните лица изглеждат центрирани върху себе си, а 

организацията като че ли се явява сцена, на която да могат да осъществяват 

постижения, важни за тях, а организацията се предполага да ги подкрепя по пътя към 

избраните цели. 

Възможно е тези резултати да бъдат интерпретирани и по друг начин. Високата 

мотивация за постижение на служителите може да доведе до високо равнище на 

въвлеченост в работата и  изпълнение на служебните задачи, до креативност или 

върхови постижения дори и когато организацията не прави нищо за ги мотивира или 

дори в случай, че съботира усилията на служителя.  

 

 

 

Заключение 

Настоящата работа се опитва да хвърли светлина върху сравнително слабо 

проучваните личностните особености на мотивацията при работа в бизнес 

организациите. В изследване със 109 лица от различни сектори на икономиката бяха 
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анализирани отношенията между мотивацията за постижение и въвлечеността в 

работата. Данните показват, че мотивацията за постижение е основна предпоставка за 

въвлечеността в работата. Организационни политики, които са в посока на тенденцията 

към постижения у личността като подкрепа от страна на ръководителите, възможности 

за професионално обучение предлагани от компанията на нейния персонал и наличие 

на кариерно планиране, способстват за повишаването на въвлечеността в работата, но 

данните сочат, че водещата роля е отредена на мотивацията за постижение.  

От допълнителен анализ на развнище айтеми стана ясно и че има тенденция 

въвлечеността в работата да е свързана предимно с вътрешни за служителя 

съображения, като организационните политики имат доста по-малко значение. 

Картината, която данните представят, е, че изследваните лица изглеждат центрирани 

върху себе си, организацията за  тях е нещо като сцена, на която да могат да 

осъществяват постижения, важни за тях. Ролята на организацията се разглежда като 

подкрепа  по този път.  

Значението на получените резултати за политиките за управление на човешките 

ресурси е многопосочно. Преди всичко, за да задържи хора с висока мотивация за 

постижение, компанията трябва да им предоставя възможност за изява, която те могат 

да разглеждат като постижение. Данните показват и значението, което следва да играе 

селекцията на персонала. Мотивацията за постижение е пряко свързана с възможността 

за въвлеченост в работата и високи трудови постижения, но се култивира трудно. Тя е 

процес, който започва още в детството, затова при селекцията на персонала е добре да 

заема централно място и да се търсят хора, които я притежават в изразена степен. Това 

означава и че учебните заведения от ранна възраст следва да култивират тази 

мотивационна тенденция. 
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Резюме: Целта на доклада е да разкрие същността, спецификата и разновидностите на 

структурните методи за управление на организационните конфликти, предизвикани от неправилното 

разпределение на правата и задълженията на участващите в тях личности. В структурните методи се 

включват следните етапи: 1. Разясняване на изискванията за изпълнението на съвместната работа чрез 

ясно формулиране на отговорностите на участниците в конфликта, точно дефиниране на очакваните 

резултати и поставяне на конкретни срокове за постигане на задачите. 2. Съгласуване и координиране на 

действията на участниците в конфронтационния процес за съвместно решаване от тях на спорните 

въпроси, които пречат за постигането на поставените цели. 3. Създаване и грамотно използване на 

система за стимулиране на опонентите, които допринасят за постигането на набелязаните цели и 

санкциониране на тези от тях, които не спазват общоприетите принципи.  

 
Ключови думи: конфликт, управление, методи 

 
Abstract: The aim of the article is to reveal the essence, the specifics and the variety of structural 

methods to manage organizational conflicts caused by improper distribution of the rights and obligations of those 

involved In the structural methods the following steps are included: 1. Explaining the requirements for the 

implementation of joint work by clearly defining the responsibilities of the participants in the conflict, the 

precise definition of expected results and setting specific deadlines for achieving the goals. 2. Coordination of 

the actions of the participants in the confrontational process to jointly solve the conflict issues and to achieve the 

goals. 3. Create and competently implement a system to stimulate opponents who contribute to the achievement 

of objectives and penalize those who do not comply with generally accepted principles. 

 

Key words: conflict, management, methods. 
 

Едно от най-значимите социалнопсихологически явления в организациите са 

конфликтите. Те влияят на ефективността на индивидуалната и груповата дейност. 

Управлението на междуличностните конфликти представлява процес на контрол от 

самите участници в тях или от външни сили, притежаващи за това необходимите 

възможности и компетентности. То предполага провеждане на диалог между 

участващите в тях субекти. За тази цел те трябва да умеят да използват редица 

комуникативни техники, които са полезни за конструктивното преодоляване на 

противоречията. Съществено условие за ефективното управление на конфликтите е 

познаването на тяхната същност, причините за възникването им, етапите на тяхното 

протичане и методите за тяхното конструктивно преодоляване  

Конфликтите са толкова стари, колкото е човечеството. От най-далечни времена 

до днес конфликтите са обект на изследване от представителите на различни науки. 

Първи, който пише закони, в които се посочват различни начини за разрешаване на 

конфликтни ситуации, е вавилонският цар Хамурапи 1792-1750 г. пр.н.е. (К. Марков 

2013). Освен на владетелите конфликтите като междуличностно взаимодействие са 

mailto:stoykoivanov@abv.bg
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предизвиквали интереса и на древните философи. Конфуций отбелязва, че конфликтът 

се обуславя от неравенството, злобата и завистта. Според Хераклит човек се ражда във 

война и разпри, поради което те се възпроизвеждат от него през целия му живот. Той 

смята, че противоборството, в това число и войната, е „баща на всичко“. Платон и 

Херодот свързват конфликта с отрицателните последствия и също смятат, че негова 

еманация е войната. Демокрит твърди, че конфликтът е бедствие за едната и другата 

от враждуващите страни.  

По-голяма част от древните философи, които са изкушени да анализират 

същността и проявите на конфликтите, ги представят като „неизбежно зло“, което е 

свързано с някаква промяна. Те разкриват както положителното, така и отрицателното 

им въздействие върху развитието на хората, техните взаимоотншения и резултатите от 

тяхната активност. След тях, много философи от всички исторически епохи, признават, 

че противоборството, противоречията, конфронтацията и т.н. са част от живота на всяка 

обществена структура и на всеки човек. Традиционно те ги свързват с различни форми 

на общуване.  

Изучаването на конфликтите като самостоятелен проблем в модерната науката 

започва едва в края ХIХ и началото на ХХ в. Интересът на учените към проблема за 

конфликтите се обуславя от това, че те се стремят да отговорят на такива въпроси като: 

Какво е тяхното влияние върху човешкото поведение, мислене, състояние и общуване? 

Кои са причините, които предизвикват конфликтите? Как изучаването и разбирането на 

миналите конфликти подпомагат преодоляването на настоящите и вероятните бъдещи 

такива? Какви стратегии на поведение използва личността в конфликтни ситуации? 

Какви са етапите на междуличностната конфронтация? и т.н. 

Ч. Дарвин прави заключението, че в конфликтите, предизвикани в борбата за 

съществуване, оцеляват най-приспособимите. По този начин той ги определя като 

важен фактор в процеса на естествения подбор. Друг негов важен извод, е че 

вътрешновидовата борба е по-жестока от междувидовата, което пренесено към 

човешките взаимодействия се илюстрира много добре с това, че конфликтите между 

роднини, приятели или колеги са с много по-тежки последствия в сравнение с 

конфликтите между хора, които са били индиферентни и безразлични помежду си.  

За философско-социологическата традиция в изучаването на конфликтите е 

характерно, че те се представят като силни социални противоречия и стълкновения 

между различни етнически групи, държавни образувания, класи и съсловия. Същността 

на социалните конфликти се разкрива като междуличностни отношения и 

взаимодействия, които се проявяват на макроструктурните нива на обществото. К. 

Маркс утвърждава идеята, че благодарение на конфликтите се извършва промяната. 

Според него обществото се базира на един „конфликтен“ модел, който се основава на 

класовата борба, която е движеща сила на световната история. Г. Зимел също твърди, 

че конфликтите са неизбежни. Според него един от типичните конфликти е сблъсъкът 

между отделния индивид и обществото. В основата на този конфликт той поставя не 

сблъсъка на интереси, а присъщата за някои хора враждебност. Г. Зимел допуска, че 

ако се преодолеят по някакъв начин проявите на враждебност, конфликтите могат да 

допринесат до социалната интеграция на хората и да засилят солидарността помежу им. 

Тази идея се поддържа и от Р. Дарендорф. Той твърди, че във всяко общество има хора 

с различни интереси. Факт, който стои в основата на всички конфликти. Р. Дарендорф 

смята обаче, че в постиндустриалното общество конфликтите не се предизвикват 

толкова от икономически фактори, а от фактори, които са свързани с притежаването на 

властта и възможностите за нейното преразпределение. Л. Коузър (цитат по Н. 

Гришина 2001: 30) определя социалния конфликт като „борба за ценности или 

претенции за статус, власт или за ограничени ресурси, в който целите на 
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противостоящите страни са не само да постигнат желаното, но също така да 

неутрализират, нанесат загуба или да отстранят съперника“. Той описва причините, 

условията и факторите, които предизвикват конфликтите, както и начините на тяхното 

протичане и функциите, които изпълняват. Според него благодарение на конфликтите е 

напълно възможно социалната система да стане по-стабилна и устойчива. Той тнърди, 

че колкото групата е по-затворена, толкова конфликтите в нея са по-интензивни. По 

мнението на Т. Парсънз, конфликтите се предизвикват от процеса на социализация, в 

хода на който човек се приобщава към общоприети норми и ценности, типични за 

съответната култура. За Й. Хьойзинга конфликтът може да се представи като игра, 

която доставя радост и наслада. Т. Шелинг също предлага специфичен теоретико-

игрови модел, в който конфликтите се разглеждат като игра със строго съперничество, 

без наличие на общи интереси или прояви на сътрудничество. Базирайки се на тази 

идея, К. Боулдинг чрез точен математически инструментариум, заимстван от теорията 

на игрите, смята, че могат да се изучават почти всички видове конфликти. А. Рапорт 

прилага в практиката теоретико-игровия модел при изследването на междуличностните 

конфликти (тип сражение, тип игра или тип дебат). Според него всички конфликти, 

които възникват, могат да се решават с помощта на математически средства. 

   Изучаването на конфликтите в психологията се отличава с относително най-

голяма всеобхватност и задълбоченост и е с най-богата и разнообразна история. В 

изследванията на психолозите се абсолютизира психичният компонент, който се 

приема за съществен фактор, който предизвиква конфликтите. Продължителен и 

устойчив изследователски интерес към тях проявяват едни от най-известните 

психолози (З. Фройд,  А. Адлер, К. Хорни, К. Левин, Л. Фестингър, Ф. Хайдър, Е. 

Ериксън и др.). Техните разнообразни теоретични и експериментални проучвания 

илюстрират недвусмислено значението на конфликтите за науката и практиката. 

Проучванията на конфликтите намират израз в три подхода: интрапсихичен, 

интерпсихичен и когнитивен. Всеки от тях допринася за изясняването на същността на 

феномена „конфликт”. В рамките на посочените подходи не само се предлагат 

различни взаимнодопълващи се схващания за разбиране на същността на конфликтите, 

но и се разработват различни параметри на това явление, които описват по своему 

неговата феноменология. Всичко това спомага за появата на различни идеи и 

възможности за точното и ясното им дефиниране, определянето на причините за 

възникването им и етапите на тяхното протичане.  

Необходимо е да се отбележи, че конфликтите се изучават още от 

представителите на редица науки и приложни дейности като: педагогика, история, 
изкуствознание, теология, икономика, политика, военно дело, спорт и др. Това 

допринася за натрупването на различни методологически, теоретични и методически 

подходи за описването, изучаването и усъвършенстването на практиката на 

управлението на конфликтни явления от различен род, които възникват в различни 

области на човешките взаимодействия. В резултат на всичко това през 50-те и 60-те 

години на ХХ век се създава нова междудисциплинарна дисциплина – конфликтология. 

Факт, който недвусмислено доказва значимостта на конфликта като явление. 

Характерното за тази научна област е, че все още не е успяла да създаде обща теория за 

конфликтите, но има безспорни успехи при реализирането на множество подходи за 

тяхното практическо управление с цел да се минимизират отрицателните последствия 

от протичането им. 

Според конфликтолозите, всеки един конфликт има строго специфични 

характеристики, включващи неговото съдържание, участниците, насочеността и 

процесуалността. С. Джонев и П. Димитров (2015, т.3: 247) дефинират конфликта като 

„остро сблъскване на противоречиви тенденции пораждащо взаимно отрицание между 



- 417 - 
 

опонентите, при която всяка страна държи на еднолично манипулиране с обекта на 

конфликта“. В организационен план междуличностните конфликти се обуславят от 

различните потребности, стремежи, мотиви, ценности, отношения, неправилвото 

разпределяне на ресурсите, правата и задълженията и др.  Всички конфликти преминават 

през едни и същи или сходни стадии на протичане.  Алгоритъмът на протичане на 

конфликтите преминава през следните етапи:   

 Създаване на предпоставки за конфликт. Участниците в 

конфликтите са с различни нагласи и ценности. Това понякога е пречка за 

нормалните им взаимодействия и ефективното изпълнение на съвместната 

дейност.   

 Начало на конфликта. Предизвиква се обикновено в ситуации със 

силен емоционален заряд и се свързва с три условия: 1. Съзнавана или 

неосъзнавана, но активна реакция (физически действия, заявления, заплахи, 

демонстрации на неприязън и пр.) от страна на някой от участниците към други 

членове на групата. 2. Осъзнаване от втората страна, че действията са умишлено 

насочени срещу нея, т.е. възприемане на негативните послания. 3. Открито или 

скрито предприемани от втората страна активни действия срещу „инициатора” 

на конфликта.     

 Протичане на конфликта. Постепенно изразените конфликтни 

нагласи се превръщат в трайни конфликтни отношения с устойчив характер. 

Изразяват се в оценка на силите и възможностите на участниците в конфликта. 

Декларират се претенциите, „атакува” се чуждата позиция и се търсят 

„съюзници”.   

 Взаимоотношения между участниците след преустановяването 

на конфликта. През този заключителен етап започват да се търсят или да се 
реализират различни форми за решаване на конкретния конфликт. Участниците 

в него започват да го възприемат като проблем, с който трябва да се справят. Те 

се договарят за начина за неговото преустановяване.   

 От гледна точка на реалните възможности за  разрешаването на конфликти  

съществуват различни фази в неговото развитие. При начална фаза на конфликта,  

възможността за неговото управление е най-голяма. Поради това осъзнаването му е 

възможно да се постигне най-сполучливо чрез преговори. При ескалиращата фаза на 

конфликта с открито противопоставяне, възможностите за рационализиране на 

ситуациите и формите на противопоставяне се ограничават значително. Силните 

емоционални преживявания и негативни нагласи към другата страна, затрудняват 

реалистичното възприемане на конфликтната ситуация, поради което е наложителна 

намесата на трета страна. Във върховата фаза на конфликта противопоставянето е в 

пълната си съдържателна форма. Острите противопоставяния, активните конфликтни 

действия намаляват силно възможностите за неговото управление. Последната фаза – на 

спад, предполага наличието на емоционално изтощение от процеса „на борба”. В този 

случай има две възможности. Едната е осмисляне на създалата се вече ситуация и 

търсене на начин за оптималното взаимодействие между участниците в конфликта. 

Втората възможност е подготовка за нови бъдещи враждебни действия. Основните 

стратегии за управление на конфликтите са: печелившо-губеща (едната страна печели 

всичко, а другата нищо) и проблемно-решаваща (търси се взаимно-удовлетворяващо 

решение за всички участници в конфликта). Известна е и така наречената избягваща 

стратегия, при която противоречията се омаловажават (С. Джонев и П. Димитров 

2015, т. 3: 247-254). Със своята непродуктивност се отличават подходите за управление 

на конфликтите, които се фокусират върху използването на агресивно поведение, тормоз, 

обвинения, премълчаване с цел по-късно уязвяване, избягване на проблема чрез 
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прилагането на „тактиката на щрауса“, манипулиране и др. Съществуват и различни 

продуктивни модели за управление на конфликтите чрез използването на 

вътрешноличностни, междуличностни и структурни методи.  

Първите са насочени към мотивационно-ценностната система на участниците в 

конфронтационния процес. Характеризират се с: предизвикване на доброжелателна 

атмосфера; еднозначно формулиране на собствените приоритети; адекватно на 

ситуацията поведение; обективно представяне на събитието, предизвикало сблъсъка без 

изразяването на астенични емоции; описване по подходящ начин на собственото 

отношение към проблема и търсене промяна на становището на опонентите, без да се 

проявяват към тях претенции; точно дефиниране на действията на опонентите и 

последиците от тях, които са предизвикали негативното отношение, но без да се 

използват обвинения; изразяване на предпочитаното разрешаване на конфликта чрез 

предлагането на различни варианти за намиране на оптимален изход от създалата се 

конфронтационна ситуация.  

Благодарение на междуличностните методи за управление на конфликтите се 

променят поведенческите реакции на опонентите. Използването на тези методи се 

обуславя от наличните ресурси (статус, авторитет, влияние и др.), с които разполагат 

участниците в сблъсъка, мотивацията им да се конфронтират и миналия им опит от 

аналогични ситуации. Най-важното е еднозначно да се представят желанията на 

участниците в конфликта и да се определят начините за тяхното удовлетворяване. 

Наличните сведения се събират чрез провеждането на конструктивен диалог.  

Целта на структурните методи е отстраняването на организационните конфликти, 

предизвикани от неправилното разпределение на правата и задълженията на 

участващите в тях личности. В структурните методи се включват: 1. Разясняване на 

изискванията за изпълнението на съвместната работа чрез ясно формулиране на 

отговорностите на участниците в конфликта, точно дефиниране на очакваните 

резултати и поставяне на конкретни срокове за постигане на задачите. 2. Съгласуване и 

координиране на действията на участниците в конфронтационния процес за съвместно 

решаване от тях на спорните въпроси, които пречат за постигането поставените цели. 3. 

Създаване и грамотно използване на система за стимулиране на опонентите, които 

допринасят за постигането на набелязаните цели и санкциониране на тези от тях, които 

не спазват общоприетите принципи. Структурните методи за управление на 

конфликтите се осъществяват на три нива в зависимост от характера на извършваните 

промени. На когнитивно равнище се събират данни, поставят се въпроси, правят се 

тълкувания, изразяват се становища и т.н. На емоционално равнище се разкриват 

чувства, преодолява се емоционалната нестабилност, проявява се съпричастност и се 

преформулират оценки. На поведенческо равнище се въвеждат правила, изпълняват се 

договорености и се поемат отговорности.  

Главното в структурните методи за управление на конфликтите е предоставянето 

на възможност на опонентите да направят информиран избор, да се съгласят относно 

определен план за действие и да спазват приетите договорености. Реализацията на 

всичко това зависи от личностните особености на опонентите, от желанието им да 

отстояват собствената позиция и влиянието на различни защитни механизми като: 

изтласкване, отрицание, сублимация, проекция, рационализация, регресия, фиксация, 

провокативно поведение и др.    

В специализираната литература са описани редица структурните методи за 

управление на конфликти (С. Джонев, П. Димитров 2015; Д. Димитров 2005; С. 

Иванов 2012; Х. Корнелиус, Ш. Феър 2006; Г. Фърлонг 2005 и др.). При тях се обръща 

внимание на превенцията и профилактиката, поставя се акцент на доминирането на 



- 419 - 
 

разума над емоциите, набляга се на емоционалната интелигентност и комуникативната 

компетентност. 

Практиката показва, че за ефективното използване на структурните методи за 

управление на конфликти е добре да се спазват следните препоръки: 

 Да се признае публично и открито за съществуващите 

противоречия; 

 Да се формират умения за осъзнаване на проблемите в широк 

контекст и в дългосрочна перспектива; 

 Да се обсъдят пред всички участници в конфликта 

съществуващите противоположни становища по възникналия проблем, като се 

проявява колегиалност, толерантност и добронамереност към различията;   

 Да се разкрият недвусмислено проблемите, стоящи в основата на 

сблъсъка, и да се определят най-близките позиции на опонентите и техните най-

големи разногласия;  

 Да се разработят подходи за разрешаване на противоречията чрез 

обсъждане на приемливи за всички страни алтернативи и отчитане възможните 

от тях последствия; 

 Да се търсят креативни решения, които да превърнат проблема във 

възможност за създаването на нещо ново и ползотворно за всеки от участниците 

в конфликта;  

 Да се приемат взаимносъгласувани решения; 

 Приетите решения да се реализират практически в съвместни 

действия. 

Управлението на конфликтите зависи от уменията на участниците в тях да 

осъзнаят сериозността на възникналите разногласия и степента на преживявания 

дискомфорт. Сигналите, които предхождат конфронтационните процеси са: криза на 

доверието, прекъсват се обичайните взаимодействия, чувства се напрежение във 

взаимодействията, проявяват се негативни нагласи към другите, възникват 

недоразумения предизвикани от липса на доброжелателни отношения и при определен 

инцидент противоречието се манифестира и проявява публично.  

Структурните методи за управление на междуличностните конфликти преминават 

през следните фази: признаване съществуването на противоборство, водене на 

преговори, посредничество, арбитраж и съд. За осъществяването на тези фази е 

необходима предварителна подготовка, свързана с определянето на целите, задачите и 

интересите на участниците в конфронтационния процес, обсъждане на процедурните 

въпроси, уточняване на позициите и евентуалното постигане на съгласие. Важно е да се 

уточнят и начините за реализиране на контрола на договореностите и оценката на 

резултатите.  

Добре е участниците в междуличностните конфликти да изразят своята позиция, 

като опишат факти, илюстрират с примери, но без да използват оценки, оскърбления и 

нападки към своите опоненти. Те трябва да изразят преживяваните чувства от 

конфликтната ситуация и резултатите от извършените действия чрез използване на 

„Аз-послания“. Да обяснят на разбираем, достъпен и коректен език разминаването в 

ценностите, действията и оценките. И накрая да информират за последствията в случай, 

че настъпилите противоречия не се преодолеят.  

Този модел е известен като ОИОИ (описване, изразяване, обяснение, 

информиране). Той е подходящ за търсене и поддържане на сътрудничеството. Той 

моделира по категоричен и убедителен начин етапите за разкриване на собствената 

позиция. С такова поведение се предоставя възможност на опонентите да проявят 

инициатива и да вземат информирани решения. В този случай се препоръчва: 
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формализиране на получените ключови откровения във формат, удобен за по-

нататъшно цитиране; използване на условно наклонение относно неудобните 

аргументи и обвързване на по-крайните твърдения с някакъв залог.  

Голяма е популярността на рационално-интуитивния модел на Д. Скот за 

овладяване на конфликтна ситуация. Реализацията му се обуславя от – разума, 

интуицията и минимизирането на влиянието на емоциите Този подход се базира на  

преценката на обстоятелствата, способностите, ресурсите и стремежите на въвлечените 

в конфликта лица. Негов важен компонент е потискането на собствените и чуждите 

астенични преживявания. След това се формулират приемливи за всички участници в 

конфликта решения. 

Моделът, наречен „Кръг на конфликта“, е друг вариант за управление на 

противоречията. Той се базира на определянето на причините, които предизвикват 

конфронтацията. При този подход се анализират ценностите, взаимоотношенията, 

влиянието на външните фактори, наличните данни и структурата на конфликта. В този 

модел за управление на конфликта се предлагат конкретни предложения за работа с 

всяка от тези движещи сили на противопоставянето, в резултат на което се обособява 

още една категория, наречена „интереси насочени към разрешаването на проблема“. В 

модела „Кръг на конфликта“ сблъсъкът се анализира и преодолява на три нива – 

ценности, взаимоотношения и настроения.  

 На равнище „ценности“ се обсъждат стремежите на участниците в 

конфликта. Търси се общото и свързващото. Хармонизират се желанията в 

привлекателни и всеобщи за заинтересованите страни ценности. Разграничават 

се и се разпределят на отговорностите. В резултат на всичко това се определят и 

приемат различията. Така се създават възможности за разбиране или промяна на 

интересите, които да съответстват на ценностите на участниците в конфликта. 

Всичко това се превръща в инструмент за оказване на влияние. 

 На равнище „взаимоотношения“ се поставя акцент възху 

съръзмерните отстъпки, бъдещите съвместни взаимодействия и осъществяване 

на взаимните интереси. Това помага да се осмислят промените в контекста на 

възможните взаимноизгодни перспективи. Формирането на позитивна нагласа 

към предстоящите събития у опонентите може да намали напрежението 

помежду им и евентуално да ги превърне в съмишленици. Необходимо е да се 

отчита, че ретроспекциите не водят до положително развитие на 

взаимоотношенията, а само засилват упреците.  По добрата визия за бъдещето 

може да се постигне чрез „мозъчна атака“, даване на примери, решаване на 

казуси, търсене на аналогии и др. Не трябва да се забравя, че малките отстъпки 

могат да предизвикат доверие и подобряване на отношенията. Важно е да се 

отразяват своевременно знаците на промяна в поведението и начина на мислене 

на участниците в конфликта. Необходимо е да се установи трайното ангажиране 

на участниците в конфликта към тази промяна, която е насочена към 

положителното им възприемане един от друг. Целта е да се постигне прогрес от 

постигане на съгласие относно някои различия към по-големи сближавания на 

позииците на опонентите. 

  На равнище „настроение“ се обръща внимание на това, че върху 

развитието на конфликта и участниците в него оказват въздействие външни и 

вътрешни фактори. Необходимо е да се разбере, че повлияването върху 

външните фактори е по-трудно и усилията трябва да бъдат насочени към 

промяна на вътрешните фактори. В зависимост от ситуацията и желанията 

опонентът може да бъде обнадежден и позитивно зареден чрез признаване на 

неговите възможности в значими за него области или подтиснат чрез 
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акцентиране върху неблагоприятни за него фактори. Всичко това може да се 

постигне чрез ситуационен анализ или чрез определени емоционални стимули.  

Моделът на Х. Корнелиус и Ш. Фейр за поведение в конфликтна ситуация 

поставя акцент върху: 

 Отчитане интересите на  всички участници в конфликта;  

 Търсене на креативни решения, които да превърнат проблема във 

възможност за създаването на нещо ново и ползотворно за всеки от участниците 

в конфликта;  

 Прояви на умения за емпатия и за слушване;  

 Самоутвърждаващо поведение от всички участници в конфликта; 

 Преодоляване на желанието за властване над опонентите;  

 Самоконтрол над емоциите;  

 Готовност за разрешаване на конфликта; 

 Формулиране на алтернативни решения на противоречията;  

 Способност да се водят преговори чрез ефективно планиране и 

предлагане на варианти на стратегии за постигане на съгласие;  

 Умение да се осъзнава проблемът в широк контекст и в 

дългосрочна  перспектива. 

Друг структурен метод за управление на конфликтите е наречен „Триъгълник на 

удовлетворението“. При реализацията му се обръща внимание на интересите. Те се 

разпределят в три различни направления. Първото се отнася до резултатите, свързани 

с материалните интереси. Второто разкрива трудовите, тактическите и процедурните 

интереси на участниците в конфликта. Третото акцентира на емоционалността им. В 

зависимост от посочените интереси се обособяват три стратегии за управление на 

конфликтите. 

 При първата стратегия се обсъждат общите интереси относно 
причините за конфликта – време, място, начин, количество, качество и др. 

Правилото е, че противоречията се обсъждат едно по едно. Спазва се 

принципът да се започва с обсъждането на тези проблеми, относно които 

различията са най-малки. При тази стратегия се препоръчва да се търси 

решение на проблемите, по които опонента има най-голяма свобода и да се 

оставят последни за обсъждане тези проблеми, по които най-голями са 

собствените възможности за прояви на гъвкавост.  

 Втората стратегия се отличава с различен подход към всеки от 
трите типа интереси. Резултатите се отчитат на базата на конкретни и 

измерими критерии. Процесите се обуславят от степента на значимост и 

желаност на резултатите. Необходимо е да се подчертае уникалността на 

емоционалните аспекти към които трябва да се проявява съпричастност и 

разбиране.   

 Третата стратегия се характеризира с това, че участниците в 
конфликта анализират своите интереси, като спазват следната 

последователност: процеси – резултати – емоции – процеси. Този цикъл се 

повтаря до постигането на оптимален баланс на интересите.   

Според „Модела на границите“ конфликтът се обуславя от търпимостта на хората 

към определени граници на противоречията. Този модел представя конфликтите като: 

отричане на авторитета или основанията му за налагане на определени ограничения,  

несъгласия с разполагането на определени граници или тяхното нарушаване. 

Стратегическата идея на този подход е, че когато има конфликт, трябва да има намеса 

за възстановяване на четири елемента на границите: утвърдени норми на поведение, 

легитимност, авторитет и толерантност. Границите се възстановяват в следния ред: 
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„юрисдикция – дефиниции – авторитет – норми“. Печелившата схема на оспорване е по 

обратен ред. Възможно най-податливи на промяна са нормите и най-трудна е борбата с 

юрисдикцията. При коригиране на даден елемент, на корекция подлежат и стоящите 

след него елементи, с което се създават процедурни вратички за временно заобикаляне 

или за допълнително оспорване на необновените или предоговорени граници. Така 

представените елементи на границите не са универсални. Те варират, както под 

въздействието на ситуативни фактори, така и поради влиянието на индивидуалните 

нагласи на страните в конфликта.   

Подобен на „Модела на границите“ е моделът, при който се поставя акцент върху 

интересите, правата и властта. Последните също не се приемат като първопричина за 

конфликтите, а като начин за тяхното управление. Според този модел управлението на 

конфликтите започва с отчитането на интересите на участниците в тях, след това на 

техните права и накрая с притежавания от тях властови ресурс, т. е. тези фактори са 

степенувани по възходящ ред. Когато конфликтите ескалират на ниво права или власт 

или се намесят нови участници, тогава споразуменията могат да се търсят отново на 

ниво интереси. Това става възможно, защото се пренареждат приоритетите и така могат 

да се появят нови решения. 

Могат да се посочат още и други методи за управление на конфликтите в 

организациите, но едва ли това е необходимо. Излишно е, защото конфликтите са 

уникални, конкретни и сложни  и не е възможно да се управляват с използването на 

някакъв универсален метод. Универсални са само принципите, които трябва да се 

спазват при тяхното управление – диалогичност, разумност, съобразяване с интересите 

и потребностите на участващите в тях лица и групи. Конфликтите в организацията са 

неизбежни и винаги ще ги има, затова добрите мениджъри трябва да познават много 

добре принципите и методите на тяхното  управление. 
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Резюме: Докладът разглежда менторството и коучинга като съвременни форми на учене и 

развитие в организационен контекст. Представени са основни автори и концепции. Менторството и 

коучингът се доказват като едни от най-ефективните методи за учене и развитие в организациите. 

Менторството се свързва с предаване на експертиза, знания, опит, както и подкрепа от по-опитен 

служител в организацията. Разглеждат се взаимоотношенията между ментор и напътстван като 

двупосочно споделяне на знания. Менторството е част от възможностите за учене от взаимоотношения. 

Коучингът се използва като метод за учене и развитие в големи интернационални организации и е с 

доказан ефект върху индивидуалните и организационните резултати. Разгледан е практичен коучинг 

модел TGROW и неговите основни стъпки. Представен е практически подход при имплементиране на 

менторство и коучинг в бизнес компании. В доклада са разгледани етапи, резултати и обратната връзка 

от имплементирани менторски и коучинг програми в международни организации.  

 
Ключови думи: менторство, коучинг, коучинг модел, учене и развитие 

 
Abstract: The article presents mentorship and coaching as contemporary methods of learning and 

development in organizational context. Presented are main authors and concepts. Mentorship and coaching have 

approved as some of the most effective methods for learning and development in organizations. Mentorship is 

connected to transmitting of expertise, knowledge, experience and also support by more experienced 

professional in the organization. Described are the relations between mentor and mentee as two-way knowledge 

sharing. Mentorship is a part of the possibilities for learning from relations. Coaching is a method for learning 

and growth in big international organization and has an impact on individual and organizational level. In the 

article is presented a practical coaching model TGROW and its main steps. Introduced is a practical approach for 

mentorship and coaching program implementation in business companies. In the article are presented the steps, 

results and feedback after implementation of mentorship and coaching program in international organizations.  

 
Key words: mentorship, coaching, coaching model, learning and development 

 

Въведение 

Коучингът и менторството са едни от най-ефективните форми на учене от 

взаимоотношения и на развитие в организациите. Настоящата статия има за цел да 

представи основни характеристики на двата подхода и също така бъдат дадени примери 

за въвеждането им в организационен контекст. 

В съвременните организации все повече се дискутира необходимостта от 

въвеждането на три основни форми на учене – учене на работното място като една от 

най-ефективните форми на учене (трудна задача, предизвикателен проект, работа с 
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нова система, ротация, обогатяване на отговорностите и други); също така учене от 

взаимоотношения (менторство, коучинг, даване и получаване на обратна връзка) и 

третият тип класически форми на учене, които стават ефективни само ако се 

практикуват на работното място и се проследяват – участие в обучения, семинари, 

уъркшопи, четене, онлайн обучения и други. 

Коучинг на работното място 

Изследванията показват, че посредством въвеждането на коучинг в 

организациите се постига по-добра осъзнатост на мениджърите и служителите, по-

добро сътрудничество, по-успешно управление на конфликтите, което влие много 

добре на трудовото изпълнение и резултатите на компаниите (Garman, Whiston, and 

Zlatoper, 2000, Diedrich & Kilburg, 2001, Wasylyshyn, 2003). Чрез техники на коучинг 

диалога, които провокират себепознание, откриване на нови ресурси и възможности за 

действие и също така чрез подкрепа и съпричастност от коуча към коучвания, ефектите 

на организационно ниво могат да бъдат повишена ангажираност, позитивен и 

конструктивен работен климат, намалено текучество, високи постижения. Ето защо, не 

е случайно, че един от факторите, които допринасят да успеха на големите компании се 

крие в думата коучинг – над 70% от средните и големите компании използват услугите 

на коуч (Kimsey-House, 2011, Govern et. al, 2001). Коучингът е ефективен метод, който 

използва подкрепата и разговора, за да се достигне до промяна и действие. 

Има различни типове коучинг – например житейски, корпоративен и екзекютив 

коучинг. Тук първо ще разгледаме влиянието на екзекютив коучинга върху 

индивидите, върху самата организация и нейните резултати. Основните предимства на 

коучинга, според различни изследователи (Phillips, 1997, Govern et al., 2001, Kimsey-

House, 2011), са следните: 

 Коучингът е насочен към действие 
 Действието има влияние върху бизнеса 

 Това влияние може да бъде увеличено и максимизирано 
 

В класическото оценяване на ефективността на различни програми за развитие на 

служителите се изследнат обикновено четири нива на влияние (Kirkpatrick, 1983, 

Govern et al., 2001):  

 Обратна връзка относно програмата и планираните действия – реакции и 

мнения на участниците, как смятат да използват материалите 

 Поведенческа промяна – дали участникът започва да прави нещо по-

различно в резултат на програмата 

 Бизнес резултати  
 Възвращаемост на инвестицията (ROI) – какво е било вложението в 

инициативата и какви са резултатите в парична стойност  
 

В изследване на възвращаемост на инвестицията, проведено от Говерн и 

сътрудници, четиридесет и трима от лидерите могат да посочат в цифрово изражение 

между сто хиляди и един милион долара възвращаемост от вложеното в екзекютив 

коучинг. Мнението на изследователите, че ако програма за развитие на служителите не 

генерира поне 25 процента от инвестицията през първата година не следва да се приеме 

като добра инвестиция. В този смисъл след проведените изчисления, екзекютив 
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коучингът се доказва като инвестиция с много висока възвращаемост (Govern et al., 

2001).  

Според данните публикувани в Manchester Review, след изследване на над 300 

компании, резултатите показват следните подобрения в резултат проведен коучинг:  

 

   -Подобряване продуктивността (посочено от 53%  от ръководителите) 

   -Подобряване на качеството  на обслужване (39%) 

   -Намаление на разходите (25%) 

   -Намалено текучество (12%) 

   -И други 
 

От по-трудно измеримите подобрения, ръководителите посочват следните 

подобрения в резултат от коучинг програмите на: 

- Подобрени взаимоотношения (посочено от 77% от ръководителите) 

- Значително подобрена екипна работа (67%) 

- Увеличена удовлетвореност (63%) 

- И други 
 

Ефективни коучинг модели. Примери за TGROW модел 

  Коучингът като подход е ефективен метод, който стъпва на осъществяването на 

коучинг разговор в рамките на около един час, който провокира клиента, изгражда се 

на основата на изграждане на доверие, използването на отворени въпроси, дълбинно 

слушане, интуиция и най-вече прилагането на ефективен коучинг модел. Тук ще бъдат 

представени основните стъпки на един от най-популярните и ефективни коучинг 

модели – TGROW. Коучингът помага, както в търсенето на смисъл, така може да 

помогне за постигането на целите. 

Коучинг моделът TGROW 

  Моделът има пет основни стъпки, които се осъществяват в коучинг сесията 

между коуч и клиент. Клиентът може да е както лидер на организацията, така и 

служител, който иска да открие нови идеи и да постигне по-бързо и ефективно целите 

си (Kimsey-House, 2011). 

Първа стъпка е „Темата” (Topic) – важно е да се изясни темата на разговора и 

какво вълнува клиента в момента, какво е важно за него. Второто е изключително 

важно по време на коучинг сесията - клиентът да си формулира ясно „Цел” (Goal). 

Това може да е много комплексна и дългосрочна цел, но тя може да бъде разделена на 

малки и постижими цели, за които да се работи по време на конкретната коучинг 

сесия. На този етап клиентът се пита какво иска да постигне до края на сесията. Също 

така как тази цел би допринесла за работата му в момента и колко е важна за него 

тази цел в настоящия модел. Може да се запита и по скалата за важност от едно до 

десет, за да може коучваният да се замисли и да разбере за себе си, да осъзнае 

значимостта на тази цел. Клиентът може да бъде попитан и доколко може да повлияе 

върху целта си, за да осъзнае, че може би тази цел е напълно в неговите ръце или 

точно обратното. 
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Графика 1. Основни стъпки в модела TGROW 

 

Коучът може да помогне на човека да осъзнае всъщност постижима ли е тази 

цел. По време на етапа „Цел” клиентът може да бъде питан какво иска да постигне 

дългосрочно и какво означава това за него, всъщност какво иска да се случи. По пътя 

на отворените коучинг въпроси клиентът осъзнава много неща и „вижда” в живота си 

и работата си много повече, отколкото е забелязвал до момента. Коучингът помага 

осъзнаването (Kimsey-House, 2011). По време на сесии се случва клиентът да изкаже 

първоначална цел, която след това се оказва много маловажна за него, а истинската 

цел да бъде осъзната по време на коучинг процеса.  

   Третият етап от моделът TGROW е Реалността (Reality). На тази стъпка може да 

се отдели повече време в коучинг сесията. Важно е клиентът да осъзнае 

действителността и да разбере и изкаже какво се случва всъщност в момента по 

отношение на неговата цел и заобикалящата я реалност. Какви са позитивните неща, 

които са свързани с целта, какво е постигнал и какво би-могло да се подобри. Също 

какви са трудностите. Важно е да се разбере какво всъщност е направил за целта в 

момента и какво предстои. Тук можем да питаме за емоциите и чувствата на клиента, 

как той се чувства по отношение на целта. Тук е моментът да питаме клиента как той 

се е справял добре в миналото по тази или подобни цели. Миналите успехи и 

осъзнаването им може да помогне за бъдещата цел. 

Четвъртият етап на модела е най-креативният и подпомагащия мисленето, както 

и развиващ потенциала. Наистина е важно чрез въпроси да водим клиента към фазата 

на разговор „Опции” (Options). Оказва се, че в нашия живот имаме много 

възможности да постигнем целите си и смисъл, но дори не ги забелязваме. 

Тук е добре да се провокира коучвания  да измисли възможно най-много 

възможности и решения, дори да са най-невъзможните, странните, непостижимите. 

Важен е самият процес на мислене. Добре е да питаме и за предимствата и 

недостатъците на всяка опция (Kimsey-House et al., 2011). 

       Пътят напред (Way-forward) е последният и според мен най-енергичен момент в 

модела TGROW, защото ни провокира да изберем опция и да формулираме действие. 

Действието ни дърпа напред. Тук питаме много неща, които стимулират отговорността 

на клиента и го водят по пътя на първата стъпка. Това, което може да се наблюдава 

реално по време на този етам е как много пасивни в началото на процеса хора, в края на 

коучинг сесията са озарени и изключително мотивирани да продължат напред. 

Три основни ползи от TGROW 

          Трите основни ползи от модела, според мен, са осъзнаването, разширяването на 

мисленето и плана за действие – изпълнен с енергия и ангажимент. Както е посочено в 

прекрасната книга „Co-Active Coaching” хората искат да се движат напред, те искат с 
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енергия да постигат нови неща, да осъществяват целите и плановете си и това, което 

може да помогне коучът е да ги стимулира и да е до тях в този процес на предвижване 

(Kimsey-House et al., 2011). Тъй като в процеса на коучинг няма „трябва”, а всичко е 

много доброволно, ако клиентът е взел решение да промени живота си, то той го е 

направил напълно осъзнато и мотивирано. Когато сами си поставим целите, когато 

сами осъзнаем действителността около нас и поемем отговорност, вероятността 

наистина да сме успешни в намеренията си е много голяма. 

Предимства и недостатъци на модела 

Моделът има много предимства и от практиката, която имам с него. Голямо 

предимство на TGROW e неговата добра структура и последователност. Етапите са 

избрани много добре, като за всеки от тях има подходящ набор от въпроси. Разбира се 

опитът и интуицията на коуча може да му подскаже кой е най-подходящият въпрос в 

дадения момент. 

Като недостатък на модела – от приложението му няма много недостатъци, тъй като 

той служи за коучинг цели, а не за терапевтични. Ако в даден момент на коучинг 

разговора разберем, че клиентът има нужда от психологическа подкрепа, тогава е 

важно да препоръчаме такъв тип специалист. Но това не е недостатък на модела.  

В бизнес организациите можем да говорим за няколко основни типа приложения на 

коучинга – могат да се наемат професионални външни коучове, които да провеждат 

коучинг сесии на мениджъри и специалисти. Също така организацията да обучи 

мениджърите си да използват определени коучинг техники. Също така, в големи 

организации се създават вътрешни коучинг отдели, които консултират ръководители и 

служители в посока постигане на целите, намиране на нови идеи и развитие. В графика 

2 е представено поетапното приложение на коучинг познанието и коучинг подхода в 

голяма международна организация в България (графика 2): 

 

Графика 2: План за имплементиране на коучинг и коучинг техники в организационен 

контекст 

Планиране  

•Създаване на дизайн на 
коучинг обучителни програми 

•Консултации с коучинг 
експерти 

•Комуникация 

Осъществяване 

•Структурирана програма за 
всични нива мениджъри в 
Коучинг и коучинг техники 

•Консултации 

•Психологическо тестиране и 
предлагане на безплатни 
коучинг сесии 

•Предлагане на отворени 
коучинг семинари за всички 
служители 

•Комуникация и възможност за 
четене на коучинг материали 

Follow-up 

•Индивидуален план за 
развитие на мениджърите с 
тяхно участие и включен 
коучинг подход 

•Въэможност за коучинг сесии 

•Включване на коучинг диалога 
като част от Lean 
трансформация 

•Комуникация и последващи 
активности 

•Поощтряване на Коучинг 
културата 
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Планът за запознаване и внедряване на коучинга в организациите може да съдържа 

различни стъпки и действия, както са показани такива в Графика 2, като една от 

основните предпоставки за осъществяването му е желанието и подкрепата от висшия 

мениджмънт на организацията и мениджърите човешки ресурси. 

Менторство в организационен контекст – формално и неформално 

менторство 

Менторството е една от най-честите и ефективни форми на учене чрез 

взаимоотношения в организациите. В класическата си форма менторът е по-опитен 

старши експерт, който предава своята експертиза, знания и умения на по-млад 

специалист. Напътстването обикновено включва и подкрепа и запознаване на младия 

специалист с писани и неписани правила, запознаването му с колеги и с важните неща, 

които следва да знае за работата и организацията. Според изследователите на 

менторството, в днешно време то минава през период на познания по различни теми, 

улеснява развитието на личността, насърчава мъдрите избори и помага на напътствания 

да напредва (Zachary, 2002). В други изследвания се посочва, че менторството се 

свързва с индивидуалното професионално развитие с помощта на ментора, който се 

приема като приятел, източник на информация и интелектуална култура (Bell, 2000). 

Участниците в менторски процес са партньори, които постигат равнище на взаимна 

експертиза, равенство, съпричастност, която често липсва в традиционните менторски 

отношения. 

В различни компании има случаи, в които менторът е някой, който помага на 

напътствания да разбере скритото познание за организацията. В организационен план 

всички тези проучвания твърдят едно и също „Не всички ментори са ръководители и 

мениджъри. Но всеки ефективен мениджър и ръководител трябва да бъде ментор. 

Менторството трябва да стане основна част от ролята на всеки добър лидер.“ В 

литературата менторът е описван като съветник, възпитател, довереник и слушател. 

Менторът трябва да бъде самоуверен, чувствителен към промени и добър в 

комуникацията (Bell, 2000, Beehr & Raabe, 2003). 

Основни участници и компоненти на менторството 

Менторството има няколко компонента. Те са ментор, напътстван, връзка между 

тях и атмосферата, в която те работят. Тази атмосфера може да бъде организационна, 

приятелска или семейна. Правилното дефинирането на тези компоненти е важно: 

Ролята на Ментора включва следните компоненти: 

- Да идентифицира целите на напътствания 

- Да осигурява кариерни съвети, да насърчава ученето и развитието му 

- Да споделя своя опит в организацията, да дава предложения за различни 

дейности и информация, които могат да бъдат от полза  

- Да препоръчва активности, които ще развият специфични области в 

професионалното му израстване и да съдейства на служителя  

- Менторът като споделящ своите грешки и предизвикателства и разказвач на 

житейски истории 

- Помага развитието на компетенциите  

- Дава обратна връзка на напътствания 
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Съществува формално менторство имплементирано в организациите, но също така 

и неформално, което се развива по естествен път между ментор и напътстван 

(Inzer&Crowford, 2005). Неформалното менторство идва по естествен начин между 

ментор и напътстван.  То възниква в приятелска атмосфера с личен и професионален 

респект и симпатии помежду им, като обикновено продължава дълго. Би могло 

формалното менторство да се развие и като неформално като винаги е изключително 

важна мотивацията и желанието на менторите.   

Ролята на напътствания също е много важна. Той следва да има ясни цели и задачи. 

Да търси често своя ментор и да бъде открит с него. Да следва своя план за учене и 

развитие създаден с ментора и прекия ръководител, да бъде готов за обратна връзка и 

да бъда активен в процеса и в своето учене. 

Пример за успешно имплементирана Менторска програма в голяма организация 

В голяма международна организация беше въведена първоначално пилотна 

Менторска програма насочена към една длъжност, за която се очакваше постъпване на 

нови служители. Менторската програма беше създадена съвместно между отдел 

Човешки ресурси и представители на бизнес звената, които са в най-голяма степен 

запознати с длъжността и нуждата от усвояване на определени знания и учения след 

постъпването на работа. Менторската програма е включена в цялостния процес по 

въвеждане в работата на служителя (on-boarding), който включва менторство, 

въвеждащо и професионално обучение, онлайн обучения с включени тестове и задачи, 

и обратна на работното място, така че да бъдат усвоени всички нови знания и умения от 

новия служител. Конкретната Менторска програма разработена в сътрудничество с 

бизнеса включва етапите описани в графика 3: 

 

 

 

Графика 3: Процес на менторска програма за една длъжност в организационен 

контекст 
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Обратна връзка и 
възможност за 
продължение в 
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Менторската програма беше осъществена и получи много позитивна обратна връзка както 

от менторите, така и от напътстваните и от бизнес лидерите. Тя беше в последствие въведена и 

за други длъжности, отчитайки техните специфики.  

 

 

 

 

 

 

 

Графика 4: Обратна връзка от страна на Напътстваните 

На графика 4 е представена обобщената обратна връзка от напътстваните по 

отношение мнението им за ефективността на осъществената Менторска програма в 

организацията. Графика 5 показва нивото на удовлетвореност от страна на 

Напътстваните като беше използвана пет степенна скала /от „изключително доволни“ 

до „изключително недоволни“/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 5: Обратна връзка за удовлетвореността на Напътстваните 

 

Заключение 

И двете обобщени обратни връзки показват успешно проведената Менторска 

програма, в резултат, на което тя беше въведена и за други длъжности, както и в други 

дирекции и отдели. Менторската програма има позитивен ефект както и върху ученето 

и развитието при по-неопитни и млади специалисти, така и върху тяхното по-успешно 

и бързо интегриране в организацията. Менторът има ролята на наставник, който не 

само предава знание, но и отношение на подкрепа, както и много ценна обратна връзка. 
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Менторството и коучингът представляват едни от най-ефективните методи за 

учене и развитие чрез взаимоотношения в съвременните организации. 

Включването на добре обмислени и професионално осъществени коучинг и 

менторски програми в управлението на човешкия капитал в организациите носи ползи 

както за ръководителите и служителите, така и за трудовото представяне и бизнес 

резултатите. 
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Резюме: Докладът представя предимствата на въвеждане на компетентностен модел в 

организациите и приложението му при осъществяване на 360-градусова обратна връзка при 

ръководители. Представени са стъпките при създаване на компетентностния модел, изпробването му и 

осъществяването на проект 360-градусова оценка на над 100 ръководители. Инструментът за оценка – 

360-градусовата обратна връзка е един от най-ефективните и надеждни методи в организационен 

контекст. Методът позволява на служителите да разберат повече за оценката на своите ръководители, 

колеги и подчинени и да се набележи най-подходящия план за индивидуално развитие. 

Описани са осъществените стъпки на анализ, създаване на профили и доклади, комуникация, 

обратна връзка, консултиране и коучинг като част от мерките за развитие на служителите.  

 
Ключови думи: компетентностен модел, 360-градусова обратна връзка, индивидуално развитие 

 
Abstract: The article presents the advantages of implementation of competency model in the 

organizations and its application by 360-degree feedback by managers. Introduced are the steps by creating of 

competency model, its testing and implementation of 360-degree feedback by more than 100 managers. The 

instrument 360-degree feedback is one of most effective and reliable methods in organizational context. The 

method gives the possibility to understand more about the opinion of line-managers, colleagues, reports and to 

create the most suitable individual development plan.  

Described are the steps, analysis, 360-degree profiles and reports, the communication, consultations and 

coaching as a part of the development process. 

 
Key words: competency model, 360-degree feedback, individual development 

 

Въведение 

В последните години в сферата на организационната психология и управлението 

на човешките ресурси много често се дискутира необходимостта и ползата от 

въвеждането на компетентностни модели в организационен контекст и тяхното 

mailto:vihrnaydenova@yahoo.com
mailto:tbrickler@osbulgaria.com
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приложение в подбора, оценката и развитието на служителите. Компетентностният 

модел за дадена организация представлява най-често информация с всички или част от 

длъжностите в нея с разписани важни компетенции. За всяка длъжност са описани 

съществените компетенции /поведения/, необходими за отличното й изпълнение. Тези 

поведения следва да са много подробно дефинирани, така че да позволяват лесно да се 

преценява от наблюдаващия и/или оценяващия служителя, дали действията му 

отговарят на описаното поведение или не и съответно в каква степен притежава дадената 

компетенция (напр. техническа или управленска, или личностна). Друго по подробно 

определение на компетенцията е като успешно проявено съчетание, съвкупност от знания, 

умения, нагласи и поведения на служителите за постигане на резултати  в дадена 

професионална роля и в определена компания (Debois & Rothwell, 2000, Spencer & Spencer, 

1993, Campion et al., 2011, Бояджиева, 2010). Това, което е специфично при определянето на 

компетенциите е, че те са най-вече способности, но не вродени такива, а са развити чрез 

познание, учене и опит, чрез формиране на различни способности, умения и знания.  

Още Дейвид Макклелънд поставя въпроси като „Какво всъщност е необходимо 

за успеха в работата?“, „Интелигеността гарантира ли успех?“ и поставя питането защо 

интелигентните хора често не са  успешни в своята работа (McClelland, 1973). За 

подбора  се оказва по-ефективно тестването на компетенции, важни за работата, ролята 

и организацията, отколкото тестването на интелигентността. В организационен 

контекст, през последните години все по-често се дискутира необходимостта на 

създаването на култура, базирана на компетенции и която се отличава с компетентност 

(Zwell, 2000). В книгата си „Creating a Culture of Competence”  Михаел Цвел описва 

начина, по който е възможно да се постигне организационен успех като се подобри 

индивидуалното и групово представяне и удовлетвореност чрез създаването на култура 

базирана на компетентностен подход. Описва се начинът, по който компаниите 

идентифицират и развиват лидерството, също така компетенциите на служителите и 

мениджърите така, че организацията да постигне най-високо представяне. Като се 

базира на години личен опит и няколко изследвания, Цвел комбинира в книгата си 

поведенческите теории с бизнес практика в посока съвети за постигане на 

организационен контект. Една от важните предпоставки за постигане на културна 

трансформация и високо представяне на органицациите е именно създаването на визия 

и компетентностен модел (Zwell, 2000). Идентифицирането на ключовите компетенции 

е изключително важно за подбора – за да знаят специалистите човешки ресурси какви 

хора с какви компетенции биха били най-подходящи за ролята, екипа, организацията. 

Компетентностният модел за дадена организация представлява всъщност 

информация със съществените компетенции (поведения) необходими за изпълнението 

за длъжностите и очакваните проявления в конкретната организация.  

Обикновено има няколко нива на развитието на всяко поведение, което включва 

елементи от предходното с допълнени такива. изключително е важно при изготвянето на 

компетенциите да се отчете стратегията на организацията. Например, ако фокусът на 

организацията е ориентацията към високи постижения – „ориентацията към високи резултати“  

следва да е основна компетенция в модела. Най-често компетенциите се разделят на няколко 

вида – технически (професионални), личностни, междуличностни и управленски. Обикновено 

се делят на ключови – базови, които следва да са характерни и да се изискват от всички 

служители и функционални – които са свързани с дадена длъжност или функция като например 

информационни технология, финанси, счетоводство или третата група са мениджърските  

/управленските компетенции/. 
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Това, което прави компетентностният модел особено ценен за организациите, е че 

хората знаят какво се изисква от тях и как да го постигнат.  Също така, мениджърите са 

улеснени в задаването на стандарти за високо представяне. Други позитивни страни на 

идентифицирането, разписването и внедряването на компетентности модели са:  

 По-ясно разбиране на организационните ценности и изискванията към 

служителите 

 Връзка между компетенциите на персонала и стратегията на организацията 
 Развитие на важните способности в индивидуален план за развитие 
 Идентифицират се по-точно нуждите от учене и развитие спрямо основните 

професионални, личностни или лидерски компетенции. Установява се какви са 

пропуските в компетенциите на отделния служител и изискванията на 

настоящата или бъдещата роля 

 Подобряване на индивидуалното трудово представяне поради яснотата какво 
следва да се научи, развива и проявява на работното място 

 Подобряване на бизнес резултатите 
 

Организационните изследвания показват ясно взаимовръзка между въвеждането на 

компетентностен модел и по-добрите бизнес резултати, както и за по-доброто управление на 

персонала (Debois & Rothwell, 2000). 

Освен отличното приложение на компетентностните модели в подбора на служители, те 

могат също така много подходящо да се използват при оценката на представянето и на 

поведението на персонала. В настоящата статия ще бъдат дадени примери за приложението на 

компетентностен модел в 360-градусова обратна връзка на ръководители. 

 Специфики на 360-градусовата обратна връзка и ползите в организационен 

контект 

360-градусовата обратна връзка се оценява като един от най-обективните инструменти 

за оценка на трудовото представяне и поведението в организационен контекст. Важна 

предпоставка за качествата на този инструмент е събирането на мнения и оценка от много 

източници по важните за служителя и неговата роля компетенции. Още преди десетилетия 

компаниите са се интересували от мнението на своите служители и са прилагани анкети 

относно възнаграждения, бонуси, компенсации, ръководство и други. 

Информация, отнасяща се за представянето на служителите,  днес се търси не 

само по време на годишното оценяване на представянето. Поради промените в бизнеса, 

служители, които са се чувствали удовлетворени и спокойни на своите позиции, днес са 

отговорни за своята собствена кариера  (Ulrich, 2010, Nowack, 1993, O’Reilly, 1994, 

Hirsch, 1994). Реалността е такава, че дори опитните мениджъри следва да бъдат наясно 

със силните и слабите си страни, за да останат конкурентноспособни. Също така, 

екипната работа и партньорските инициативи правят комуникацията и управленската 

ефективност жизненоважни фактори за личния успех на служителите и успеха на 

организацията.  

Ражда се нова концепция, отчасти заради тези тенденции. Хората, чиято цел била  

да станат лидери, започнали да изучават различни начини да развият себе си като по-

добри служители. Отделните личности започнали да търсят нови източници на 

информация, които да им позволят да виждат своите силни и слаби черти – нуждите им 

от развитие, които може да не бъдат разкрити от традиционното оценяване на 

представянето (Budman & Rice, 1994, Hoffman, 1995). Мениджърите осъзнават във 
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времето, че първата стъпка към развитието е точно да се определят областите, които се 

нуждаят от такова. В тази връзка се осъзнава и необходимостта от надеждни 

инструменти за събиране на тази информация. Най-вече за ръководните нива, начинът 

за събиране на информация все по-често ставал оценката чрез 360-градусовата Обратна 

връзка. С успеха на тази техника възникнала и идеята, че 360-градусовата Обратна 

връзка може да бъде полезна и при оценяване на представянето и при взимане на 

решения. 

Какви са предимствата на 360 градусовата Обратна връзка? 

360-градусовата обратна връзка има няколко основни предимства в сравнение с 

традиционните методи за оценка на трудовото представяне и поведение:  

 360-градусовото оценяване облекчава недостига на информация причинен от 

оценка чрез един източник. 

 

Оценяването чрез един източник на информация е резултат от пристрастието и 

субективизма на отделния индивид. Използването на един източник на 

информация, което често покрива една година от представянето, не може да 

предостави честна и логична обратна връзка. 

 

 360-градусовото оценяване предоставя уникалната възможност на 

служителите да се оценят сами и да бъдат оценени от колеги, клиенти, 

ръководители, доставчици 

 

Самооценяването е използвано за цели различни от 360-градусовата обратна 

връзка. Все пак тези начини за оценяване традиционно се фокусират повече 

върху удовлетвореността от работата или ефективността на организацията, 

отколкото върху индивидуалното представяне. С 360-градусовата Обратна 

връзка, самооценяването добавя още една перспектива, от която представянето и 

поведението на служителите могат да бъдат наблюдавани.  

 

 Може да се представи една нова перспектива, чрез която уменията, 

поведението, способностите или представянето на отделния служител, могат 

да бъдат оценени. 

 

Често, определени аспекти от представянето или поведението на служителя не 

са видими или не засягат всички служители. Обратната връзка създава 

завършена картина на индивидуалното представяне и умения, тъй като при тази 

техника се получава информация от нови и разнообразни източници. Например, 

мениджърите могат да разберат как се оценява тяхното поведение от околните и 

как то им влияе в работата.   

 

 

 360-градусовото оценяване може да бъде използвано да засили 

организационните ценности и визия. 

 

Индивидуалната обратна връзка би била много по-подходяща за използване в 

организация, в която 360-градусовото оценяване е свързано с организационната 

визия и ценности. Обратната връзка няма да бъде осъзната докато тя поддържа 

само индивидуалната промяна и не е интегрирана в организационната стратегия. 
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360 градусовото оценяване може да повтаря многократно важността на 

определени компетенции за преобладаващите организационни ценности. 

Например, един мениджър, който трябва да бъде иновативен, за да е успешен, 

може да получава определена обратна връзка за тази си компетенция и доколко е 

отворен към нови идеи и иновации (Fleenor, Prince, 1997).  

 

 Възможността за включването и на отворени въпроси в 360-градусовата 

обратна връзка дава възможност на участника да получи още по-пълна 

информация от своите колеги, подчинени и ръководители 

 

Тази информация съдържа мнения, както за силните си страни, така и за 

областите си за развитие и още допълнителна информация, която може да е 

изключително полезна за него и неговия пряк ръководител. 

 

Как може да бъде приложена най-ефективно 360-градусовата обратна връзка? 

Това събиране на мнения и оценка, може да бъде използвано при много проекти 

и инициативи, които изискват обширна информация за поведението и ефективността на 

служителите. Тези области ви се групират в две категории: 

 

 Обратна връзка за развитието 

 Обратна връзка за оценяване на представянето и поведението 

 

           Специфичното е, че когато обратната връзка се прилага с цел оценяване на 

трудовото представяне, информацията трябва да бъде достъпна за човекът, отговарящ 

за оценяването, обикновено началника на отдела. 
 

 

Приложение на Компетентностен модел и 360-градусова обратна 

връзка в организация в България 

Описан е пример за осъществяване на успешен проект на оценяване чрез 360-

градусова обратна връзка на 130 ръководители в голяма организация на база 

съществуващ компетентностен модел, който до момента не е бил измерван и 

достатъчно комуникиран в компанията. На база съществуващи основни компетенции 

важни за всички длъжности беше създаден въпросник, с много добра надеждност и 

валидност. 

В тази част на статията ще бъдат представени стъпките при създаване на 

въпросника, комуникирането и  осъществяването на проект 360-градусова оценка, както 

и последващия диалог с ръководителите и създаването на индивидуални планове за 

развитие.  

На база на основните компетенции, включени в Компетентностния модел на 

компанията беше създаден въпросник, който беше качен на онлайн платформа.  

Основните компетенции, освен „Професионалната и техническа компетентност“, 

които се измерваха за всички включени участници са: 
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Таблица 1. Основните компетенции в Компетентностен модел 

 

 Ориентация към резултати 

 Мотивиране на персонала 

 Ориентация към клиента 

 Морал и доверие 

 Работа в екип 

 Управление на конфликти 

 Подтикване към промени и иновации 

 

Също така в онлайн анкетата бяха включени два отворени въпроса (Таблица 2), 

които впоследствие дадоха по-широк поглед както върху силните страни,така и върху 

областите за развитие на участниците: 

 

Таблица 2. Отворени въпроси в 360-градусовата обратна връзка  
 

 Кои са качествата, които правят него/нея успешен/на? 

 Кои са областите, в които е добре той/тя целенасочено да се развива? 

    

Тук ще бъдат дадени примери за осъщественото измерване на компетенцията 

„Ориентация към резултати“ спрямо Компетентностия модел на компанията като за 

целта бяха създадени айтеми, които да описват конкретни поведения важни в 

организацията: 

Ориентация към резултати  

 

 Обича да си поставя високи и трудно постижими цели  

 Не се отказва лесно от намеренията си 

 Приоритизира работата си с цел да бъде максимално ефективен при 

постигане на резултати 

 Съумява да се справя с няколко задачи едновременно 

 Използва силните страни на колегите си, за да постига резултати 

 Стреми се да постига най-доброто, на което е способен, при всякакви 

обстоятелства 

 Изпълнява поставените задачи в рамките на установените времеви срокове 

 Фокусира усилията си върху приоритетните дейности, за да постигне 

максимални резултати 

 Е постоянен, методичен и целенасочен в работата си 

 Довежда нещата до успешен край, като се съобразява с времето и наличните 

ресурси 

 Насърчава другите към постигане на резултати 
 

След като беше създаден въпросник, който да измерва всички важни компетенции за 

ръководителите, беше създадена комуникация към тях. В комуникацията към тях и бъдещите 

оценители се акцентираше върху анонимността на метода и факта, че се използва платформата 

на външна компания, тоест всеки запитан може откровено и без притеснения да даде своята 

обратна връзка.   Като оценители и даващи обратна връзка бяха включени ръководители, колеги 
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и преки подчинени, които работят със съответния ръководител поне от шест месеца и имат 

достатъчно впечатления от работата и поведението му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1. Визуализация на участниците в 360-градусова обратна връзка 

        

 В комуникацията  се съобщава и това, че 360-градусовата обратна връзка е инструмент за 

оценка и даване на обратна връзка, който помага на оценявания и неговите 

ръководителите да получат информация как различни колеги виждат силните му страни 

и областите за развитие, както и да се избере правилната посока за професионално 

усъвършенстване. Дава се информация за това, че „360-градусовата обратна връзка“ 

събира самооценка и мнения от множество източници – пряк ръководител, колеги от 

различни йерархични нива, като оценките се сравняват със самооценката на служителя 

(виж Графика 1). 

 Процесът също така е анонимен като обратната връзка се осъществява чрез 

въпросник, специално създаден да организацията и насочен към поведения, които се 

наблюдават реално в работната среда и администриран от външна компания. Обратната 

връзка е анонимна и данните се обобщават и представят под формата на осреднена 

оценка. Достъпът до онлайн системата е възможно да стане по всяко удобно време през 

всяко едно устройство, свързано с интернет. Участниците също така се информират за 

това, че процесът е напълно анонимен.  

 

  Компетентностен модел и надеждност на скалите 

След проведен статистически анализ скалите базирани на Компетентностния 

модел показаха много добра надеждност: 
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Таблица 3. Скали, създадени на база Компетентностния модел и Надеждност 

 

Скала/Компетенция Брой Айтеми Надеждност/ 
Cronbach's Alpha 

Ориентация към клиента 9 .949 

Морал и доверие 8 .883 

Ориентация към резултати 10 .930 

Работа в екип 12 .954 

Управление на конфликти 9 .951 

Мотивиране на персонала 11 .957 

Подтикване към промени и иновации 9 .944 

 

Психометричните качества на създадения въпросник бяха изчислени и показаха 

много добра валидност и надеждност. За всеки един от ръководителите се визуализира 

и осреднен резултат по компетенции, който e представен като пример в Графика 2. 

 

Графика 2. Средни резултати по компетенции от 360-градусовата обратна връзка на един 

ръководител 

Ръководителите дадоха обратна връзка, че визуализацията на докладите им е 

изключително полезна и намират много полезна информация и обратна връзка от своите колеги, 

подчинени и преки ръководители и в отговорите на двата отворени въпроса. 
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     Генериране на доклади и комуникация на резултатите. Обратна връзка. 

В края на проекта всеки един ръководител получи своя индивидуален профил от 360-

градусовата обратна връзка, също отговорите на въпросите „Кои са качествата, които го 

правят успешен/на?“ и „Кои са областите, в които е добре той/тя целенасочено да се 

развива?“, които ръководителите оцениха като даващи изключително полезна 

информация за това как са виждани от останалите. В диалог с пряк ръководител и 

специалист Човешки ресурси,  заедно с всеки мениджър беше дискутиран профила и 

набелязан план за развитие. В атмосфера на позитивност се спазват следните основни 

стъпки: Разглеждане на общата графика, сравняваща резултатите между самооценката и 

различните групи оценители; отговор на въпроса „Къде има съвпадение на различните 

мнения?“, „Къде има разминавания?“, „Как той/тя вижда това“, обсъждат се силните 

страни и областите за развитие. 

По време на диалога се задават отворени въпроси.  Препоръчително е 

мениджърите сами да си задават въпроси и да генерират опции за подобрение. Преките 

ръководители могат да имат конкретни препоръкии да си отговорят на тези въпроси 

„Как ще помогна на моя служител за да се подобри? В Кои области? С кого? Как аз ще 

помогна?“ Понякога е възможно разминаване с оценката на прекия ръководител поради 

недостатъчно наблюдения и време, в което двамата са работили съвместно.  

В края на проекта беше проведен индивидуален коучинг с всеки мениджър, 

който беше оценен чрез 360-градусова обратна връзка. Оценката от всички участници е 

изключително позитивна, тъй като дава възможност за една по-обективна оценка как се 

виждаме ние и как ни виждат другите. Резултатите и коучинга даде възможност на 

ръководителите да наблегнат в развитието си на конкретните области, които бяха 

оценени като по-слаби но важни за хората, които работят с тях в организацията. 
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Резюме: Докладът разглежда потребностите от развитие на управленски и лидерски умения при 

работата със самоорганизиращи се екипи в областта на разработването на софтуер. Фокусът е върху все 

по-актуалната област на развитие на коучинг подход на ръководство и умения за коучинг на мениджъ-

рите и лидерите. Работата си поставя за цел да разграничи индивидуален от групов коучинг и да изследва 

спецификата на приложение на екипния коучинг като сравнително по-слабо проучена област. Въз основа 

на реален пример от бизнеса, свързан с повишаване на ефективността на лидерски екип при създаване и 

поддържане на аджайл среда на работа, се разглеждат необходимите умения за провеждане на екипен 

коучинг. Очертават се въпроси, свързани с проектирането на подходящи дейности с цел развитие на 

уменията. 

 
Ключови думи: екипен коучинг, аджайл коучинг, умения за коучинг, самоорганизиращи се екипи 

 
Abstract: The current paper examines the needs of developing management and leadership skills in 

working with self-organizing teams in the field of software development. Its focus is on the ever increasing 

current area of development of coaching approaches in leadership and the coaching skills for managers and 

leaders. The paper has as its goal to distinguish the individual coaching from the group coaching approach and 

examines the specifics of the application of team coaching as the relatively less explored area. Based on a real 

example of business practices connected with enhancement of the effectiveness of a leadership team in creating 

and maintaining an agile working environment are considered the needed skills for conducting team coaching. 

What is outlined are the issues connected with the design of appropriate activities with the aim of developing the 

necessary skills. 

 
Keywords: team coaching, agile coaching, coaching skills, self-organizing teams 

 

Въведение 

През последните години, следвайки с известно закъснение световните тенденции се 

наблюдава нарастващо влияние на коучинг подходите в България. Все повече коучинг 

практиките навлизат в организациите под формата на външни услуги или като 

вътрешно развитие на управленския подход или стил на лидерство, така че да бъдат 

посрещнати по подходящ начин новите предизвикателства пред бизнеса и 

мениджмънта в ХХI век.  

Въпреки многообразието в дефинирането на коучинга и различията в разбирането му, 

може да се каже, че вече има достатъчно масово възприети и популярни определения за 

неговата същност. Например такива като на Международната коуч федерация (ICF): 

“партньорство с клиенти в един творчески, провокиращ размисъл процес, който ги 

вдъхновява да увеличат своя личен и професионален потенциал” (Основни коучинг 

компетенции на ICF), опитващи се целенасочено да еманципират подхода и да го 

mailto:apojarliev@nbu.bg
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разграничат ясно от сходни практики като менторство, съветване, консултиране, 

фасилитиране и дори терапия. 

Точното дефиниране на коучинга като подход прави възможно развитието на 

множество направления и съответстващите им обучения, свързани с философията, 

принципите и необходимите умения за осъществяване на коучинг. Но почти всички от 

тях се отнасят до умения за коучинг на индивиди. Постигането обаче на обща 

ефективност и синергия от работещите съвместно индивиди е основната причина от 

съществуването на организациите, което поставя въпроса за необходимостта от 

развитие и на умения за коучинг на групите от страна на техните лидери, мениджъри 

или външни консултанти.  

Работа в аджайл (agile) среда 

Този въпрос може да изглежда абстрактен за по-традиционните организации, където 

коучинг подходите могат да се разглеждат като поредна мода в техниките на 

управление и нещо, което в най-добрия случай би могло да бъде експериментирано, без 

да съществува належаща нужда за него. Той придобива съвсем конкретни измерения, 

когато става дума за организации, които целенасочено се опитват да изграждат среда, 

насърчаваща работа в самоорганизиращи се екипи. Те се откриват главно в областта на 

информационните технологии и разработването на софтуер, където специфичните 

форми на екипна работа имат вече дългогодишни традиции. Гъвкавият (agile) набор от 

принципи (или методология) възниква въз основа на нуждите от адаптивни и бързи 

процеси за разработване на софтуер през 70-те години на ХХ век, но се конституира 

формално под формата на манифест през 2001 г. с 12 основни принципа (Манифест за 

Agile разработка на софтуер). Може да се реализира чрез различни платформи като 

Скръм, Канбан, Екстремно програмиране, Лийн разработване др., но е водещо общото 

разбиране, че изискванията на бизнеса и съответните решения се развиват чрез 

сътрудничеството между самоорганизиращи се крос-функционални екипи. Аджайл 

средата насърчава гъвкаво планиране, еволюционно развитие, бързо доставяне на 

работещи продукти, непрекъснати подобрения, гъвкаво откликване на промените и 

много съществено - ценене на хората и взаимодействията. 

Работата в такава среда поставя редица предизвикателства пред мениджмънта и 

екипите. Едно от тях е трансформацията на ролите, където функциите на мениджърите 

на проекти изчезват и се разтварят между различни роли, които споделят колективна 

отговорност. Екипите се учат да работят в рамките на точно определен процес, който от 

една страна насърчава автономността и креативността им, а от друга създава 

необходимите ограничения, за да се върши работата ефективно. Променят се и ролите 

на средните мениджъри, които добиват изразено развиващи и менторски функции. За 

изграждането на такава среда и култура е необходим сериозен трансформационен 

процес, който обикновено се ръководи и подпомага от т.нар. аджайл коучинг. 

Трансформацията може да се реализира с различни степени на успех, като в практиката 

са описани редица типични проблеми, възникващи пред организациите, внедряващи 

подобни системи за управление. 

Развитие на една потребност от интервенция 

Краткият пример, който ще бъде разгледан тук се отнася до работа с разрастваща се 

международна компания с голям отдел за разработване на софтуер, включващ около 16 

екипа от по 7-8 души. Една от основните трудности пред ръководителите на отдела е 

свързана с поддържането на нагласата, че трябва да се работи спрямо изискванията на 
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аджайл философията и да се развива аджайл средата. Хората в ключовите роли са 

достатъчно обучени и като цяло имат необходимата информация за същността на 

аджайл управлението. На практика обаче някои показват различни равнища на 

самоосъзнаване, като поддържат вътрешни съпротиви и изявяват непродуктивно 

поведение, свързано с традиционни мениджърски практики и функционално мислене, 

насърчавани и от по-широкия контекст на организацията, която извън отдела има 

традиционна структура и начин на управление. При други пък не се наблюдават 

достатъчно необходимите активност и гъвкавост, изисквани от средата. Всичко това 

рефлектира върху яснотата на ролите, замъглява взаимните очаквания и затруднява 

синхрона между изпълнението на ролите в управленския екип. Проблемите излизат на 

повърхността по време на вътрешна среща на мениджърския екип за напасване, която 

създава напрежение и води до решение да се потърси външна помощ.  

По време на диагностичната фаза се провеждат срещи с всички ключови роли, която 

очертава комплексната картина на ситуацията и редица проблеми, както на 

организационно, така и на екипно и индивидуално равнище. Поради ограничените 

възможности да се влияе на факторите на по-високо ниво, ръководителите на отдела се 

фокусират върху провеждането на интервенция, насочена към мениджърския и 

лидерски екип в рамките на отдела. Първоначалната идея е да се организира уъркшоп с 

цел синхронизиране на разбирането за аджайл мениджмънт, достигане до консенсус за 

общ подход на взаимодействие и стратегия за работа с екипите. Изразените от някои 

мениджъри съмнения за ползата от такава среща предвид досегашния опит и 

усещането, че екипът разполага с достатъчно познание по тези въпроси води до 

изместване на фокуса на интервенцията към адресиране на други дефицити, свързани с 

индивидуалния опит. Една от установените дилеми се отнася до различия във 

вижданията за мениджърската роля като свързана повече с техническата страна на 

работата (техническа помощ и оптимизации) или основно с работата с хора (оказване 

на подкрепа, намаляване на стреса, менторство). Според някои оценки ориентацията в 

момента не е към управлението на хората, не се разбира достатъчно същността на 

мениджмънта, както и отсъстват знания и умения за грижа за хората, менторство и 

коучинг. Показаният интерес към развитието на подобни умения води до решението да 

се проведат уъркшопи за развитие на коучинг умения, възприемани като важни и 

полезни за всички, като синхронизирането на екипа се очаква да бъде евентуална 

странична полза. Целите са да се формира разбиране за важността на коучинга като 

лидерска роля в аджайл управлението, да се изследват собствените убеждения спрямо 

управлението и ориентацията към непрекъснати подобрения в изпълнението на 

работата. Като най-важно на този етап се преценява създаването на интерес у повече 

участници към „меките“ въпроси на лидерството и управлението, като целта е този 

интерес да продължи и да мотивира участието и в по-дългосрочна програма за развитие 

на аджайл лидери. 

Уъркшопите са кратки и включват в своя дизайн запознаване с основен модел на 

коучинг, обсъждане на ценности, същностни характеристики и ключови умения за 

прилагането му. Още при споделянето на очакванията става ясно, че въпросът за 

работата с индивидите е само една от потребностите. Участниците изявяват нужди да 

разберат и как да работят по-добре с екипите, поставяйки въпроси, свързани с фазите 

им на развитие, начини за оценка на екипната работа, разрешаване на конфликти, 

мотивация и др. Така въведението в коучинга се отнася към изграждането на една 

основа за работа на индивидуално равнище, която по-късно се договаря да продължи и 

с развитие на умения за работа на групово равнище. 
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Коучинг на индивида или коучинг на групата? 

Въпросът може да се разгледа като вариация на един по-стар въпрос, обсъждан 

обширно в психодинамичните теории за природата на работата с групи: дали това е 

работа с индивидите в контекста на групата или е работа с групата като цяло. 

Достатъчно ли е да се развиват уменията и знанията на индивидите чрез индивидуален 

коучинг, което по подразбиране ще повиши качеството на изпълнение на работата на 

целия екип, или екипът следва да се разглежда като особен над-индивидуален феномен, 

с който трябва да се работи на съответното равнище чрез специфични практики на 

групов коучинг, изискващи и различни умения за тяхното прилагане? Възприемането 

на второто обуславя необходимост от приемане на по-специфично определение за 

груповия коучинг. Подходящ опит за това е предложен от Клатърбък: „Подпомагане на 

екипа да подобри изпълнението на работата си и процесите за неговото постигане чрез 

размисъл и диалог“ (Клатърбък, 2012:106). 

Въпреки това яснотата относно груповия коучинг е по-малка. Съществуват 

сравнително по-ограничени изследвания върху груповия спрямо индивидуалния 

коучинг. На български език е публикуван един по-съществен източник - книгата 

„Коучинг на екипи и работни групи“ (Клатърбък, 2012). Това се отнася и до западните 

източници, или както отбелязва Хакман: „В по-малка степен е известно как коучингът 

може да помогне на екип да използва напълно своите ресурси за постигане на 

колективни цели“ (Hackman, 2011:134).  

Има сериозни основания за поставяне на екипа като цяло във фокуса на внимание на 

коучинга. Те могат да бъдат проследени ясно в историята на развитието на идеите за 

работа с групи, отначало в областта на груповата терапия и съпътстващите я 

психодинамични теории, а по-късно и в рамките на организационното развитие. Според 

Бион основните вътрешни психични процеси като защитни механизми и процеси на 

идентификация, формиращи социалното поведение се изразяват на групово равнище. 

Това е отразено в схващането му за съществуването на две състояния на групата - 

„работна група“, ориентирана към постигане на продуктивни цели и „група в основни 

допускания“ за алтернативни цели, формулирани от Бион като зависимост, съчетаване, 

борба и бягство (Бион, 1999:152) и имащи по същество защитен характер. 

Ефективно функциониращите групи се отличават със способността си да управляват 

емоционалните процеси, съпътстващи изпълнението на тяхната дейност и постигат 

групова динамика с по-ниска степен на изява на защитни механизми и водеща до 

пълноценни резултати. Продуктивната групова динамика обаче трудно може да се 

осъществи само чрез работа върху мисленето и поведението на отделния индивид. 

Трудностите на груповия процес, както и възможностите за постигане на синергия 

между членовете на екипа се изявяват на  равнището на екипа като цяло. Екипният 

коучинг би следвало да спомогне екипа да изгради въвличащи и поддържащи 

ангажираността на всички свои членове начини на съвместна работа и да ускори 

процеса си на непрекъснато учене. Подходяща негова цел е повишаването на 

способността на екипа компетентно да управлява своите процеси. В специфичния 

случай на приложение на коучинга в аджайл среда на преден план изпъква водещият 

фокус върху утвърждаването на аджайл процесите в екипа като използването на 

средствата на коучинга се разглежда като подкрепящо. Това означава, че потребностите 

на участниците не се оставят като единствено водещи, както би било в професионалния 

коучинг, а се поставя приоритет на оказването на влияние върху екипа по отношение на 

усъвършенстване на неговите способности да прилага аджайл (Adkins, 2010). Според 
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Хакман коучингът на екипа може да има два основни фокуса: 1) подпомагане на 

индивидите да открият възможности за повишаване на своя личен принос и 2) 

изследване на начините как екипът най-пълноценно може да използва индивидуалните 

ресурси (Hackman, 2011). Те могат да се отнасят както до динамиката на 

междуличностните отношения, така и до процеса на конкретната дейност.  

Фокус върху отношенията или върху изпълнението на задачата? 

Интересно е, че обикновено трудностите в екипната работа най-вече изпъкват под 

формата на междуличностни напрежения, поради което постигането на хармонични 

отношения лесно може да се превърне в основен обект на коучинг интервенциите. 

Някои изследвания обаче показват, че не се открива пряка връзка между качеството на 

междуличностните отношения и качеството на изпълнението на работата (Hackman, 

2011), както и че ученето и креативността могат да се повишават при наличието на 

известна дисхармония и конфликт в екипа. Има също основания междуличностната 

хармония да бъде разглеждана по-скоро като ефект, а не като причина. Едно изследване 

показва, че получилите позитивна обратна връзка за резултатите на екипа негови 

членове оценяват по-високо междуличностните отношения от тези, на които е казано, 

че резултатите не са добри (Staw; Guzzo et al., по Hackman, 2011:137). Често 

междуличностните трудности могат да се дължат и на по-съществени проблеми като 

недостатъци в целите или в състава на екипа, както и в съпътстващите го системи 

(например система за възнаграждения, която насърчава индивидуално изпълнение и 

конкуренция). 

Хакман смята, че коучинг интервенциите, фокусирани върху справянето с 

междуличностни проблеми или върху подобряването на взаимоотношенията за по-

голяма синергия имат по-несигурен резултат, отколкото ако се фокусират директно 

върху конкретната работа. Там, където са сравнявани ефектите от фокусирани върху 

задачата или върху отношенията интервенции, първите водят до по-добри резултати от 

вторите (Hackman, 2011:138). Според него груповият коучинг е най-резултатен, когато 

се фокусира върху три процеса на изпълнение на задачите: 1) равнище на усилията и 

тяхното координиране от членовете; 2) използване на подходящи за задачата и 

ситуацията стратегии на изпълнение на работата; 3) степен, до която екипът използва 

пълните възможности на своите членове като познания и умения.  

Необходими умения за екипен коучинг 

Продължението на интервенцията от примера по-горе поставя въпроса от какви умения 

и компетенции се нуждае груповият коуч? 

Няма единно разбиране за същността на ролята на груповия коуч и определена рамка за 

уменията и познанията, които са му необходими. Предвид общите характеристики на 

повечето коучинг подходи и споделена философия, ценности и принципи, биха могли 

да бъдат очертани универсални компетенции за коучинг, обхващащи ключовите 

знания, умения и нагласи, препоръчителни за всички професионалисти, изпълняващи 

подобна роля. Опит за налагането на такава компетентностна рамка прави ICF, където 

се определят 11 компетенции на професионалния коуч (Основни коучинг компетенции 

на ICF).  

Общите, универсални компетенции за коучинг могат да бъдат обобщени и по-

накратко: това са способности за изграждане на рапор с клиента, ангажиране с активно 

партньорство, посветено на целите и процеса на коучинг, активно слушане, задаване на 
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въпроси, отразяване и обобщаване, определяне на подходящ дневен ред и 

предизвикателни цели за прогрес, подпомагане на определянето на възможности и на 

справянето с пречки, даване на обратна връзка и предизвикване на реални действия и 

промени. В съчетание със задължителното доверие във възможностите и собствените 

ресурси на клиента и фокус върху процеса, а не върху експертното съдържание, 

посочените умения са необходими, както за индивидуалния, така и за груповия 

коучинг.  

Същевременно могат да бъдат очертани някои важни различия: при груповия коучинг 

може да се наложи привличането на редица външни ресурси като подходящи теории, 

техники, упражнения, инструменти и пр., за да се подпомогне развитието на екипа. 

Също така груповият коуч работи в контекста на по-комплексни екипни събития и 

срещи, които трябва да структурира и които имат често трудно доловима 

междуличностна, психологическа, структурна и политическа динамика. 

Така освен от базисните компетенции за коучинг, груповият коуч се нуждае и от 

задълбочено разбиране на процесите на изграждане и развитие на екипа и груповата 

динамика, както и от набор от умения от различни области, които могат да се 

припокриват в определена степен. Една рамка би следвало да включи  уменията и 

компетенциите за индивидуален коучинг, но и да ги надгради с допълнителни като 

умения за фасилитиране на групи, за изграждане и тренинг на екип и за процесно 

консултиране (Hayes, 2011:30-33). 

Общи умения за коучингОбщи умения за коучинг

Умения 

за 

фасили-

тиране

Умения 

за 
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Умения за 

изгражда-

не и 

тренинг 

на екип

Умения за 

изгражда-

не и 

тренинг 

на екип

Умения за 

процесно 

консул-

тиране

Умения за 

процесно 

консул-

тиране

Умения 

за екипен коучинг

Умения 

за екипен коучинг

 

Фиг.1: Умения за екипен коучинг, (адаптирано по Hayes, 2011). 

 

Уменията за фасилитиране на групи могат да бъдат отнесени към използването на 

средства за включване на хората във вземането на решения и повишаване на 

позитивните взаимоотношения между членовете на екипа. Това са процесни умения, 

спомагащи развитието на силните страни, увереността в общите цели и подобряването 

на капацитета за работа на групата. Поради неминуемите политически измерения на 

процеса на работа в организациите за фасилитатора е важно да бъде способен да 

поддържа обективност, неутралност и дистанция, което се превръща в доста трудна 

задача, ако той същевременно има и други лидерски функции и отговорности към 

резултатите от работата на екипа.  Ефективното фасилитиране изисква умения за ясно 

договаряне на очакванията, подходящо структуриране на груповите дейности, 

поддържане на фокуса и управление на потока на дискусията, следене на промените в 

енергията на групата, справяне с непродуктивни поведения и извършване на 
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подходящи интервенции спрямо колебаещата се динамика на взаимоотношенията, 

регистриране и обобщаване на продуктите от дейността. 

Уменията за изграждане и тренинг на екип като цяло могат да бъдат разгледани като 

неразривна част от широкото портфолио от т.нар. „меки“ мениджърски и лидерски 

умения за работа с хора. Съществува голямо разнообразие от теоретични модели, които 

могат да насочат към редица концептуализации на уменията. Един възможен пример е 

функционалния модел за лидерството на екипа на Адеър, изразяващ взаимодействието 

между трите сфери на потребности: на индивида, на групата и на задачата в 

организацията (Adair, 1983). Взаимното пресичане на сферите изразява напрежението, 

което често възниква между различните потребности и поставя изисквания към 

уменията на лидера да ги обединява в едно продуктивно цяло. В тази връзка на преден 

план изпъкват уменията за поддържане на висок дух, сплотеност и ангажираност на 

екипа и по-конкретно за създаване на позитивна групова динамика, на чувство за 

групова принадлежност, за създаване на подходящи събития за изграждане на екипа и 

учене чрез опита. 

Уменията за процесно консултиране засягат специфичен вид договорено 

партньорство и дейности, подпомагащи хората в екипа „да възприемат, разберат и 

предприемат действия спрямо процеса на възникващи събития в заобикалящата среда, 

за да подобрят ситуацията, определена от самите тях“ (Schein, по Hayes, 2011:40). 

Подобно партньорство е много продуктивно в контекста на работа на самоуправляващ 

се екип, който носи солидарно отговорността върху резултатите от работата и 

развитието си. Външното процесно консултиране се разгръща най-често спрямо 

определен цикъл от фази като: навлизане, договаряне, събиране на информация, 

обратна връзка, оценка на готовността за промяна, съгласуване на действия, 

внедряване, оценка. Те се отнасят и до работата на вътрешния процесен консултант, 

като в случая е необходимо да се отбележи, че при работата в аджайл среда, цикълът на 

дейностите и фазите на желания работен процес са зададени прецизно от съответната 

възприета платформа. В конкретния случай това е скръм платформата, която предлага 

много ясно очертана рамка на процеса на екипна работа, основаваща се на конкретни 

принципи и съдържаща неотменими ритуали. Такива са ежедневните скръм срещи, 

срещите за отчитане на спринтовете и ретроспекциите. Наличието на скръм ритуалите 

задава подходящо време и пространство за извършване на групов коучинг, черпещ сила 

и от набора от умения за процесно консултиране. Процесният подход води до 

емпирични наблюдения като това, че груповият коучинг е по-подходящ например в 

сесиите за планиране в началото на спринта и по време на ретроспекциите в края на 

спринта (Adkins, 2010). Така опитът в рамките на аджайл средата поставя и въпроси, 

свързани с типовете интервенции. 

 Типове коучинг интервенции спрямо жизнения цикъл на екипа 

 Според Хакман коучинг интервенциите могат да се правят на различни етапи от 

развитието на екипите, но най-важното е екипите да бъдат готови за тях. Той се 

позовава на изследване, което показва, че групите развиват свой подход към задачата и 

се придържат към него най-често до половината от времето след първата си среща и 

крайния срок на проекта (Gersick, по Hackman, 2011:139). В средата те преминават през 

съществен преход, включващ промяна на ролите и поведенията на членовете, 

възобновяване на отношенията с клиенти или външни заинтересовани страни и 

проучване на нови стратегии за продължаване на работата. После навлизат в период на 

фокусирано изпълнение на задачите в продължение до крайния срок на проекта, когато 
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могат да възникнат и нови въпроси, свързани с приключването на процеса. Хакман 

смята, че различните етапи от развитието на екипа изискват различни видове коучинг 

интервенции: мотивационни в началото, консултативни по средата и обучаващи в края 

(Hackman. 2011:140).  

Груповият коучинг може да помогне в началото, структурирайки някаква форма на 

отваряща среща (kick-off meeting), насочена да ориентира членовете на екипа един 

спрямо друг, спрямо целите и задачите за изпълнение и да улесни разбирането за 

очакваните роли, поведения и усилия. Желан резултат е усилената екипна мотивация и 

способност за самостоятелно функциониране на екипа.   

В края на първата половина на дейността се появява необходимостта от рефлексия и 

ревизиране на стратегиите за изпълнение на задачата, които отварят възможности за 

консултативни интервенции. Хакман реферира към експеримент на Уули, при който в 

началото и по средата на работата се сравняват резултатите от два вида интервенции – 

свързани с междуличностните отношения или със стратегията за изпълнение на 

задачите. Установява се, че само вторият тип интервенция и то само в средата на 

работата има позитивен ефект върху представянето на екипа (Woolley, по Hackman, 

2011:141-142). 

Коучинг интервенциите за учене на свой ред са подходящи в края на работата, когато 

натоварването и напрежението са намалели, натрупан е целият опит и има време за 

рефлексия. Те помагат на членовете на екипа да учат един от друг, да изследват 

ефективността на процеса си, за да разберат как да разгърнат по-добре талантите и 

опита си при бъдещи задачи и да повишат капацитета на екипа като цяло. Това изисква 

специални усилия и обикновено най-голямото предизвикателство е да се установи 

навик за систематично провеждане на екипна рефлексия, поради което в скръм 

платформата в края на всеки спринт е установен задължителен ритуал, наречен 

ретроспекция. Предвид цикличния характер на спринтовете, краят и началото могат да 

бъдат обединени в една сесия, състояща се от поглед назад и учене за напред.  

Разбира се, освен нуждата от определени интервенции, съобразени с етапите на 

развитие на екипната работа, могат да възникнат и редица други поводи за коучинг 

като отклонения от нормалната продуктивност, ситуации на конфликт и всякакви 

кризи, при които би било подходящо прилагане ad hoc на групов коучинг. 

Развитие на уменията за аджайл коучинг 

Аджайл коучингът е специфично приложение на коучинга в рамките на аджайл 

платформата. Изявата на уменията за аджайл коучинг би следвало да бъдат разгледани 

във връзка с необходимостта да бъдат внедрявани аджайл практики, да се стартира 

работата на аджайл екипите, да се извършва коучинг както на индивидите, така и на 

целия екип, на продуктовите собственици, мениджърите и на други външни 

заинтересовани страни. Аджайл коучингът се отнася към подпомагане на промените, 

трасиране на пътя към по-високо равнище на изпълнение, отприщване на идеите и 

креативността в екипа, моделиране на аджайл ценности и принципи, управление на 

конфликти и насочване по пътя на непрекъснатото учене и развитие (Adkins, 2010:272-

273). От гледната точка на едно по-разширено разбиране компетенциите за аджайл 

коучинг би следвало да включат както умения за фасилитиране, за тренинг и за 

коучинг, така и познания за аджайл, технически умения и бизнес опит.  
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Също така в контекста на особеностите на разработването на софтуер и на аджайл 

средата се подчертава, че аджайл коучингът съчетава в себе си и коучинг, и 

менторство. Това се отнася не само до индивидуалния, но и до екипния коучинг. 

Според Адкинс нуждата от менторски подход се налага от аджайл контекста 

(преследването на съвършенство в аджайл), а от умения за коучинг при фокусиране 

върху представянето на екипа. Освен това коучингът протича и на двете равнища: на 

индивидуално и на екипно, като първото е водещо в началото и в края на спринта, а 

второто заема повече място в средата на спринта (таблица 1). 

Таблица 1: Фокус на коучинга върху екипа или върху индивида спрямо цикъла на 

спринта.  

 Начало на спринта Среда Край на спринта 

Индивидуален 

коучинг 

Отстъпва назад,  

докато членовете на 

екипа започват 

работата си в спринта. 

Индивидите отнасят 

проблеми и оплаквания 

към коуча. 

Коучингът помага на 

индивидите, да станат по-

добри в аджайл и им 

предлага инструменти,  за 

да разрешат проблемите 

си. 

Намалява. Ако е 

подходящо коучът 

може да адресира 

индивидуални 

въпроси на 

равнището на екипа 

по време на 

ретроспекцията. 

Групов 

коучинг 

Коучинг на целия екип 

по време на планиране 

на спринта за 

споделяне на 

отговорностите и 

създаване на 

капацитет. 

Отстъпва назад,  

екипът е оставен да се 

фокусира върху работата. 

Заема централно 

място, особено по 

време на 

ретроспекцията, 

където хората се учат 

взаимно. 

(адаптирано по Adkins, 2010:79) 

С цел по-добро ориентиране как да продължи интервенцията в описания в началото 

пример, беше поискана оценка на първия етап от участниците с анкета, съдържаща 5 

отворени и 9 затворени въпроса (оценявани по 5-степенна ликертова скала). Средната 

оценка на количествено оценяваните въпроси беше 4,59 от максимално 5, което показа 

висока удовлетвореност на участниците от проведените уъркшопи. Най-високо оценена 

беше приложимостта на наученото в работата – 4,87. Отделно беше включен въпрос 

относно желаното продължение на дейностите. Всички отговорили участници 

отбелязаха очакването си за още сесии за практикуване  специално на екипен коучинг. 

Почти единодушно бяха изразени и нужди от работа в малки групи за упражняване на 

разгледаните коучинг умения и от тренинг за изграждане и работа в екип.  

Проектирането на следващите етапи от интервенцията беше разгърнато върху 

създадената основа от базисни умения за коучинг. В проведените междинни разговори 

с ръководителите се затвърди ориентацията към провеждането на дейности за тяхното 

практикуване, както и надграждане с елементите на уменията за групов коучинг. 

Дейностите трябваше да бъдат разположени в контекста на планирани други по-

мащабни вътрешнофирмени програми за развитие на управлението на хора в 

организацията, насочени към хора с потенциал, преки екипни лидери и лидери на по-

високи нива. Така отделните модули от следващия етап на програмата включиха 1) 
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обучение за изграждане и развитие на работата в екип; 2) практикум за развитие на 

уменията за коучинг; 3) уъркшоп за развитие на умения за групов коучинг. На по-късен 

етап се заложи идея за продължение и с 4) тренинг на умения за фасилитиране. 

Дизайнът на конкретните дейности беше съобразен с изявените потребности и 

разгледаните въпроси по-горе. Програмата е в процес на реализиране и на по-късен 

етап биха могли да бъдат разгледани някои резултати от нейното приложение. 

Заключение 

Разглежданият опит и съображения очертават важността на развитието на умения за 

работа с екипа като цяло в специфичните условия на управлението на 

самоорганизиращи се екипи в аджайл среда. Коучинг интервенциите могат да бъдат от 

голяма помощ за управлението на ключовите процеси, но както подчертава Хакман, 

когато се извършват в правилното време. Иначе съществуват рискове например да се 

увеличи зависимостта на екипа от лидера и да се подрони капацитета му за 

самостоятелно развитие. Подходящото прилагане на умения за екипен коучинг от 

лидерите и мениджърите е вероятно да повиши ефективността на екипите да 

управляват по-добре процесите на активното си ангажиране с работата, да използват 

стратегии, синхронизирани със задачите и ситуациите и да се основават оптимално на 

знанията и уменията на членовете на екипа. 
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Резюме: Представят се мненията на образователни мениджъри (N=130) по ключови въпроси на 

продължаващата квалификация и кариерно развитие на учителите като част от национално 

представително проучване по поръчка на Министерството на образованието и науката, реализирано от 

екип на Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Изводите, които се налагат вследствие 

анализа на резултатите от изследването, са в две основни насоки и подчертават необходимостта от 1) 

промяна на съществуващата система за продължаваща квалификация на учителите чрез нейното 

осъвремяняване в организационен и съдържателен план и 2) реформиране на системата за кариерно 

развитие на педагогическите кадри чрез осигуряване на връзка между придобитите, респ. валидирани 

професионални компетентности и утрвърдените професионални квалификационни степени като в 

допълнение се установят адекватни процедури и механизми за атестиране на учителския труд. 

 
Ключови думи: подготовка на учители, професионална квалификация и кариерно развитие на 

учители, мнения на образователни мениджъри 

 
Abstract: The opinion of education managers (N=130) concerning key issues related to teachers ongoing 

qualification and career development are outlined as a part of a national representative study assigned by the 

Ministry of Education and Science, and realized by a team of the Faculty of Education at Sofia University St. 

Kliment Ohridski. The conclusions can be grouped into two main directions that accent on the need of 1) 

reorganization of the current teachers ongoing qualification system through its modernization in organizational 

and conceptual aspect and 2) reformation of the teachers career development system by the means of ensuring 

link between the mastered, respectively, validated professional competences and the established professional 

qualification degrees and additionally, implementation of adequate procedures and mechanisms for attestation of 

teachers performance. 

 
Keywords: teachers training, teachers professional qualification and career development, education 

managers opinion 

 

 



- 452 - 
 

Приоритети в общоевропейските политики за развитие на учителите 

Няколко основни стратегически европейски документа и програми задават 

ключовите политики в областта на развитие на учителите в страните членки на ЕС. 

Това са Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, „Европа 2020”, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в 

образованието и обучението „Образование и обучение 2020”, Съобщение на 

Европейската комисия от 2008 „Нови умения - за нови работни места. Изпреварващо 

предвиждане на потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на 

тях умения" и др.  

Очертаните в тези документи на европейско и национално равнище цели и мерки 

са резултат на осъзнаването и приемането, че качественото образование е основна 

предпоставка за осигуряването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

развитие и просперитет на обществата в обединена Европа. А качествено образование 

не може да се осъществява без високо качество на субектите, които го обезпечават – 

учителите! 

Много научни изследвания чрез своите резултати потвърждават еднозначно, че 

съществува положителна взаимовръзка между качеството на педагогическите кадри и 

постиженията на учениците в основното училище, както и че това е единственият 

вътрешноучилищен фактор, който влияе върху постиженията на учениците в по-

високите образователни степени. Заключенията са дори по посока на обобщението, че 

качеството на педагогическите кадри има много по-високо съвкупно влияние, 

отколкото фактори като характера на училищната организация, управлението на 

училището или финансовите условия в него (Vasquez Heilig et al., 2011). Резултатите от 

други изследвания насочват към извода за наличието на положителна корелация между 

продължаващата професионална квалификация на учителите и постиженията на 

техните ученици. Нещо повече, квалификацията на педагозите се оказва много по-

рентабилен от икономическа гледна точка инструмент за подобряване на учебните 

резултати на учениците, отколкото например са намаляването броя на учениците в 

паралелките или увеличаването на хорариума по различните учебни предмети. 

(Komission der Europäischen Gemeinschaften, 2007). Имайки предвид данните от 

подобни изследвания, се оказва, че основните усилия на страните от ЕС, в т.ч. и 

България трябва да са по посока реформи, отнасящи се до професионалното развитие 

на педагогическите специалисти и подобряване качеството на тяхната подготовката и 

продължаващата квалификация. 

Ключовите приоритети пред общоевропейските политиките, насочени към 

реализиране на реформи по отношение на педагогическите кадри в училищното 

образование могат да бъдат обобщени в следните няколко направления (OESD, 2004): 

Необходимост от задържане на квалифицираните учители в професията 

Непривлекателността на професията за висококвалифицираните нейни 

представители произтича от силната й стресогенност, психо-емоционалното 

натоварване и неособено добрите хигиенни условия на труд, които рефлектират в ниска 

удовлетвореност и чувство за недооцененост (Изпълнителна агенция за образование, 

аудиовизия и култура: EACEA P9 „Евридика”, 2013).. Освен това в редица европейски 

образователни системи самите училища са лишени, както от конкретни инструменти за 

признаване на постиженията на учителите с високи резултати, така и от такива по 

отношение на педагозите, които показват ниско ниво на професионално представяне. 
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Заложените на европейско ниво реформи по отношение на този приоритет предвиждат 

поредица от мерки, които варират в широк спектър - от въвеждане на специални 

дейности и услуги за психо-социална подкрепа и консултиране на учителите с цел 

повишаване на психичното им благополучие в професионален контекст до създаване на 

системи за присъждане на национални, регионални и локални отличия за учителите със 

значими професионални постижения. 

Необходимост от развитие на компетентностите и квалификациите на 

педагогическите кадри 

В много европейски държави съществуват сериозни опасения, че не достигат 

квалифицирани учители и такива, мотивирани да се развиват професионално, за да 

могат да са адекватни на предизвикателствата на съвременните училища. 

Безпокойството е и по посока на това, че практически липсва връзка между 

първоначалната подготовка на учителите, тяхната професионална кариера и развитие и 

конкретните потребности на училището. С други думи, нужно е да се създават 

интегративни и комплексни модели на функциониране на системите за подготовка и 

надграждаща квалификация на учителите, в които да има приемственост между 

отделните сегменти и при активната роля както на институциите, осигуряващи базовата 

и продължаващата учителска подготовка (университети, висши училища, департаменти 

и др.), така и на училището в зависимост от неговия конкретен профил и нужда от 

специалисти. 

Необходимост от подобряване на процедурите и механизмите за подбор, 

назначаване и осигуряване на заетост на учителите 

В много от страните в ЕС се регистрира неравномерно разпределение на 

квалифицирани учители в училищата. Като цяло, по-слабо развитите в икономическо 

отношение региони са силно засегнати в това отношение, което в крайна сметка 

ощетява учениците. Самите училища в много европейски държави имат ограничена 

роля в селекцията и назначаването на учители, което допълнително затруднява 

привличането и задържането на квалифицирани специалисти. Реформите в това 

направление обикновено се насочат към създаване на специални системи от 

преференции за квалифицирани учители, готови да работят в икономически по-слабо 

развити райони, както и към мерки даващи по-голяма автономност на училищата и 

училищните ръководства да създават сами процедури за подбор и назначаване на 

учители, базирани на добре диференцирани професионални профили съобразени с 

нуждите и облика на самото училище.  

Необходимост от повишаване на привлекателността на учителската професия 

както за младите хора като цяло, така и за представители на други професии 

В основата на формулирането на този приоритет са тревожни констатации в 

изследвания и анализи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

от 2005 г. насам, че в почти половината държави членки на ЕС има немалки проблеми с 

осигуряването на учителски кадри с подходяща квалификация по основни предмети 

като математика, природни науки, чужди езици, ИКТ, както и с тяхното задържане в 

професията (OECD, Directorate for Education, Education and Training Policy Division, 

2011).  Сериозни опасения буди и една друга тенденция с вероятни дългосрочни 

неблагоприятни последици, касаеща структурата на професията, а именно драстичния 

спад в дела на мъжете учители и учителите с високи професионални постижения и 

мотивация. Като цяло сред учителските съсловия във всички европейски страни трайно 
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се е установило усещането за понижен авторитет и статус на професията. Решенията и 

мерките, които се предприемат в отделните страни засегнати от споменатите тенденции 

варират в широки граници – от сериозни инвестиции в PR-отдели и кампанни в рамките 

на университетите за промотиране на педагогическите специалности до създаване на 

въвеждащи програми за новопостъпващи (млади) учители, които включват дискусии и 

конфериране относно напредъка, актуалните проблеми и подкрепа при планирането на 

уроците и оценяване на учениците. 

Предизвикателства пред националните политики в областта на подготовката 

и квалификацията на българските учители 

Най-важните стратегически национални документи, които регламентират 

насоките на реформите в политиката по отношение на учителите и тяхното развитие са 

Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и подготовка (2006-2015) и Националната стратегия за развитие на 

педагогическите специалисти (2014 г.). 

Националната програма предвижда комплекс от четири взаимосвързани мерки, 

необходими за подобряване на обществения авторитет на учителя като път за 

осигуряване на образование с високо качество за всички деца. Те са следните 

(Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и подготовка 2006-2015): 

- инвестиране на средства и усилия в повишаване професионалната квалификация 

на учителите; 

- въвеждане на модел на диференцирано заплащане като резултат от оценяването 

на качеството на учителския труд  

- въвеждане на система за кариерно развитие, която ще регламентира развитието 

на педагогическите кадри в хоризонтален (свързан с диференциацията на длъжността 

„учител”) и във вертикален порядък (свързан със заемането на административни 

длъжности в системата на народната просвета) 

- утвърждаване на система за награждаване на учителите с особен принос в 

обучението и възпитанието на учениците.  

Концепцията за развитие на педагогическите специалисти е задълбочена и 

детайлно развита в нарочен документ в тази област. Националната стратегия за 

развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г. цели коренно преустройство и 

реформи в системата за подготовка и продължаваща квалификация на учителите в 

България, с помощта на които ще се решат някои от най-неотложните проблеми, 

свързани със статута на учителската професия у нас, отлагани десетилетия наред. Част 

от предизвикателствата пред реформите в областта на развитието на българските 

учители са: 

- Реформиране на остарялата и ригидна квалификационна система за учителите, в която 

липсват механизми, регламентиращи точното място на квалификационните дейности в 

кариерното израстване на учителите, спектърът от субекти, които имат право да ги 

организират и да гарантират за тяхното високо качество.  

- Обосноваване и създаване на нова система за кариертно кариерно развитие, която да 

обвързва професионалните постижения на учителите с резултатите на учениците, както 
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и да осигурява адекватно кариерно израстване във времето на младите учители (до 30-

35 г.). 

- Промяна на нерелевантната на съвременните концепции и практики за образованието 

и развитието на педагогическите кадри нормативна уредба, която не допринася за 

повишаване атрактивността на професията и издигането на нейния престиж. 

- Въвеждане на държавни професионални стандарти и профили за упражняване на 

професията, които да са обвързани както с първоначалната подготовка на учителите, 

последващата тяхна квалификация и кариерно развитие, така и с процедурите за 

подбор, назначаване и последващо атестиране на педагогическите специалисти. 

- Приемане на специални пакети от мерки срещу отлива на млади хора от учителската 

професия, което ще е и начин за справяне с неблагоприятните тенденции на 

застаряване и силно феминизиране на професионалната гилдия.   

Една много важна група от субекти с ключово значение за осъществяването на 

промените и справянето с изборените предизвикателства са образователните 

мениджъри в системата на предучилищното и училищното образование. Ето, защо 

мнениетo на тази група във връзка със състоянието и необходимостта от промяна на 

системите за подготовка и квалификация на учителите, е от съществеа важност при 

предприемане на мерки за тяхното реформиране. 

Проучване на мненията на образователни мениджъри за актуалното 

състояние и проблемите пред подготовката и квалификацията на учителите – 

основни резултати 

Проучването е част от многоизвадково национално представително изследване, 

осъществено от екип на Факултета по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски”  

през 2015 г. по поръчка на Министерството на образованието и науката, което е 

насочено към идентифициране на актуалното състояние на подготовката, 

квалификацията и развитието на учителите от системата на средното образование в 

България с цел тяхното уъвършенстване и синхронизране с европейските и световни 

тенденции.  

Изследването е осъществено с авторски инструментариум от типа анкетна карта с 

вградени оценъчни скали, одобрен от поръчителя на изследването – МОН. В 

изложението по-нататък ще бъдат представени мненията, позициите, нагласите и 

отношенията на директори на образователни институции от системата на средното 

образование към важни аспекти от подготовката и кавалификацията на учителите у нас. 

В  анкетното  проучване  бяха  поканени  да  се  включат  директорите   на  училищата, 

попаднали в представителната извадката, наброяваща общо 158 учебни заведения. 

Възвращаемостта на извадката от училищни директори е 82%, т.е. изследвано е 

мнението на 130 образователни мениджъри. 

Представеният анализ на резултати от проучването се фокусира върху няколко 

ключови момента, засягащи 1) мнението на образователните мениджъри за факторите, 

които допринасят за повишаване статуса на професията и нейната привлекателност в 

обществото; 2) тяхната визията и очакванията за промени в системата за първоначална 

продготовката на бъдещи учители; 3) позициите на училищните директории, свързани с 

актуални проблеми на квалификацията и кариерното развитие на вече навлезлите в 

професията педагогически специалисти.     
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Във връзка с проучването на факторите, способстващи за подобряване статуса 

и привлекателността на професията в обществото резултатите са следните: 

В рамките на процедура по ранжиране училищните директори бяха помолени да 

подредят по степен на важност пет предварително зададени фактори, които биха 

подобрили статуса и  привлекателността на професията. Адекватното заплащане на 

учителския труд е посочен като фактор с най-важно значение за подобряване на статуса 

и привлекателността на професията (с 58%-дял от директорите, които го поставят на 

първо място). На второ място мениджърите на училищни институции поставят 

повишаването на публичния авторитет на професията като фактор, който би я издигнал 

на по-високо равнище в обществото (ранг 2, с 40%-дял от директорите, които 

подчертават неговата значимост). Ако се подобрят кариерните възможности в рамките 

на учителската професията, според директорите, това ще е третият по тежест фактор, 

който ще се отрази положително върху нейната популярност в обществото (ранг 3, 21% 

от респондентите, посочили го като трети по важност фактор). По-добрите материални 

условия на труд в училищата (в т.ч. наличието на съвременни ИКТ в тях) са посочени 

като четвъртия по важност фактор от образователните мениджъри, който би обусловил 

социалната привлекателност и статус на професията. На пето място по значимост 

директорите поставят подобряването на преспективите за професионално развитие чрез 

продължаваща квалификация като предпоставка-фактор за повишаване на обществения 

статус и престиж на професията. Очертава се интересен извод в резултат на позициите, 

изразени от директорите относно значимите фактори, които предопределят социалната 

привлекателност и статус на професията. Според тях най-важния фактор в това 

отношение е по-високото заплащане. Този резултат е консистентен на социалната, 

икономическа и политическа конюнктура, в която се намира цялото ни общество, 

обусловена от криза, икономическа стагнация, ценностна девалвация. При такива 

условия е твърде разбираемо, фокусът да попадне върху постигането на по-добри 

условия на материално съществуване, към което се стремят представителите на всички 

професионални съсловия. От друга страна, учителската професия е една от малкото, в 

които през последните десет години макар и плавно се постига увеличение на 

възнаграждението. Налице е очевидно противоречие между действителните мерки по 

отношение на заплащането на учителския труд и мненията на директорите. 

Противоречието е по линията на прилагането на принципите на здравомислието и 

формалната логика, според които възнаграждението в професията е функция на 

резултатите (постиженията), представянето и усилията за развитие и по-нататъшно 

квалифициране в нея. Ето защо възниква въпросът, доколко това да се мисли за 

заплащането на учителския труда „по принцип” и „по право”, а не като изражение на 

определени резултати, е мениджърски тип мислене?!  

По отношение на визията и очакванията на образователните мениджъри за 

промени в системата за първоначална продготовката на бъдещи учители се получиха 

интересни, но не и неочаквани резултати.  

Отношението на училищните директори  към  сега  съществуващата система за 

подготовка на учителите може да бъде определено като е противоречиво. От една 

страна, много висок относителен дял (приблизително 82%) от запитаните респонденти 

я определят като удовлетворяваща във висока и много висока степен, а от друга е 

налице почти консенсусно съгласие (за близо 84% от директорите), че подготовката на 

бъдещите правоспособни учители има нужда от промяна. Във връзка с необходимостта 

съдържателни промени, според директорите практическата подготовка  на бъдещите 

учители трябва да надделява (макар и с малко) над усвояването на фундаментални 
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теоретични зания. Зад идеята за по-засилена практическа подготовка застават 52% от 

директорите, а позицията за приоритетната роля на теоретичната подготвка е споделяна 

от 48%. За образователните мениджъри трябва да съществува баланс между 

относителните  дялове на четирите вида знания, формиращи професионалната  

подготовка на  учителите  –  педагогически (с 28%-тен дял от цялостната подготовка 

присъден от директорите),   психологически (с 23% дял от общата професионална 

подготовка),   методически (с 24% дял от базовата учителска подготовка) и специално – 

предметни (с 25% от първоначланата подготовка на учителите). Един по-задълбочен и 

обективен  анализ на тези резултати, обаче, води до заключението, че относителният 

дял на специално-предметните знания като че ли е доста подценен, като се има предвид 

безспорното обстоятелство, че дори и най-високо квалифицираният в педагогическо,  

психологическо  и методическо  отношение  учител няма как да се изяви  като добър 

учител,  ако не владее учебното съдържание, което  трябва да  представи  на  учениците   

и да съдейства за усвояването  му от тяхна  страна. Такова драстично снижаване на 

дела на специално-предметната подготовка под 35-40% от общата подготовка за 

придобиване на учителска правоспособност, особено за учителите, преподаващи от 5 

до 12 клас, създава предпоставки за сериозно занижаване на качеството на 

образованието  като цяло.  

В обобщение, за респондентската извадка на директорите трите ключови 

инструмента за съществена промяна в базовата професионална подготовка на бъдещи 

учители са - на първо място - необходимост от постигане на баланс между теоретична 

и практическа подготовка (за близо 90% от директорите), на второ място – промяна в 

съотношението между общопедагогическата и методическата (в т.ч. специално-

предметната) подготовка (за приблизително 49% от респондентите) и на трето място 

– реконструиране на съотношението между отделните теоретични области 

(дисциплини) в учителската подготовка (за приблизително 1/4 от директорите). 

При анализа на позициите на училищните директории, свързани с актуални 

проблеми на квалификацията и кариерното развитие на вече навлезлите в професията 

учители бяха регистриран множестово полезни с оглед на предстоящите реформи 

резултати. 

В съществуващия модел на квалификация на учителите у нас, подобно на други 

европейски страни като Дания, Ирландия, Гърция, Франция, Холандия, Полша, 

Швеция, Исландия и Норвегия, професионалната надграждаща подготовка има по-

скоро пожелателен характер. Участието на учителте в квалификационни дейности е 

обвързано до известна степен с тяхното кариерно развитие по хоризонтала (отнасяща се 

до диференциацията на длъжността „учител”). В административно-управленски план 

училищните директори са длъжни да изготвят годишен клаедндар на дейностите, 

свързани с повишаване на професионалните квалификации и компететности на 

учителите в техните организации, който календар е обвързан с ежегодния план на 

училището. Как директорите оценяват съществуващия по настоящем модел на 

професионална учиелска квалификация? В най-общ план оценката на образователните 

мениджъри на системата и практиките за квалификация на учители е доста висока. 

Директорите се отнасят положително към сегашното статукво във връзка с 

квалификацията на учителите и определят дейностите в тази насока като необходими 

(70% от образователните мениджъри са категорично позитивни в оценките си и още 

24% са благоразположени в мненията си по този аспект). За почти 80% от 

респондентите, актуалният модел на квалификация съответства и откликва на 
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потребностите на учителите, а според почти половината от участвалите в допитването 

директори квалификационните практики за учители се характеризират със системност.  

Какви трябва да бъдат съдържателните акценти в курсовете за продължаваща 

квалификация на учителите? За монзинството от анкетирани директори (близо 97%) 

квалификацията на учителите трябва да продължава и да се задълбочава най-вече в 

областта на прилагането на информационните и комуникационни технологии в 

обучението. Не по-малко необходими според училищните мениджъри са 

квалификационните дейности в още две направления – специално-предметна 

подготовка на учителите (тази област е изключително важна за 81% от респондентите) 

и общотеоретична психологическа подготовка (напр. проблеми, свързани с 

възрастовите особености на децата и юношите, подходи при решаване на конфликти, и 

др. – все важни теми на квалификационните учителски курсове  за 80% от запитаните 

дуректори). Според мнозинството директори е належащо продължаващата 

квалификация да се утвърждава като приоритетна държавна образователна политика, 

като тя трябва да е съобразена с потребностите, заявени от самите педагогически кадри. 

За приблизително 2/3 от училищните мениджър текущата квалификация на учителите 

трябва да се организира приоритетно от висшите училища чрез съответните 

педагогически факултети, департаменти за усъвършенстване на учителите и катедрите 

по методика, а за 65% от респондентите в организацията и провеждането на 

квалификационни дейности нямат място неправителствени организации (асоциации, 

фондации сдружения, ЦПК и др.). В представите на директорите като най-подходящи 

за учителите се очертават квалификационни дейности, които са с продължителност до 

една седмица, провеждат се като изнесено обучение, присъствени са по своя характер и 

с откъсване от работата, а като време са ситуирани през ваканциите. По въпроса за 

това, как е редно да бъдат финансирани квалификационните дейности се очертава 

интерсена палитра на мениджърските мнения. На първо място това трябва става от 

национални програми, финансирани от държавния бюджет (за 82% от училищните 

мениджъри), на второ място от проектни средства ( за 65% от респондентите), на трето 

място – от делегирания бюджет (за 45%) и на четвърто място – от спонсори (за 51%). 

Повече от половината (65%) от образователните мениджъри не приемат, че участието 

на учителите в квалификационни дейности трябва да се финансира с лични средства. 

За повече от 2/3 от учлищните директори съществуващата система за кариерно 

развитие в двете й измерения (хоризонтално и вертикално) не носи удовлетворение на 

педагогическите кадри и освен това не ги стимулира реално да повишават своята 

професионална квалификация. Като предпоставки за промяна на съществуващото 

статукво по отношение на кариерното израстване директорите виждат в 

конструирането на детайлни професионални профили, признаване на придобити по 

формален и неформален път педагогически компететности и въвеждане на прозрачни и 

справедливи процедури за оценяване дейността на учителите. 

Основните изводи, които се налагат вследствие проучването на мненията на 

образователните мениджъри са в два аспекта:  Първо, необходима е промяна на 

съществуващите системи за първоначална подготовка и  продължаваща квалификация 

на учителите чрез тяхното осъвременяване и огъвкавяване в организационен и 

съдържателен план и второ, реформирането на системата за кариерно развитие на 

педагогическите кадри е възможно чрез осигуряване на връзка между придобитите, 

респ. валидирани професионални компетентности и утрвърдените професионални 

квалификационни степени като в допълнение се установят адекватни механизми за 

атестиране на учителския труд. 
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Резюме: Производителността се определя като ефикасно и ефективно използване на ресурсите с 

минимални загуби и постигане на желаните резултати. Мотивационните теории, създадени преди повече 

от 50 години от автори като Е. Маслоу и Ф. Хърцбърг разкриват, че удовлетворените служители са 

склонни да бъдат по-продуктивни, креативни и отдадени на ръководителите си. Успехът на стратегиите 

за подобряване на производителността зависят от ангажираността на служителите, удовлетвореността от 

работата, уменията и мотивацията им. Удовлетвореността от работата е емоционалната реакция на 

индивида по отношение на самата работа, докато мотивацията е движещата сила за постигане на желания 

резултат. Докладът разглежда спецификата на мотивацията на академичния състав от няколко български 

университета. Целта на това изследване е да се установи настоящата структура на мотивацията за работа 

и взаимовръзките ѝ с удовлетвореността от работата при университетските преподаватели.  

 
Ключови думи: мотивация за работа, мотивационна структура, удовлетвореност от работата, 

университетски структури, академичен състав 

 
Abstract: Productivity is defined as the efficient and effective use of resources with minimum waste and 

effort to achieve outcome. Conventional human resources theories, developed some 50 years ago by Maslow and 

Herzberg, suggest that satisfied employees tend to be more productive, creative and committed to their 

employers.The success of productivity improvement strategy is dependent on employee commitment, job 

satisfaction, skills, and motivation. Job satisfaction is an individual‘s emotional response to his or her current job 

condition, while motivation is the driving force to pursue and satisfy one‘s needs. The report examines specifics 

of motivation of thе academic staff in some Bulgarian universities. The aim of this study is to establish the 

current structure of motivation for work and correlations with job satisfaction at university lecturers.  

 
Keywords: motivation for work, motivational structure, job satisfaction, university structures, academic 

staff 

 

Във времената на драстично нарастваща конкуренция и неспирни реформи 

човешкият ресурс се определя като най-съществения капитал на организациите. За един 

университет основната и най-важна съставна част от него са членовете на академичния 

състав – асистенти, доценти, професори и др. Настоящият доклад разглежда темата за 

мотивацията за работа на университетските преподаватели и взаимвръзките й с 

удовлетвореността от труда на фона на административните и организационни прояви и 

промени, които са неотменима част от академичния живот. Значимостта на тази тема в 

национален мащаб, както и актуалността й в по-голям европейски и дори световен 

план, е безспорна. Твърдението е обусловено от факта, че до настоящия момент на 

територията на българските университети, няма проведени подобни проучвания, които 
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да изследват детайлно мотивацията за работа на академичния състав, а в същото време, 

наличието на разнообразни концепции и възгледи по въпросите за човешката 

мотивация са свидетелство за голямата сложност и важност на този проблем. От друга 

страна това говори за огромното му значение, както за отделния индивид, така и за 

организацията и обществото като цяло. 

От направения преглед на литературата е видно, че темата за мотивацията за труд 

е засегната в изследвания, основно разглеждащи управлението на човешките ресурси и 

организационната ефективност. В предходните десет години в България почти липсват 

научни изследвания и публикации, които да изучават мотивацията в различни сфери 

извън бизнеса и държавната администрация, в това число и мотивацията в сферата на 

висшето образование и по-конкретно мотивацията на университетските преподаватели. 

В световен мащаб липсата на подобни изследвания не е така осезаема. Въпреки че те 

съществуват и са със сходен предмет на изследване, то обектът е различен. 

 В заключение на направения литературен преглед и на изводите, направени от 

авторите, можем да кажем, че университетите в световен план, поставени в 

съвременната социо-икономическа и културна реалност, са изправени пред все повече 

предизвикателства. От ръководителите им се изисква да бъдат добри лидери, 

познаващи, владеещи и умеещи да прилагат в практиката си основните мотивационни 

механизми, с цел да отговорят на множеството обществени очаквания, насочени към 

тях. Мотивацията за труд на академичния състав и факторите, които й влияят, често се 

възприемат като индивидуални характеристики, които всъщност надхвърлят границите 

на личността, чрез влиянието, което оказват на социално-психологическия климат в 

университетите.    

Удовлетвореността като вътрешен фактор, подсилващ целевото поведение 

съгласно съдържателните мотивационни теории, е съществен елемент, който не можем 

да пренебрегнем, когато говорим за мотивацията за труд, и за мотивацията изобщо. В 

регулирането на трудовото поведение мотивацията за труд не е единствен фактор 

(Паунов, 2009), тя и нейните нива са до голяма степен във взаимозависимост с 

удовлетвореността от труда. Анализите на удовлетвореността от труда и тези, които 

изследват въздействието, което тя има върху поведението на личността в трудовата и 

извън трудовата сфера подчертават и нейната регулативна функция.  Определящата 

роля на удовлетвореността от труда за трудовото поведение, последователността и 

обусловеността във формирането й дават основание да се смята, че нейното 

анализиране е от съществена важност за разбирането на мотивацията за труд. 

Удовлетвореността се изразява в положително емоционално преживяване, което е в 

основата на формиране на устойчиво ценностно отношение към труда, това й отрежда и 

детерминиращата роля в трудовата дейност (Илиева, 1998). 

Подходите за разбиране на удовлетвореността от труда и на факторите, водещи до 

нейното повишаване, до голяма степен изразяват възгледите за трудовата мотивация, 

залегнали в някои от основните мотивационни теории. Разбирането за човешките 

възможности като компонент на удовлетвореността от труда, оказващ влияние върху 

нейния интензитет, може да бъде открито в теорията на Ейбрахам Маслоу за 

йерархията на потребностите и мотивите. Потребностите от личностна изява и развитие 

са значими за кадрите от всички нива. Често се наблюдава, обаче, по-ниска степен на 

удовлетворение при ръководните кадри, въпреки възможните компенсации, които 

получават.  Дж. Ричард Хекмън, Г. Олдхам (1975) и Едуард Лоурър (1969)  са сред 

авторите, които също отдават значение на потребностите от висше равнище, 

изразяващи се в  личностно развитие, чрез извършване на разнообразни и сложни 

задачи. В основата на концепцията им стои идеята, че удовлетвореността може да се 

измерва тогава, когато се интегрират характеристиките на работата и аспирациите на 
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личността. Връзката между удовлетвореността от труда, вътрешната мотивация и 

характеристиките на работата и се изразява и обуславя от знанията и уменията, 

изразеността на потребността от самоизява и удовлетвореността от условията на 

средата.  

Влиянието на удовлетвореността от труда върху поведението се изследва основно 

в две насоки: с цел да се установи благоприятното й въздействие върху успешността на 

изпълнението, продуктивността и активността на личността, върху формирането на 

положителен Аз-образ и преживяването на професионална компетентност и др. 

Втората насока е свързана с извеждането на  неудовлетвореността от труда, като 

предиктор за настъпването на негативни поведенчески прояви. 

Видно от обобщеното дотук е, че проблемът за ефективното мотивиране на 

университетските преподаватели придобива изключителна актуалност, а 

необходимостта от това, мотивационните процеси да се основават на използването на 

все по-съвременни методи, средства и модели, на наложени добри практики, става 

безспорна. Актуалността и значимостта на посочените факти и проблеми  насочва 

изследователските интереси към тяхното задълбочено проучване и търсене на решение 

във възможностите на научно обосновани  мотивационни подходи. 

 

Цел на настоящото изследване е да се установи мотивационната структура на 

членове на академичния състав в България, като се разкрие йерархията на мотивите за 

работа във висшите училища и се установи взаимовръзката между отделните 

детерминанти на мотивацията и удовлетвореността. Предполага cе, че доминиращи в 

мотивационната структура на университетските преподаватели са факторите, свързани 

с вътрешната мотивация (или мотиватори по Ф. Хърцбърг), които се отнасят до 

характеристиките на работата, автономията, постиженията и признанието, в сравнение 

с факторите на външната среда (или хигиенни фактори по Ф. Хърцбърг) като 

заплащане, условия на труд, междуличности отношения и социални придобивки. 

Допуска се, че мотивацията за работа на университетските преподаватели e 

взаимозависима с всички аспекти на удовлетвореността. 

 

Методи на изследване и извадка 

 

Въпросник за изследване на мотивацията за работа 

 Мотивите за работа бяха измерени с въпросник, съдържащ 29 твърдения 

(Илиева, 2004, 2005, 2006, 2009), който е адаптиран за целите на настоящото 

изследване. Авторът на въпросника не посочва наличие на скали в него. Заложеното 

допускане е, че мотивацията за работа се разглежда чрез пет основни фактора, 

групирани въз основа на общи свойства и обхващащи основните характеристики на 

работата. Факторите, които се посочват като мотивиращи по характер, се отнасят до 

условията на работа, възнагражденията, взаимоотношенията с ръководството и 

колегите, съдържанието на извършваната работа, възможностите за академично 

израстване и развитие в кариерата. Отговорите се дават по пет-степенна скала тип 

Ликърт. Този тип скала позволява да се оцени всеки аспект от работата според 

степента, в която има мотивиращ ефект. Това от своя страна дава възможност да се 

очертае по-категорично спецификата на мотивация за работа на университетския 

преподавател. Използваният въпросник притежава висока надеждност при изследване 

на мотивите и отговаря на психометричните изисквания. (Илиева, 2004, 2005, 2006, 

2009). В настоящото изследване коефициентът α на Кронбах е 0,92.  Коефициентът  на  

вътрешна  консистентност  –  α на Кронбах за отделните субскали варира в диапазона 

от 0,73 до 0,88.  
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Въпросник за изследване на удовлетвореността от труда   

Удовлетвореността от труда е измерена със скала от 19 твърдения. Въпросникът е 

конструиран въз основа на проучване на най-често прилаганите инструменти за 

изследване на удовлетвореността (Илиева, 1998, 2006). Той измерва основни аспекти на 

удовлетвореността като удовлетвореност от съдържанието на труда, от условията на 

средата, от колегите и ръководството, заплащането и работата като цяло. Оценяването 

се извършва чрез пет-степенна скала, отговорите варират от „много съм 

неудовлетворен“ до „напълно съм удовлетворен“. Въпросникът показва добри 

психометрични качества при предходни изследвания (Илиева, 1998, 2006). 

Коефициентът за вътрешна консистентност на Кронбах в настоящото изследване е 

висок α=0,91, а коефициентът  на  вътрешна  консистентност  –  α на Кронбах за 

отделните субскали варира в диапазона от 0,73 до 0,87. Въпросникът е адаптиран за 

целта на настоящото изследване. 

 

Извадка 

 

Извадката, по която се проведе изследването, е изградена като интегралност от 

пет отделни извадки (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен 

университет „Неофит Рилски“, Университет за национално и световно стопанство, 

Технически университет – София, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий)
53
. Изследването е реализирано в периода ноември 2015 г. – януари 2016 г. 

Изследвани са 218 лица, от които 121 жени (55%) и 97 мъже (45%). По признак възраст 

изследваните лица се разделят в пет възрастови групи. От 30 до 40 години са 75 

(34,4%); от 40 г. до 50 г. са 52 (23,9%); от 50 г. до 60 г. са 44 (20,2%); и над 60 г. са 28 

(12,8%). По признак общ трудов стаж изследваните лица се разделят също в пет групи. 

В групата с най-кратък общ трудов стаж – до 5 години, попадат 22 от изследваните 

лица, което представлява 10% от извадката. Тези с от 6 до 10 години трудов стаж са 29 

(13,3%); от 11 г. до 15 г. са 46 (21,1%); от 16 г. до 20 г. са 36 (16,5%); и над 20 г. са 85 

(39%). Според заеманата академична длъжност и ниво в академичната йерархия 54 

(24,8%) са хабилитираните преподаватели с ръководни административни функции, 66 

(30,3%) са представителите на хабилитираните преподаватели без ръководни 

административни функции. Нехабилитираните преподаватели са – 98 (45%). 

 

Резултати и обсъждане 

 

Структура на мотивацията за работа на университетски преподаватели    

За да определим структурата, както и да разкрием спецификата на мотивацията 

при членовете на академичния състав, е направен факторен анализ по метода на 

главните компоненти с Варимакс ротация. При екстракцията са извлечени пет фактора 

обхващащи отделните мотиви за работа. Те съответстват на броя оригинални фактори, 

отчетени при конструирането на въпросника (Илиева, 2004, 2005, 2006, 2009), а 

съдържателно се припокриват в различна степен. Именно съдържателните разлики, 

обаче, отразяват най-съществените особености на мотивацията за работа на 

университетските преподаватели. 

   Първият фактор обхваща твърденията, свързани с възнагражденията, тяхното 

гарантирано получаване, справедливостта в определянето им, стандарта на живот, 

който те осигуряват, както и допълнителните облаги и придобивки, които се получават. 

                                                           
53 Данните са от емпирично изследване, което е част от защитен дисертационен труд на автора, на тема „Образователна реформа и 

мотивация на университетския преподавател“ 
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Физическите условия на работното място справедливо намират място в този фактор, 

тъй като те също принадлежат към групата на външните мотивационни фактори, и 

също са белег на политиката на организацията, изразяваща отношение на грижа към 

човешкия ресурс. Превесът на айтеми в този фактор, свързани с доходите, ни дава 

основание да го наречем основни и допълнителни доходи. Основните и допълнителни 

доходи, получавани за положения труд, обясняват 14,46% от общата дисперсия в 

мотивите за работа. 

Вторият фактор отразява онези аспекти от съдържанието на работата, 

формиращи в личността класическите мотиви, отнасящи се до вътрешната мотивация, 

като възможността за постигане на високи резултати, предизвикателството в работата, 

необходимостта от прилагане на творчески умения и способности, произлизащи от 

съдържанието на работата. Това ни дава основание да го формулираме като същност 

на работата. Същността на работата обяснява 14,38% от общата дисперсия в мотивите 

за работа. 

Третият фактор се отличава с най-голям брой айтеми в него. Те са общо осем и 

трудно можем да определим конкретна прилика или сходство само с един от 

оригиналните фактори на въпросника, тъй като твърденията попаднали в него по-скоро 

обединяват няколко от тях в логично единство, обосновано в някои от основните 

мотивационни теории. Така създалата се разнородност значително затруднява 

формулирането на наименование за този фактор. Предвид съдържанието на останалите 

фактори и липсата на ясно откроени фактори, свързани със социалните отношения на 

работното място, считаме, че наличието им тук, макар и не докрай категорично, дава 

основание да формулираме наименованието като взаимоотношения и стратегическо 

управление. Взаимоотношенията във вертикален и хоризонтален план, както и 

политиките за стратегическо управление, обясняват 13.33% от общата дисперсията в 

мотивите за работа. 

Четвъртият и петият фактор съдържат съответно пет и четири айтеми и са 

сходни дотолкова, доколкото са обединени от „съдържанието на работата“. 

Формиралите се два отделни фактора отразяват спецификата в структурата на 

мотивацията на университетските преподаватели в най-голяма степен. И в двата 

твърденията са специфични и отразяват процесуалния аспект, изпълнението и 

характеристиките на самата работа, за разлика от втория фактор, отнасящ се до 

същността на работата. Изхождайки от твърденията, намерили място в четвъртия 

фактор, го определяме като автономност в изпълнението на работата. Влиянието 

върху мотивацията от усещането за автономност се потвърждава и от обяснената 

дисперсия, която този фактор има при разбиране на мотивите за работа 8.92%. 

Твърденията, включени в петия фактор, дават основание да го наречем 

характеристики на работата. Характеристиките на извършваната работа обясняват 

5.44% от сумарната дисперсия на първичните променливи, но тъй като обяснява повече 

от една променлива, според правилото на Кайзер, факторът може да бъде подложен на 

интерпретация. 

 Спецификата на мотивацията на университетските преподаватели се изрази в 

обособяването на пет фактора, разкриващи отличителна мотивационна структура, 

характерна за изследваната извадка. Не толкова техният брой, обаче, а съдържателното 

им разпределение и начина, по който те се групираха, отразява своеобразността в 

мотивационната структура на изследваната извадка.  

 

Йерархия на мотивите за работа на университетски преподаватели 

Различните мотиви в различна степен имат мотивираща сила, така че някои от тях 

се явяват доминиращи пред останалите. Те всички представляват съвкупността, 



- 465 - 
 

формираща мотивационната структура на личността. За да определим доминиращите 

мотиви за работа в мотивационната структурата на изследваните лица, е извършена 

описателна статистика, включваща извеждане на средните стойности и стандартните 

отклонения. Анализът дава възможност, въз основа на получените резултати, да 

определим кои от мотивите стоят в центъра на мотивацията и имат в най-голяма степен 

значение при формирането й при членове на академичните среди. Средните 

аритметични стойности са изведени на база на скалата за оценка (стойностите  варират 

от 1 до 5) за всички мотиви поотделно, както и за петте подскали на мотивацията като 

цяло. Колкото по-високи са те, толкова повече даден фактор или мотив мотивира 

личността за работа. 

Очертаната специфика в рамките на всеки отделен фактор ни дава възможност да 

разгледаме йерархията на мотивите за работа в два отделни аспекта. Единият е свързан 

с доминиращите мотиви или тези, които са оценени в най-висока степен като 

мотивиращи, общо от петте фактора (Граф. 1). 

 

 
Графика 1. Доминиращи мотиви в структурата на мотивацията на 

университетските преподаватели 

 

Втората страна, от която разглеждаме мотивите за работа, извеждайки петте от 

тях, оценени най-ниско, дава възможност да определим промяната в кои от тях би 

повишила мотивацията за работа (Граф. 2). 

 

 
Графика 2. Най-ниско оценени мотиви в структурата на мотивацията на 

университетските преподаватели 
 

 

Промяната именно в тези области би допринесла за повишаването им като степен 

на мотивиращи фактори, както на тях конкретно, така и би довела до повишаване на 

цялостната мотивация за труд на университетските преподаватели. 
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За да добием още по цялостна представа и да очертаем спецификата в йерархията 

на мотивите в структурата на мотивацията на университетските преподаватели, е 

необходимо да се установи, кои от факторите в своята цялост в по-голяма степен са 

мотивиращи за тях (Граф. 3).   

 

 
Графика 3. Йерархия на мотивационните фактори 

 

 

Взаимовръзки между мотивите за работа и аспектите на 

удовлетвореността от труда 

 За да се установи структурата и спецификата на отделните аспекти на 

удовлетвореността при университетските преподаватели, е направен факторен анализ 

по метода на главните компоненти с  Варимакс-ротация. При екстракцията са 

извлечени четири фактора, за разлика от оригиналния конструкт на въпросника, в който 

подскалите са пет (Илиева, 1998, 2006). 

 В първия фактор попадат 6 айтема. Обяснява 19,55% от общата дисперсия. В 

съдържателно  отношение  този  фактор най-общо съдържа социални аспекти и може да 

се интерпретира като социални взаимоотношения и стратегическо управление. 

Във втория фактор намират място общо 5 твърдения, които обясняват  17,68%  

от общата дисперсия. Този фактор отчетливо отразява хигиенните фактори от 

Двуфакторната теория на Ф. Хърцбърг. Факторът може да бъде наречен условия, 

доходи и политика на организацията. 

Третият фактор съдържа 5 айтема. Обяснява 14,20% от общата дисперсия. 

Съдържанието на включващите се в този фактор твърдения дава основание да се нарече 

външни условия на извършване на работата. 

В четвъртия фактор попадат само 3 твърдения. По своята същност айтемите в 

този фактор отразяват мотивиращите фактори или още наричани удовлетворители от 

Двуфакторната теорията на Ф. Хърцбърг. Обяснява 13,39% от общата дисперсия. 

Факторът е наречен лична отговорност и използване на способностите в работата. 

Въз основа на извършения факторен анализ декомпозираме въпросника в 

настоящите четири отделни подскали за целите на последващия анализ. 

Изхождайки от съдържателните мотивационни теории, и най-вече от 

Двуфакторната теория на Ф. Хърцбърг, в основата на която авторът поставя 

удовлетворението от труда като пряко го свързва с мотивацията, допускаме, че 

аспектите на мотивацията са в значителна степен взаимозависими с аспектите на 

удовлетвореността. Предполагаме наличието на положителна, правопропорционална 

корелационна зависимост между двете променливи по всички подскали. С цел да се 

установят взаимозависимостите между отделните аспекти на мотивацията и на 
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удовлетвореността е направен корелационен анализ по метода Пиърсън. Резултатите от 

него потвърждават в значителна степен тези допускания (Табл. 1). 

Таблица 1 

Резултати от корелационен анализ между отделните аспекти на мотивацията и 

удовлетвореността 

Подскали Социални 

взаимоотношения 

и стратегическо 

управление 

Условия, 

доходи и 

политика на 

организацията 

Външни 

условия на 

извършване 

на работата 

Лична 

отговорност и 

използване на 

способностите 

в работата 

Основни и 

допълнителни 

доходи 0,299** 0,680** 0,312** 0,246** 

Същност на 

работата 

0,459** 0,398** 0,405** 0,610** 

Взаимоотношения 

и стратегическо 

управление 0,612** 0,594** 0,417** 0,429** 

Автономност в 

изпълнението на 

работата 0,446** 0,364** 0,631** 0,448** 

Характеристики 

на работата 

0,412** 0,362** 0,278** 0,497** 

**. Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed) 

 

Данните от корелационния анализ показват статистически значима, висока като 

стойност, положителна, правопропорционална корелационна зависимост, между 

удовлетвореността от условията, доходите и политиката на организацията, и 

мотивацията от основните и допълнителни доходи (r=0,680, p<0,001). Същността на 

работата е в статистически значима взаимовръзка с всички аспекти на 

удовлетвореността от четирите подскали на въпросника за удовлетвореност. Най-

висока корелация има между удовлетвореността от личната отговорност и използването 

на способностите в работата, и мотивацията от същността на работата (Табл. 1). 

Мотивацията от взаимоотношенията и стратегическото управление е в най-висока 

корелация с удовлетвореността от социалните взаимоотношения и стратегическото 

управление (Табл.1). Данните от корелационния анализ (r=0,612, p<0,001) показват 

статистически значима, висока като стойност, положителна, правопропорционална 
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корелационна зависимост между тях. Най-висока корелация се наблюдава между 

автономността в изпълнението на работата и външните условия на извършването й 

(Табл.1).           Резултатите от корелационния анализ (r=0,631,p<0,001) определят 

статистически значима, висока като стойност, положителна, правопропорционална 

корелационна зависимост между удовлетвореността от външните условия на 

извършване на работата и мотивацията от автономността в изпълнението й. 

Мотивацията от характеристиките на работата е в най-изразена корелация с 

удовлетвореността от личната отговорност и използването на способностите в работата. 

Това отново е очакван резултат, който очерта тенденцията удовлетвореността от 

личната отговорност да взаимодейства с основните аспекти на самата работа, разделени 

в двете подскали – същността на работата и характеристики на работата (Табл. 1). 

 

Заключение 

Получените резултати дават основание да се констатира, че така 

организираната факторна структура, подсилва значението на фактора, свързан с 

автономността в изпълнението на работата. Това дава основание да смятаме, че 

независимостта и свободата в изпълнението на работата е от голямо значение за 

академичните среди, а наличието на фактор, обясняващ мотивацията, произлизаща от 

това, в настоящата факторна структура е съвсем оправдано. В подкрепа на горното 

твърдение е и липсата на ясно отдиференциран друг фактор от заложените в 

оригиналния конструкт, а именно, факторът, свързан с мотивацията от обратната 

връзка за изпълнението. Това само още веднъж подчертава ролята на автономността в 

академичната работа. Хората от академичните среди се отличават с високи 

образователни и научни степени, а научната им дейност предполага самостоятелност и 

свобода при нейното планиране и извършване, което от своя страна не предоставя 

възможност и не налага непосредствена обратна връзка или поне тя е отложена във 

времето. Това обяснява и ниската мотивация в такива случаи, както и липсата на 

подобен фактор в структурата на мотивацията на университетските преподаватели.  

В обобщение на йрерахията на отделните мотивите можем да кажем, че 

мотивационните аспекти, произлизащи от вътрешната мотивация, свързана с 

потребността от постижения на личността, са оценени в по-висока степен и съответно 

се явяват доминиращи в мотивационната структура, и много по-силно мотивиращи за 

членовете на академичния състав в сравнение с тези, произлизащи от външната 

мотивация и тези, произлизащи от социалната среда. Липсата на формиран фактор, 

обясняващ взаимоотношенията с ръководството, и наличието на двете твърдения, 

обясняващи тези взаимоотношения, в групата на петте най-слабо оценени, е 

показателно за съществената роля на преките ръководители по отношение на 

мотивацията на университетските преподаватели. Тези взаимоотношения на работното 

място във вертикален план не просто не бива да бъдат отхвърляни като мотивиращи, а 

напротив, именно корекцията по отношение на тях би допринесла за повишаване на 

мотивацията по почти от половината посочени като най-слабо мотивиращи фактора. 

Първите три фактора, които в по-голяма степен мотивират академичния състав от 

петте извлечени при факторния анализ, се отнасят до самата работа.  На първо място е 

същността на работата. Изменения, свързани с обогатяване на съдържанието на 

работата, повече предизвикателства, разширяване на възможностите за постигане на 

виски резултати и тяхното адекватно дефиниране биха били подходящи начини за 

повишаване на мотивацията на университетските преподаватели. На второ място е 

поставена автономността в изпълнението на работата. Автономията в работата е 

значителен фактор за мотивация. Установен е в редица теории и изследвания за 

мотивацията, характерен е и за мотивационната структура на университетските 
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преподаватели. Един от начините за неговото подобряване е свързан с процесите на 

делегиране на повече, различни и съществени отговорности и задължения. На трето 

място се нареждат характеристиките на работата. Макар и поставен на трето място, 

този фактор като цяло се доближава много до стойностите на първите два, образувайки 

заедно водеща позиция от три фактора отнасящи се до самата работа като силно 

мотивиращ аспект.Четвърто място в йерархията на мотивите заемат 

взаимоотношенията и стратегическото управление. Въпреки отредената предпоследна 

позиция на този фактор, предвид съдържанието му, отнасящо се до политика на 

организацията, обратната връзка и взаимоотношенията с колеги, не бихме могли да го 

отнесем към слабо мотивиращите. Този факт по-скоро подчертава необходимостта от 

корекции по отношение на организацията на труда и на възприетите начини за даване и 

получаване на обратна връзка за изпълнението. На последно пето място са поставени 

основните и допълнителни доходи. Предвид факта, че доходите се отнасят към 

външните аспекти на мотивацията, има закономерност те да бъдат и на задно място в 

йерархията на мотивите. Ниската мотивираща сила на доходите се дължи на тяхното 

чисто финансово измерение. Редовното и гарантирано получаване на заплатата е 

аспектът, оценен най-високо. Сигурността от това също е високо оценена. За разлика от 

тях членовете на академичния състав смятат, че доходите им не им осигуряват 

необходимия стандарт на живот, към който те се стремят. Не смятат също, че 

заплащането им е справедливо и съответстващо на полаганите усилия, приноси в 

работата и т.н. С цел да се овладее ниската мотивация от доходите би могло да се 

предвидят средства за допълнително стимулиране, като бонуси, премии, награди, 

финансова помощ за участия в различни международни инициативи, размерът на които 

да бъде определян в зависимост от постиженията и личните усилия, влагани от 

личността. Мотивационен ефект, обаче, би могъл да се постигне с всичко това само 

тогава, когато тези процедури бъдат строго регламентирани, тогава когато има ясни 

правила за определяне на качеството на постиженията, които да носят допълнително 

финансово стимулиране. В противен случай, подобна стъпка би създала предпоставки 

за субективизъм, нерегламентирани практики и би имало точно обратния ефект, водещ 

до още по-голямо понижаване на мотивационната роля на възнагражденията. 

Получените резултати от корелационния анализ позволяват заключението, че с 

повишаването на удовлетвореността от заплащането нараства и мотивацията от 

основните и допълнителни доходи, и най-вече по отношение на аспектите, свързани с 

доходите, осигуряващи добър стандарт на живот, справедливото заплащане и 

редовното и гарантираното му получаване. Колкото повече се дава възможност на 

университетските преподаватели да използват креативно способностите си, колкото 

повече отговорности носят и им се възлагат и колкото по-удовлетворени се чувстват от 

това и от разнообразието, което им предлага работата, толкова по-склонни са да се 

чувстват мотивирани от това да прилагат творчески уменията и способностите си, 

както и от това да постигат високи резултати в работата си. Предизвикателствата в 

работата ще са по-мотивиращи, ако личността е удовлетворена в по-висока степен от 

нейното разнообразие и възможностите, които тя дава.  Резултатите много категорично 

сочат, че повишаването на удовлетвореността от управлението, ще доведе до по-висока 

мотивация от самото управление. Принадлежността към звеното, работата в него и 

условията за академично израстване, които са удовлетворителни за личността, биха 

повишили мотивацията от стабилната и правилна политика на организацията. По-

високата степен на удовлетвореност от отношенията с колегите, отношенията между 

ръководители и подчинени и от признанието, което получават, ще гарантират 

повишаването на мотивацията от взаимоотношенията и обратната връзка за 

изпълнението. Можем да твърдим още, че повишаването на  удовлетвореността  от 
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доброто заплащане ще повиши не само мотивацията от доходите, а и мотивацията от 

взаимоотношенията и стратегическото управление, и поскоро мотивацията от аспекти 

като оценяване и признаване, добри перспективи за професионално развитие и 

стабилна и правилна политика. Колкото по-малко дефицит има в задоволяването на 

потребностите от изява на собствените възможности и способности, колкото 

поудовлетворена е личността от отговорността в работата, толкова по-висока следва да 

е мотивацията от преките ръководители и амбициозността, с която ръководят, както и 

от разнообразието в работата, нейната значимост и полезност за обществото. 
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взаимосвързаните процеси на развитие на библиотечните институции и повишаването на капацитета на 

библиотечния персонал. Разгледани са определящи професионални характеристики, необходими нови 

знания и умения, нови подходи в професионалното развитие на специалистите, повлияни от 

информационното общество. 
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Развитието на информационното общество (ИО) променя визията и функциите на 

съвременната библиотека, която вече е пространство без граници и без стени. 

Информационните услуги стават водещи, а информационните дейности – приоритетни 

и основополагащи. (Соколов, 2012, с. 351) Разгледани като базова функция на 

модерната библиотека, те съдействат на гражданите в управлението на претоварващите 

потоци и канали от различна по качество, съдържание и характер  информация. (по 

Ovortrup, 2007, р.12) Една от концепциите, които през последните години стават 

популярни и приложими в библиотечните организации е Управлението на знанието. Тя 

открива потенциални възможности за развитието на библиотеките и на библиотечната 

професия. Близки по смисъл са концепциите за организационното учене и за учещата 

организация. Ценното в учещата организация е, че „(...) хората непрекъснато 

увеличават своя капацитет да постигат желаните от тях резултати, насърчават се нови 
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модели на мислене, осигурява се простор за колективните намерения и хората 

непрекъснато се учат как да се учат.“ (Senge, P., цит. по: Атанасова, 2009, с.1)  

В контекста на ИО библиотечният персонал е изправен пред неоспоримата и 

неотложна необходимост да притежава нови компетентности. Съществено и 

съдържателно е променена картата на знанията и уменията, които съвременният 

библиотекар трябва да владее и да прилага, за да бъде ефективен, търсен, ценен и 

успешен. ИО поставя пред библиотекарите и библиотеките изисквания за ново 

съдържание на професионалното библиотечно знание, за развиващи се умения за 

комуникация и подходи в общуването, за достъп и управление на знанието. (The new 

concept…, 2012; Маринов, 2012) 

В епохата на ИО хората създават конкурентното предимство на организацията 

чрез постоянно допълване на своя професионален капацитет с оглед организационните 

потребности и стратегическите планове. Библиотечният мениджмънт създава  

организационен климат, който насърчава и подкрепя ученето в полза на повишаването 

на ефективността от трудовото представяне. Посочената взаимовръзка води към 

създаването на модел, основан на непрекъснато повишаване на професионалния 

капацитет и неговото постоянно зачитане и обективно оценяване. Идеята 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“. (Атанасова, 2009, с.23) Тя е особено 

актуална и напълно приложима в трансформиращата се съвременна библиотека.  

Независимо от насищането на библиотечното пространство с технически средства 

и компютърни конфигурации, от включването на библиотечните институции в 

мрежовото общество за споделяне на ресурси, в скоростния информационен обмен и 

комуникации, човешкият фактор не е загубил своята водеща роля и участие като 

основен двигател за организационна ефективност. Служителят в съвременната 

библиотека „принципно трябва да владее нови знания, умения и навици, адекватни на 

изискванията на информационното общество и задачите на социално-икономическото 

развитие на страната.“ (Кузнецова, 2009, с.12) В подкрепа на значението на кадрите и 

кадровата политика се обявяват и други автори, които също извеждат на първо място 

решаването на кадровите проблеми в отрасъла и смятат, че те определят „бъдещето на 

библиотеките и социалната потребност от тях във века на електронните комуникации и 

обществото на знанието“. (Пак там) 

През последните десетилетия започва търсенето на по-дълбоки връзки между 

напредъка на организациите и професионалното развитие на работещите в тях. 

Повишава се вниманието към интегриране и включване на хората в стратегическото 

планиране. Стратегията се осмисля като най-подходящият и кратък път към 

постигането на главните цели, но обхваща и заложени дългосрочни резултати в 

политиките за управление на човешките ресурси. (Jonson, 1998, 1999) Постулатите за 

престиж и ефективност на организациите днес изискват съответствие между личните 

професионални стремежи на служителите и целите на организацията. Постигането на 

пълно съответствие на организационните потребности и индивидуалните нужди не е 

реалистично и е „практически невъзможно, но системното планиране на кариерата до 

голяма степен би могло да смекчи различията.“ (Живкова, Петров, 2008, с. 67) 

От една страна, в сектора по управление на човешките ресурси 

административните ръководители следва да дават приоритет не само на 

професионалните качества на сътрудниците, но и на потенциала им като цялостни 

личности. Анализирайки човешкия капитал, с който разполагат, библиотечните 

мениджъри добиват яснота за качествата и способностите на сътрудниците, които те ще 

подкрепят в професионалното им и кариерно развитие. Тази информация следва да 
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получи гласност сред екипа, да бъде така комуникирана, че да не предизвика 

демотивация на останалата част от персонала, а да създава стимули и примери за 

подражание. Технологичното модернизиране на библиотеките предполага изграждане 

на нова организационна структура, преразпределяне на задачите, отговорностите и 

съответно позициите, а също свързаните с тях възнаграждения, материални и морални 

стимули. Те също изискват точна и прозрачна комуникация в рамките на 

организацията. Функция на управленския стил е развитието и запазването на добър 

работен климат, поддържан от професионални приоритети и основан на коректни 

отношения. От друга страна, сътрудниците трябва да бъдат подготвяни за постоянната 

промяна и да я възприемат като част от модерното развитие на библиотечната 

организация. Формирането на подобно разбиране може да бъде резултат само от 

възпитаването на организационна култура и дух на взаимопомощ и колегиалност, на 

превес на моженето и знаенето, на уважение към професионалните и личностните 

качества, демонстрирани в трудовото представяне на служителите. 

Организационната промяна се нуждае от хора, подготвени да я аргументират, да я 

приемат и одобрят, както и да я осъществят, реализирайки успешно набелязаните цели. 

Установяването на най-подходящите работни места на служителите в библиотечната 

организация гарантира постигането на очакваните резултати. Проблемите, свързани с 

наличния в библиотеките персонал, идентифицирани в много страни на света се 

повтарят: висока средна възраст на библиотекарите (застаряване на кадрите), липса на 

привлекателност на професията сред младите, пренебрегване и неглижиране на 

библиотеките и библиотечните специалисти от властите, чувство за недооцененост. Те 

са достатъчно сериозно основание за пренастройване на стратегията за развитие на 

персонала. Изграждането на организационна култура в библиотеката внася ново 

качество в библиотечната организация и работи за нейната зрялост.  

 Добрата практика в модерната библиотечна организация се ориентира към  

прилагането на нови организационни подходи и модели. Структурира се „набор от 

поведения, които се ценят и признават от мениджмънта, а в някои организации и 

възнаграждават.“ (Цачева, 2008, с. 6-7) Количествените и качествените показатели за 

ефективността на библиотечните дейности, характеристиките на процесите в 

библиотеките относно възможностите за измеримост и стандартизиране ги причисляват 

към организациите с потенциал за прилагане и успешно функциониране на 

компетентностните модели. Създаването на рамки от компетенции, които трябва да 

притежават специалистите от различните нива, обвързани с ясно посочени задължения, 

разделя отговорността за професионално развитие между мениджъра и служителя. 

Мениджърите трябва да се научат да уравновесяват краткосрочното с 

дългосрочното действие в управленските процеси. В положителните насоки за 

управлението, които дава един от най-известните автори в съвременния мениджмънт, 

особено силно се набляга на дългосрочната стратегия за развитие на хората, което 

Дракър нарича „натрупване на мисловна енергия“. И, ако е важно да се следят месечно 

финансовите доклади, то инвестициите за кадровото развитие се залагат за седем 

години напред. (Дракър, 2002, с. 60) Управлението на промяната в библиотечната 

организация обхваща основно процеси по преструктурирането на персонала във връзка 

с постоянното й технологично обновление, прилагането на нови подходи за набирането 

на персонал с необходимите качества и нужната експертиза, задържането на 

подготвените и ефективни служители, качественото израстване на служителите и 

процедурите по кариерното им развитие. В контекста  на управлението на човешките 

ресурси това означава осмисляне на ролята на библиотечните кадри за постигането на 

стратегическите цели, за успешното изпълнение на дългосрочните и краткосрочните 

задачи на библиотечната организация. Това е предпоставка за последователно 
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прилагане на съвременните механизми от страна на библиотечния мениджмънт за 

тяхното развитие и пълноценно използване. Елементите на организационната култура 

са съставна част от зрелостта на библиотечната организация. Такива са: приетата и 

утвърждавана ценностна система, стилът на управление, етичните норми, философията 

и схемите на общуване. Нивото на зрялост зависи от числеността на персонала, който 

споделя тези възгледи. Библиотеката, в претенциите си на модерна организация, следва 

да поддържа адекватна организационна структура, да има стил и философия (култура) 

на управление, съответстваща на съвременните тенденции в библиотечната наука и 

практика програма за развитие на персонала – „най-скъпо струващия и най-ценен 

съвременен ресурс“ за всяка съвременна организация. (Жданова, 1997, с.14-15) 

Стратегическите цели на библиотеката като организация са изходната позиция за 

определянето на принципите, методите и механизмите за набирането, за оптималното 

използване и за планирането на бъдещото развитие на кадрите. Те определят 

квалификационните характеристики на необходимите на библиотеката служители. 

Стратегическото планиране на персонала е част от общите стратегически планове и 

пряко се обвързва с организацията и библиотечната технология. (по Стратегическо 

управление, 2012) В процеса на управление на промяната следва да се подлага на 

щателен анализ съществуващата организация на работа – технологията, дейностите и 

процесите, да се оценява тяхната адекватност и рационалност, както и осигуреността 

им с подходящ персонал. Трябва да се определят оптималните дейности и процеси, да 

се структурира изпълнението им с цел неговото подобрение, да се аргументират 

промените, внедряването на иновации и отпадането на ненужни операции, действия и 

звена. Реална практическа полза носят анализи, които открояват слабите и силните 

страни в структурата и качеството на персонала в организацията. Те установяват 

звената, процесите и дейностите с: 

 оптимална кадрова осигуреност; 

 пълна липса на капацитет; 

 дефицит на знания, умения, компетентности.  
От значение са последващите действия на мениджмънта на библиотеката за 

осигуряването на подходящ персонал: обстойното проучване на отделните дейности и 

процеси, набелязване на пътищата за тяхното оптимизиране, определяне на оптималния 

начин за  изпълнение на задачите – индивидуална или екипна работа за постигане на 

възможно най-добър резултат, попълване на липсващия капацитет и укрепване на 

потенциала на организацията в посока на стабилитет и устойчивост.  

Адекватното разпределение на специалистите и екипите се определя преди всичко 

от показателите за професионалната подготовка – образователна степен, квалификации 

и компетентности, допълнителни специализации и умения, както и от личните качества 

на всеки, от комуникационната му култура и способностите му за работа в екип. 

Изброените показатели на професионална и личностна характеристика се съпоставят с 

изискванията за конкретното работно място. На основание показаната степен на 

съответствие се прави избор на най-подходящите служители. При установено 

отсъствие на капацитет за оптималното изпълнение на дейности и процеси се търсят 

възможности за набирането на нов персонал или за попълването на липсващите, но 

необходими знания и умения на наличните служители чрез компенсаторни обучения в 

системата за продължаваща професионална квалификация. Тя се изгражда в помощ на 

осигуряването на капацитет за модернизирането на библиотеките, за поддържането на 

високо ниво на професионалните знания и умения, за информираност на 

професионалната общност относно тенденциите, новостите, добрите практики и 

перспективите. Системата за повишаване на квалификацията в библиотечния сектор 

предлага различни форми на обучение: учене на работното място, курсове, семинари, 
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обучения в рамките на проекти, участие в обмяна на опит и др. Наличието на действена 

и актуализираща се система за професионална квалификация има отношение към 

процесите на изграждане на необходимия капацитет на организацията; към 

функционирането на библиотеката като учеща организация, т.е. готова и гъвкава към 

назряващи и идентифицирани нужди от промяна. (Най-голямото предимство за една 

организация: Ученето, 2012) Активното участие на служителите във формите за 

повишаване на професионалната квалификация, поне в българските библиотеки и 

засега, не е обвързано с напредване в кариерата и/или с материално стимулиране.  

Технологичните промени в библиотеките не са само въвеждане на компютри, 

периферни устройства и нужда от обучение за работа с новите технологии. Изменения 

настъпват на всяко ниво. По нов начин се осмисля функционирането на целия 

библиотечен комплекс и постепенно той се изпълва с качествено ново съдържание, с 

надградени функции, задачи, продукти и услуги. Пряко отношение към разглежданата 

проблематика имат промените в междуличностното общуване. Отношенията между 

библиотекарите и читателите/ползвателите преминават на ново равнище. Но и 

библиотекарите помежду си вече изграждат други отношения, предизвикани от 

цялостната трансформация в библиотечната организация. (Жданова, 1997, с. 19)  

Характерът на труда в библиотечната институция отрежда важно място на 

качествата на личността: „Феноменологията на библиотеката е на първо място 

феноменология на креативната, талантлива Личност на нейния сътрудник. Само 

осъзнавайки това, преставайки да подменя проблемът за възпитанието и подкрепата на 

личността с подбор и „издигане“ на „кадри“, заменяйки строгата йерархична схема за 

управление на персонала с матрична, стимулираща креативност, съвременната 

библиотека ще обезпечи ново качество на своята дейност, ще съумее да стане 

интересна на поколенията на ХХІ век. (...) Не кадрите, но творческите личности днес 

решават всичко!“ (Матлина, 2009, с.142) 

Други автори, подкрепяйки изразената позиция, съгласявайки се с изложената по-

горе оценка, повдигат логичния въпрос: как библиотеките ще се снабдят с достатъчно 

количество креативни личности? При това тези новатори трябва да бъдат подготвени да 

обезпечат напълно не само информационната функция, но и хуманната мисия в 

хибридната библиотека 1,5. (Соколов, 2012, с. 369) За библиотекаря на новата 

формация Кузнецова пише, описвайки кадровия ресурс на днешните и утрешните 

библиотеки: „Той не е само пазител на документалното културно наследство, 

акумулирано във фондовете на библиотеките, служител на Книгата като културен 

феномен, познавач на художествената, научната и научно-популярната литература, 

възпитател на култура на четене, организатор на културните дейности през свободното 

време. Съвременният библиотекар също е аналитик, синтезатор, умеещ да осъществява 

търсене и да оценява качеството на информационните ресурси с оглед на 

потребностите и търсенията на ползвателите, информационен навигатор и посредник в 

системата на документалната комуникация, в това число електронната, инструктор по 

усвояване на информационната култура, специалист в областта на социалните 

комуникационни технологии.“ Библиотекарят в съвременната библиотека трябва „да 

бъде широко образован специалист, владеещ освен своята професия, навици от близки 

отрасли на знанието и сфери на дейности: информатика, педагогика, социология, 

правни науки, културология, комуникативни науки и много други.“ (Кузнецова, 2009, 

с.7) 

От една страна, динамичното развитие на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) засяга изискванията към експертизата на хората, които осигуряват 

ефективното функциониране на библиотеките в новата информационно-

комуникационна среда. Безспорен факт е твърдението, че „с навлизане на новите 



- 476 - 
 

информационни технологии в труда на библиотекарите се променя и ролята им. 

Настъпва разрив между теоретическата подготовка на специалистите и изискванията, 

които съвременността налага.“ (Илиева, 2009, с. 65) От друга страна, тенденцията, 

която се наблюдава в библиотеките на западния свят е нарастване броят на 

специалистите с небиблиотечно образование. В библиотеката на 21. век имат важно 

място специалисти с квалификация в областта на психологията и социологията, 

специалисти – отраслевици. Расте броят на междудисциплинарните изследвания. 

(Багрова, 2010, с. 127) Професията става открита към специалисти с други знания и ги 

приканва да работят в библиотеките (по Davenport, цит. по Багрова). Тази ясно 

очертана тенденция води до сериозен проблем. Поради финансовите затруднения на 

библиотеките, в тях не може да има високоплатени специалисти по всички отрасли на 

знанието. Фактът, че по своя статус отраслевиците смятат, че стоят по-високо от 

останалите специалисти наслагва напрежение и усложнява отношенията в колективите. 

(Пак там) По-високото заплащане е вариант за привличането на представители на други 

отрасли, които да проявят интерес към кариера в библиотеките, да проявят желание да 

вложат знанията си в тази дейност. Най-добрият вариант е да се привличат специалисти 

„с хибридно образование – в областта на библиотечно-информационните науки или 

ИКТ плюс каквото и да е отраслово образование. Особено ценна е 

междудисциплинарната подготовка.“ (Cotta-Schunberg, цит. по: Багрова, 2010, с.127) 

Организационното поведение и култура се въвеждат също като част от 

компетентностите на библиотекаря на 21. век. (Paterson, 1999) Разширяването им се 

дължи на новия подход към човешкия капитал, към ролята и мястото на библиотечния 

персонал в осъществяването на целите на организацията и в изграждането на нейния 

институционален имидж. В новите условия на обществено развитие значимостта на 

човешкия капитал се обвързва с овладяването на определени компетентности и 

професионални знания. По отношение на възможностите за промяна не само на 

работното място и на екипи, но и на организацията съвременните библиотечни 

специалисти са носители на т.нар. „преносими“ умения. Усвояването и 

актуализирането на нови знания и умения по ИКТ е постоянно изискване към 

служителите в библиотеката. Тяхното усъвършенстване и надграждане на всяко 

работно място, във всяка библиотека е съществено предимство и възможност за 

кандидатстване и заемане на по-високи професионални позиции в същата или в други 

организации във или даже извън библиотечния сектор. 

Потенциалът на библиотечния персонал се определя от полученото образование, 

от личните качества, от предоставените условия за професионално развитие, от 

мотивацията за пълно разгръщане на способностите в трудовата дейност и постигането 

на максимално високо ниво на трудово представяне. Промяната на библиотечния труд, 

предизвикана от ИО, намира отражение върху характеристиките на работните места в 

съвременната библиотека, внася множество нови елементи и различно съдържание в 

длъжностните характеристики. Технологичните промени изискват преобразования в 

организационната структура и библиотечната технология (като работен цикъл и 

последователност на процесите). Те от своя страна въвеждат нови подходи в кадровата 

политика, свързани и с разнообразие от възможности за професионално развитие и 

кариерни пътеки за библиотечния персонал. В рамките на съвременната библиотечна 

професия има динамика, има предизвикателства и достатъчно привлекателни 

възможности за личностна реализация, вкл. удовлетворяване на кариерните стремежи. 

Все още не е ясен и напълно очертан облика на библиотекаря на 21. век. 

Очакванията и предвижданията са той със сигурност да бъде различен, с много 

обогатени и технологично ориентирани способности да подготвя, да създава и да 

предоставя високотехнологични продукти и услуги, да има по-високо самочувствие, 
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базирано на уважавани и оценявани от обществото личностни и професионални 

качества. В същото време тези нови характеристики са безспорно основание за смяна 

на подхода към развитието на библиотечния персонал в променената и променящата се 

библиотека.   
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Резюме: Съвременните подходи в развитието на човешките ресурси извеждат на преден план 

персоналните умения, знания и професионален опит като ключови критерии за избор на подходяща 

работна сила, независимо какви са социалните характеристики на индивида. Фокусът при избор на 

подходящи служители и работници се поставя върху способностите, а не рядко и върху това дали 

човекът би се вписал в микросредата на компанията и дали е склонен да споделя нейните корпоративни 

ценности. Един от съвременните подходи за подкрепа на хората с увреждания и активизирането им на 

пазара на труда, е моделът на подкрепена заетост. Това, което го отличава от останалите модели за 

насърчаване на намирането на работа, се състои в крайната цел – а именно намиране и задържане на 

платена работа. Естеството на работа е в подкрепа и насърчаване на клиента, а акцентът се поставя по 

време на всеки етап от процеса върху неговите силни страни, таланти и способности. Повече 

информация за модела на подкрепена заетост и неговото внедряване в България може да бъде намерена 

на официалния сайт на проект Coach@Work. 

Ключови думи: подкрепена заетост, увреждане, насърчаване, възможност 

Abstract: Modern approaches in the development of human resources highlight the personal skills, 

knowledge and experience as key criteria for selection of suitable workforce, regardless of the social 

characteristics of the individual. In the selection of suitable employees, the focus is on the abilities, but often also 

on whether the person could fit in the company’s micro environment as well as on her/his willingness to share its 

corporative values. One of the modern approaches of supporting people with disabilities and their inclusion in 

the labour market is the model of supported employment. What distinguishes it from the other models that 

promote finding employment is its ultimate goal – to find and retain paid employment. The nature of the work is 

to support and encourage the client and during each stage the emphasis is on the client’s strengths, talents, and 

abilities. More information about the model of supported employment and its implementation in Bulgaria can be 

found on the official website of the project Coach@Work. 

Keywords: supported, employment, disabilities, opportunities, method 

 

I. Въведение 

Съвременните подходи в развитието на човешките ресурси извеждат на преден план 

персоналните умения, знания и професионален опит като ключови критерии за избор 

на подходяща работна сила, независимо какви са социалните характеристики на 

mailto:zguraprojects@gmail.com
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индивида. Все по-често мениджърите човешки ресурси изместват на по-заден план 

обстоятелства като етнически произход, националност, религиозна принадлежност, 

увреждане и сексуална ориентация. Фокусът при избор на подходящи служители и 

работници се поставя върху способностите, а не рядко и върху това дали човекът би се 

вписал в микросредата на компанията и дали е склонен да споделя нейните 

корпоративни ценности.
54

 Един преглед на политиките по подбор на персонал на 

големите мултинационални компании показва, че в техните екипи все по-често намират 

място и служители в неравностойно положение, които в миналото не са имали достъп 

до платена заетост на отворения пазар на труда. Стратегията за корпоративна социална 

отговорност (CSR), която се възприема все по-широко от ръководителите човешки 

ресурси, поставя акцент върху намирането на нови конкурентни предимства като 

например социална ангажираност и положително отношение към маргинализираните 

групи, активно и отговорно управление на човешкия ресурс като един от най-ценните 

нематериални активи на компанията/организацията.
55

 Интеграцията на хората с 

увреждания на отворения пазар на труда не бива да бъде разглеждана като хуманен акт 

и основна цел на държавната социална политика, а към нея трябва да се подхожда 

професионално, отчитайки необходимостта от обучени и подготвени специалисти, 

които да се заемат с изпълнението на тази задача. През последните десет години в 

Европа все по-активно се използва моделът на подкрепена заетост като инструмент за 

намиране на платена работа на отворения пазар на труда на хора с увреждания и други 

лица в неравностойно положение.
56

 Настоящият доклад предлага описание на модела, 

разработен в рамките на Европейски проект „Coach@Work”, финансиран от програмата 

Еразъм+. 

 

II. Същност на модела на подкрепената заетост 

Бързите темпове на развитие на политиките за набиране и поддържане на 

качествена работна сила, в това число и на хора с увреждания, налагат разработването 

на принципно нови модели за изграждане и осъвършенстване на личности с 

комплексни професионални умения. Една от новите стратегии е въплътена в 

методиката на подкрепената заетост. Моделът на подкрепена заетост въплъщава 

комплексен подход при взаимодействието с клиента с увреждане, при който се 

установява специфична връзка между профeсионалиста, предоставящ подкрепа и 

консултиране, и клиента, който ползва неговите мултидисциплинарни умения и знания. 

Основната й цел е намирането на платена заетост на хора с увреждания, чрез 

предоставянето на услуги и консултиране, като например: професионално ориентиране, 

анализ на силните и слаби страни на търсещия работа, подготовка за среща с 

работодател, индивидуализиран подход към развитие на подходящи професионални 

качества и социални компетентности. Методът позволява включването на качествени и 

професионално подготвени кадри, които поради специфичните си нужди в работна 

среда, без специализирана помощ биха останали встрани от отворения пазар на труда. 

Друга цел на метода на подкрепената заетост е да допринесе за намаляването на 

безработицата сред хората с увреждания, както и премахване на предразсъдъците 

спрямо техните способности и умения в професионалната сфера. Подходът е 
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разработен първоначално в Австрия и постепенно се разпространява и използва широко 

в страни като Великобритания, Ирландия, Испания, а в момента почти всички страни 

членки на ЕС са внедрили модела на подкрепена заетост в своите социални системи.  

Подкрепената заетост е метод на работа с хора с увреждания и други групи в 

неравностойно положение, който цели осигуряване на достъпа им до пазара на труда и 

задържането им на платено работно място. Този метод на работа е резултат на 

проактивна политика, в съответствие с Конвенцията на Обединените нации за правата 

на хората с увреждания. Това становище определя разликите между настоящата 

методология и останалите механизми за подкрепа, които в момента се използват в 

Европа и представя позицията на Европейския съюз за подкрепена заетост по 

отношение на ценностите, стандартите и процесите на подкрепената заетост.  

Европейският съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ) е създаден през 1993 г. Той 

утвърждава определението за подкрепената заетост в Европа: "Предоставяне на 

подкрепа на хората с увреждания или други групи в неравностойно положение, за да се 

осигури техния достъп до пазара на труда и упражняване на платена заетост." 

 

III. Основни принципи на подкрепената заетост 

Подкрепената заетост съответства напълно на концепциите за независим живот, 

социално включване, достойнство и уважение към личността.
57

 Ценностите и 

принципите на подкрепената заетост се определят като 5-степенен процес, признат като 

европейски модел на добра практика, който може да бъде използван като рамка за 

прилагане на методите на ПЗ: 

 Ангажираност – в основата ѝ стои достъпността като ценност и гарантира, че е 

направен информиран избор; 

 Професионално профилиране – осигурява независим живот на индивида по 

време на процеса на ПЗ; 

 Намиране на работа – свободата на волята и информираният избор са ключови 

ценности в услугите за подкрепена заетост; 

 Ангажиране на работодателя – достъпност, гъвкавост и поверителност – това са 

ключовите ценности в този процес; 

 Подкрепа на работното място и извън него – гъвкавост, поверителност и 

уважение са основните компоненти на добре работещите мерки за 

подпомагане.Мерките за подпомагане се отнасят до случаите, когато индивидът 

е в платена заетост и са доставени от консултант по подкрепена заетост (трудов 

коучър).
58

 

 

IV. Етапи на подкрепената заетост 

Принципното различие от съществуващите сега модели е заложено в петте етапа 

на консултиране. Уникалността на метода е че по своебразен начин съчетава 

кариерното консултиране с коучинга като въвежда етап 5, който се състои в подкрепа 

от страна на консултанта на работното място. Тоест, консултирането не завършва с 

намирането на платена работа на лицето, а продължава до постигане на 

самостоятелност и адаптация в реалната работна среда. Това спомага за удължаване на 

периода на трудова заетост и облекчава работодателя в приобщаването и задържането 

на служителя с увреждания.  

                                                           
57

 European Union of Supported Employment (2016), Toolkit for Diversity 

 



- 481 - 
 

От друга страна допринася за разгръщане на пълния потенциал на служителя, 

без да се поставя акцент върху неговото увреждане. За разлика от обичайните форми на 

трудово посредничество, при подкрепената заетост работодателят и другите служители, 

които са в пряко взаимодействие с новоназначения човек с увреждане, също получават 

подкрепа и консултиране, за да могат да се сработят и да взаимодействат ефективно и 

без напрежение по време на трудовия процес. Разбира се, при спазване на правилата за 

конфиденциалност и неприкосновеност на фирмената тайна. 
59

 
 

V. Участници в процеса на подкрепената заетост. 

Консултирането се извършва от специалист, преминал през целево професионално 

обучение за „Консултант Подкрепена Заетост“. През последните няколко месеца се 

работи активно по официализирането на професията като тя вече е включена в 

Националната класификация на професиите и длъжностите. В близко бъдеще предстои 

нейното вписване в списъка на професиите за професионално образование и обучение 

като специалност към професията „Посредник на трудова борса“. В рамките на проекта 

Coach@Work бе създаден профил на консултанта по подкрепена заетост, който описва 

неговите основни функции, задължения и отговорности и предоставя описание на 

знанията, уменията и компетентностите, които такъв специалист е необходимо да 

притежава. Според профила, консултантът по подкрепена заетост е препоръчително да 

притежава следните лични и професионални качества: 
 

Мотивираност  Креативност 

Съпричастност  Аналитичност 

Състрадателност Комуникативност 

Емпатия Издръжливост 

Тактичност Постоянство 

Толерантност Способност за разрешаване на проблеми 

Надеждност Дипломатичност 

Търпеливост Убедителност  

Гъвкъвост Етичност и лоялност 

Организираност (предвидимост) Наблюдателност и аналитичност 

Инициативност Способност за приоритизиране 

Отговорност Самостоятелност 

Положителна нагласа Умение за водене на преговори 

Ефективност 

Умение за структуриране и обобщаване на 

информация 
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Умение за активно слушане 

Познания в областта на вербалното и 

невербално общуване 

Реалистично мислене Умение за предоставяне на обратна връзка. 

 

VI. Основни задължения на консултанта по подкрепена заетост 

1. Идентифицира и привлича подходящи клиенти на услугата за подкрепената 
заетост (хора с различен вид и степен на увреждания). 

2. Подпомага клиента в процеса на взимане на информирано решение.  
3. Предоставя цялата необходима информация на търсещия работа и/или на 

семейството и/или на другите хора, оказващи подкрепа. 

4. Подписва споразумение със стъпки, дейности и отговорности. 
5. Работи индивидуално и използва подход, насочен към личността. 

6. Изгражда работни взаимоотношения и атмосфера, основана на доверие и яснота.  
7. Заедно с клиента идентифицират неговите/нейните силни и слаби страни и 

изготвят план за възможни подобрения.  

8. Изготвя профил на клиента, който представя неговите умения, очаквания и 
определя бариерите и необходимостта от подкрепа. 

9. Разработва заедно с клиента индивидуален план за действие. 
10. Заедно с клиента подготвят необходими документи за кандидатстване за работа. 
11. Обсъжда възможности за назначаване с клиента и работодателите. 
12. Осигурява активна подкрепа под формата на обучение, консултиране чрез набор 

от индивидуално договорени дейности, свързани с одобрения план за действие. 

13. Осигурява подкрепа и наблюдава напредъка. 
14. Осъществява мониторинг и оценка на реализицията на дейности в процеса на 

подкрепена заетост. 

15. Отбелязва успеха и поощрява клиента с увреждане.   
16. Набелязва проблемни сфери и съветва клиента в посока на справяне с 

проблемни ситуации на работното място.  

17. Информира клиента относно използването на помощни технологии.  
18. Вдъхновява, мотивира и спомага за развиването на личните качества и социални 

компетентности на клиентите с увреждания. 

 

VII. Обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост 

Една от ключовите дейности в рамките на международния проект Coach@Work е 

създаването на обучителна програма за квалификация в новата професия. Програмата 

прилага принципите на EQAVET и включва девет обучителни модула.  

Модул 1: Информираност за уврежданията 

Този модул предоставя базова информация за основните групи увреждания и 

бариерите, които увреждането създава. Сред основните теми включени в модула са: 

Понятие за увреждане; Законодателство и мерки за недопускане на дискриминация; 

Видове увреждания; Етикет при общуване с хора с увреждания; Предразсъдъци и 

стереотипи; Увреждане и достъпност; Избягване на феномена „Жертва на 

увреждането“; Митове за служителите с увреждания.  

Модул 2: Придобиване на ключови и преносими компетентности.  

Този модул се фокусира върху развитието на определените в редица документи от 

Европейската комисия ключови умения и компетентности, които играят важна роля в 

процеса на консултиране и подкрепа на клиенти с увреждания. Обучаемите могат да 

намерят информация в следните области: Функции и ценности на консултанта по 

подкрепена заетост; Развитие у клиента с увреждания на лични и социални умения; 

Аугментативни и алтернативни системи за комуникация с хора с увреждания;  
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Модул 3: Практически методи в процеса на подкрепена заетост 

Този модул предоставя инструменти, които могат да бъдат прилагани в директната 

работа с клиента с увреждане в процеса на оценка на неговите умения и при 

професионалното му ориентиране. Той включва: Въвличане на клиента; 

Професионално профилиране; Намиране на работа; Ангажиране на работодателя; 

Подкрепа преди и на работното място;  

Модул 4: Технологии за широка употреба и помощни технологии за хора с 

увреждания, улесняващи тяхното образование, заетост и благополучие 

Модулът предлага информация по следните теми: Социален модел на увреждането 

и технологии за достъпност; Дигитални и помощни технологии за независим живот на 

хората с увреждания; Предизвикателства при употребата на дигитални технологии, в 

контекста на личностното развитие и благополучие на хората с увреждания; 

Модул 5: Основи на подкрепената заетост – пет степенният модел 

Модулът включва теми като: Основи и етапи на подкрепената заетост; Потребители 

на подкрепената заетост; Трудов профил на консултанта по подкрепена заетост; 

Методология на подкрепената заетост; Развитие на кариерата и задържане на работното 

място; Доставчици на подкрепена заетост и прилагане на модела; Наръчник за 

подкрепена заетост и стъпки за бъдещо развитие;  

Модул 6: Насоки за развитие на кариерата и методи и функциониране на 

пазара на труда 

Модулът обхваща теми като: Преглед на процесите за активно включване на пазара 

на труда и кариерното консултиране; Създаване на програма за кариерно консултиране 

на хора с увреждания; Проверка и надеждност на източниците на информация относно 

пазара на труда; Примери от практиката; 

Модул 7: Нагласи и подходи спрямо хората с увреждания 

Този модул предоставя информация относно следните теми: Преглед на подходите 

при работа с хора с увреждания; Методологията, ориентирана към личността и нейното 

прилагане; „Овластяване“ на хората с увреждания; Самоопределяне и защита на 

собствените права и позиции при хората с увреждания; Пол и увреждане; Управление 

на разнообразието; 

Модул 8: Индивидуален план за заетост 

Модулът разглежда следните въпроси: Моята роля като консултант по подкрепена 

заетост; Аз и моят клиент с увреждане; Състояние и тенденции на пазара на труда; 

Подходящата работа; Себепознание; Източници и ресурси за развитие на кариерата; 

Инструменти за търсене на работа; Комуникативни и презентационни умения; 

Търсенето на работа е по-трудно от самата работа!; Да работиш заедно с другите в 

обществото – разбиване на митовете; Как и кога да разкриеш увреждането си в процеса 

на търсене на работа; Добрият служител/работник; Администриране на процеса; 

Каквото виждаш, това получаваш – всичко е в представянето; Интервото като твоето 

собствено „време за шоу“; Обратна връзка за интервюто и препоръки; Подготовка за 

първия работен ден; 

Модул 9: Сътрудничество и работа в мрежа 

Този модул предлага информация по следните теми: Законодателство в областта на 

уврежданията и социалните дейности; Професионална етика; Кодекс на поведението на 

консултанта по подкрепена заетост; Институционална среда; Социални услуги; 

Възможности за привличане на финансиране; Стратегии за общуване и сътрудничество 

с организации/институции; Специфични аспекти на работата с потенциални 

работодатели; 

В рамките на проекта Coach@Work, в България ще бъдат обучени минимум 

двадесет специалисти, които благодарение на програмата ще имат възможността да 
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получат нова квалификация, а разходите по тяхното обучение ще бъдат за сметка на 

проекта. Самата програма включва комбинирани методи на учене като самостоятелни 

занимания, през платформата за дистанционно учене и сесии в група, с цел дискусии и 

практически упражнения. След административния край на проекта, българските 

партньори ще представят обучителната програма на избрани центрове за 

професионално образование и обучение, които ще могат да я включат в своето 

портфолио. Съдържанието на обучението е създадено от експерти в областта на 

подкрепената заетост и социалната работа от България, Турция, Австрия и Испания.  
 

Партньори в рамките на проекта Coach@Work 

„ЗГУРА-М“ ЕООД – България – Координатор на проекта 

Национална агенция за професионално образование и обучение – България 

Национална федерация на работодателите на хората с увреждания – България 

„ИНТЕРПРОДЖЕКТС“ ЕООД – България 

Jugend am Werk Steiermark GmbH 

UBITED – Uluslarasi Bilim, Inovasyon, Teknoloji ve Egitimi Destekleme Dernegi 

Fundación Pascual Tomas 
 

Заключение 

Това, което отличава модела на подкрепена заетост от останалите модели за 

насърчаване на намирането на работа, се състои в крайната цел, а именно намиране и 

задържане на платена работа. Естеството на работа е в подкрепа и насърчаване на 

клиента, а акцентът се поставя по време на всеки етап от процеса върху неговите силни 

страни, таланти и способности. Ролята на предоставящия услуги по подкрепена заетост 

е консултативна, а не терепавтична. При осъществяване на обичайната си дейност, 

консултантът по подкрепена заетост установява връзки и работни взаимоотношения, не 

само със своя клиент, но и с: потенциални работодатели; организации/институции, 

финансиращи адаптация на работното място; обучителни организации; и други 

специалисти/организации, които биха могли да подкрепят професионалната реализация 

на клиента с увреждане. Успехът на модела на подкрепена заетост се обяснява и с това, 

че в центъра на услугата е поставен търсещият работа човек с увреждане, с неговите 

специфични потребности, личностни характеристики и индивидуални предпочитания. 

Програмата Еразъм+ на Европейската комисия също забелязва надеждността и 

устойчивостта на метода на подкрепена заетост и затова в момента в рамките на 

програмата се осъществяват два международни проекта, които целят да развият модела 

и да разширят неговото използване в социалните системи на все повече европейски 

страни.  

Повече информация за тях можете да намерите на следните интернет сайтове: 

http://supportemployment.eu/   и    http://tools4se.info/ 
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Резюме: С глобализацията на световните пазари и бързото развитие на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ), все повече организации, в опит да повишат своята ефективност, 

изместват работните си процеси към виртуалното пространство. Изграждането на виртуални екипи 

(екипи, чиито членове комуникират основно чрез ИКТ) позволява организацията да разшири селекцията 

си от експерти като преодолее географските ограничения, да намали офис разходите си и така да повиши 

конкурентоспособността си, но в същото време налага осигуряване на адекватна подготовка на членовете 

на тези екипи чрез специализирани обучения за гарантиране тяхното функциониране. В този контекст, 

настоящият доклад ще представи подходи за обучение, насочено към развитието и усъвършенстването на 

умения за работа във виртуален екип, приложими за развитието на човешките ресурси в организациите. 

 
Ключови думи: виртуален екип, умения, образователни подходи, обучение, тренинг 

 
Abstract: With the globalization of the world markets and the rapid development of the information and 

communications technologies (ICТ), many organizations, trying to augment their efficacy, move the work 

processes to the virtual space. Building virtual teams (teams whose members communicate mainly through ICT) 

permits the organization to enlarge its pool of experts by overcoming the geographical limitations, to lower its 

office expenses and thus raise its competitiveness. At the same time building such teams imposes the need to 

assure an adequate preparation of the members through specialized trainings to guarantee its functioning. In this 

context, the current article presents approaches to teaching for the development and the amelioration of skills for 

working in a virtual team, applicable for the human resources development in organizations.  

 
Keywords: virtual team, skills, approaches, teaching, training, 

 

С глобализацията на световните пазари и бързото развитие и налагане на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) настъпват радикални 

промени в работните и образователни процеси. Все повече организации изместват до 

голяма степен работните си процеси към виртуалното пространство, в опит да повишат 

своята ефективност и конкурентноспособност. Съвременните ИКТ позволяват на 

организациите своевременно разширяване на експертната група, база за селекцията на 

кадри, чрез преодоляване на съществуващите географски ограничения при 

невиртуалната работа. Чрез изграждането на така наречените виртуални екипи 

организацията може да намали своите административни разходи, което съответно води 

до по-ниска себестойност на реализирания продукт или услуга, което пък позволява 

поставянето на конкурента крайна цена и по-голям марж на печалба. В същото време, 

обаче за гарантиране ефективното функциониране на тези виртуални екипи, се налага 

осигуряване на адекватна теоретична и практическа подготовка на членовете им, за 

запознаване с механизмите и инструментите на работа във виртуалното пространство, 

mailto:magymavrodieva@gmail.com
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която може да бъде подсигурена единствено чрез специализирани обучения в рамките 

на самите организации.  

В този контекст, настоящият доклад представя подходящи подходи в обучението 

за изграждане и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип, 

приложими при развитието на човешките ресурси в организациите, на база синтезиран 

литературен обзор. Анализирани са изследванията по темата и свързаните такива на 

редица български и чуждестранни специалисти като Иванов, Blackburn, Furst, Rosen, 

Cohen и Gibson и други. В резултат на реализираната аналитико-синтетична обработка, 

докладът запознава със специфичните отличителни черти на виртуалния екип. На 

следващ етап са представени, които са онези конкретни умения, които членовете на 

виртуалния екип следва да развият и усъвършенстват, допринасящи за оптималната 

ефективност на неговата работа. На следващо място са изведени и разгледани два 

основни подхода, приложими в това специфично обучение, а именно личностния 

подход и дейностния подход. 

Виртуалният екип има три основни характеристики. От една страна той е напълно 

функциониращ екип, т.е. обединява хора, които реализират взаимообвързани задачи за 

постигането на обща цел, в контекста на една или повече социални системи. От втора 

стара неговите членове са географски разпръснати, т.е. те се намират извън 

пространствените организационни граници.  Не на последно място по значимост, 

връзката между отделните членове на екипа е технологично опосредствана (Cohen & 

Gibson, 2003, 4). Важно е да се отбележи, че работата във виртуален екип може да 

включи и срещи на екипа на живо, но те са допълващ, а не основен канал за общуване.  

На база посечените специфики на виртуалния екип, могат да бъдат дефинирани 

следните умения, които неговите членове следва да притежават, за да бъде работата му 

ефективна: 

 Умения за изпълнение на поставените им конкретните задачи в екипа 
(Cohen & Gibson, 2003) 

 Умения за използване на технологичните инструменти за комуникация и 
съвместна работа, използвани за дейността на екипа. (Blackburn, Furst & Rosen, 

2003; Cohen & Gibson, 2003; Jarvenpaa & Leidner, 1999; Lipnack & Stamps, 1997; 

Staples, Hulland & Higgins, 1998) 

 Умения за работа в екип (Blackburn, Furst & Rosen, 2003; Cohen & Gibson, 

2003) 

 Умения за работа в мултикултурна среда (Blackburn, Furst & Rosen, 2003; 

Cohen & Gibson, 2003) 

 Уменията за самоконтрол (Blackburn, Furst & Rosen, 2003) 
 

Уменията за изпълнение на поставените им конкретни задачи в екипа (Cohen 

& Gibson, 2003) са комплекс от такива, предварително заложени при селекцията на 

членовете и са специфични на конкретната дейност на организацията. Тяхното развитие 

и усъвършенстване няма да бъде разглеждано в настоящия доклад поради 

индивидуалната им обособеност за всяка организацията.    
 

Умения за използване на технологичните инструменти за комуникация и 

съвместна работа, използвани за дейността на екипа са от изключително значение, тъй 

като те са база за работата на екипа и осъществяване на съвместните дейности. (Cohen 

& Gibson, 2003; Jarvenpaa & Leidner, 1999) Всeки  член на екип следва да работи 

свободно и да се чувства комфортно да използва голям набор от софтуери и 

приложения за комуникация и съвместна работа (Lipnack & Stamps, 1997; Staples, 

Hulland & Higgins, 1998),  Използваните съвременни технологии за комуникация 

включват, но без да се ограничават с, телефон, факс, видеоконференции, електронна 
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поща и специализирани софтуери и приложения за комуникации и съвместна работа. 

Едни от най-често използваните софтуери и приложения за комуникация, включват 

Skype, TeamViewer, Google Hangouts, Viber и Messenger. Сред най-популярните 

приложения за съвместна работа онлайн са комплексът от инструменти предоставян 

безплатно от облаковата платформа Google Диск (англ. GoogleDrive), който предлага 

възможност за едновременна работа по един и същи файл (текстов документ, таблица 

или презентация) в реално време на неограничен брой членове на екипа, самостоятелен 

чат канал за работещите по документа и автоматично извествяне чрез електронна поща 

и Dropbox, който позволява създаване и поддържане на обща документа база. Сред най-

популярните приложения за координиране работата на виртуалния екип са Trello, 

MyCollab, Redmine и OpenProject, които позволяват да се дефинират конкретните 

задачи за отделните членове на екипа, сроковете за тяхното изпълнение, наличните и 

необходими ресурси и да се проследи конкретно изпълнение. В контекста на работата 

във виртуален екип, неговите членове трябва да притежават уменията не просто да 

работят с комуникационните инструменти, а правилно да подбират подходящите 

такива както за подаване и разпространение на информация, така и за получаване на 

обратна връзка. Те също така следва да усъвършенстват своите умения за 

интерпретиране на сигналите на останалите членове и корекция чрез изясняване на 

проблемни ситуации причинени от недоразумения, свързани с езиковите и културни 

бариери (Blackburn, Furst & Rosen, 2003) 

Предизвикателствата пред виртуалните екипи се променят с течение на жизнения 

цикъл на екипа, което налага подготовка на членовете на екипа за решаване на 

потенциалните проблеми. Основните умения за работа в екип, които са специфични 

за виртуалните екипи включват умения за провеждане на ефективна виртуална среща 

на отбора, решаване на проблеми чрез дистанционна комуникация, вземане на решения 

и координиране на последващи дейности. (Blackburn, Furst & Rosen, 2003). От 

изключително значение е изграждането на доверие между членовете на виртуалния 

екип, преодолявайки невъзможността за наблюдение на останалите, базирано на 

демонстрация от всички членове на обвързаност с мисията на екипа чрез активна и 

навременна комуникация и участие (Jarvenpaa & Leidner, 1999). При работата във 

виртуален екип специфично необходими умения за съвместна работа включат още 

проактивни такива като идентифициране на необходими поведения, търсене на 

релевантна информация, поемане на инициатива за контакт с останалите членове, 

преодоляване  (Bateman & Crant 1993; Blackburn, Furst & Rosen, 2003) 
 

Уменията за работа в мултикултурна среда са от изключително значение за 

ефективни интеркултурни взаимоотношения в глобален и локален контекст (Hammer, 

1989). Те следва се развиват ефективно чрез повишаване информираността на 

членовете на екипа за разликите в езика, културните и религиозни норми и ценности. 

Това е от изключително значение тъй като позволя преодоляване на съществуващите 

бариери и предотвратява възможни недоразумения. (Blackburn, Furst & Rosen, 2003). В 

този смисъл членовете на виртуалните екипи следва да имат повишена 

интеркултурна сензитивност, позволяваща им да разграничават и преживяват 

културните разлики.  
 

Уменията за самоконтрол, необходими за ефективното участие във виртуален 

екип включват умения за целеполагане и реализация на целево ориентирани действия, 

ефективно управление на времето с оглед на работата с хора от различни часови зони. 

(Blackburn, Furst & Rosen, 2003, 96) 

 При планиране на педагогическата работа по отношение развитието и 

усъвършенстването на уменията за работа във виртуален екип в организациите в 

контекста на обученията за развитие на човешките ресурси, могат да бъдат приложени 
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редица подходи. Подходът в своята същност представлява „йерархична дедуктивна 

система от идеи, разработени като принципи, свързани в едно цяло и определящи 

позицията на изследователя и начина на анализ и управление на явленията и 

процесите.“ (Иванов, 1989, 29). Като най-подходящи за такова планира могат да бъдат 

изведени личностния и дейностния подход. 

При личностния подход обучителят следва да изходи от основата, че обучаемият е 

единна цялостна личност и в този смисъл всички елементи и на педагогически процес 

следва да бъдат съобразени с тази цялостност. За ефективно педагогическо въздействие 

се възприема само това, което засяга цялостното развитие на обучаемия (Иванов, 1989; 

Асманова и Горячева, 2009). Акцентът при разработването и планирането на обучения 

за развиване и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип, при този 

подход, пада над необходимостта дейностите да допринасят за всестранното развитие 

на членовете на екипа в контекста на тяхното място в конкретната организационна 

структура. Част от усилията в тези обучения следва да са насочени към развиване на 

творческия потенциал, с цел неговото прилагане за оптимизиране на работните процеси 

във виртуалния екип.  При прилагане на този подход дейностите са интерактивни по 

своята същност и стимулират мотивацията за самостоятелно развитие на необходимите 

умения за работа във виртуален екип (Асманова и Горячева, 2009). Личностният 

подход може да се реализира чрез интерактивни обучения на екипа на живо и онлайн в 

реално време под различна форма спрямо умението, което се цели да се развие. 

Подходящи дейности при прилагане на този подход, както е видимо на Графика 1 са 

още сериозните игри и симулациите на членовете на екипа, творчески занимания и 

игровизация, които позволяват да се развият всички необходими умения.  

 
Графика 1 : Примерни образователни дейности при прилагане на личностен подход в 

обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип   
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Особено внимание може да обърнем на игровизацията, която вече голям брой 

изследователи посочват като потенциален инструмент за повишаване ефективността на 

образователните дейности във всички тематични направления (Hsin-Yuan Huang & 

Soman, 2013; Kapp, 2012; Lee & Hammer, 2011). Игровизацията представлява 

използването на базирани на игра механики, естетики и игрово мислене за привличане 

интереса на хората, мотивиране на техни действия, както и за насърчаване на ученето 

чрез решаване на проблеми. (Kapp, 2012). При работата по развитие и усъвършенстване 

на уменията за работа във виртуален екип следва да се разгледат и обобщят 

необходимите действия от страна на обучаемите за гарантиране на ефективното му 

функциониране и реализацията на всяко от тях да бъде награждавано чрез 

предварително дефиниран материален или нематериален стимул. Интегрираното 

обучение, включващо комбинация от предложените действия на теория следва да 

позволи адекватна подготовка на екипните членове за реалната работа на виртуалния 

екип. 

Дейностен подход или "учене чрез правене", от друга страна, е все по-често 

прилаган в съвременното обучение подход, при който обучаемият е поставен в 

"активна" позиция, с цел самостоятелно достигане до конкретното знание или 

развитието на дадено умение. Учебните дейности, насочени към развитието на умения 

са интерактивни, насочени към активно ангажиране, решаване на проблеми с 

останалите членове на екипа, а обучаемите се стимулиран да анализират и 

интерпретират предоставената информация (Иванов, 2005). При дейностния подход 

акцентът пада върху повишаване адаптивността на обучаемите към промените в 

средата и съответно на работните процеси в организациите.  

 
Графика 2 : Примерни образователни дейности при прилагане на дейностен подход в 

обучението за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във виртуален екип 
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Както е видно на Графика 2 при дейностния подход планираните образователни 

инициативи са базирани на индивидуалната активност на всеки от членовете на 

виртуалния екип. Възможните дейности включват работа с интерактивна демо версия 

на техническите инструменти и такава с примерни данни, както и онлайн симулации на 

работен процес. Могат да бъдат интегрирани също офлайн и онлайн игри и задачи за 

опознаване членовете на екипа и повишаване степента на доверие между тях, 

презентации и интерактивни обучения за изграждане на екип и повишаване познанията 

и приемането на културните специфики на отделните членове. При дейностния подход 

са подходящи и задаването на самостоятелни упражнения за планиране, целеполагане, 

мониторинг и оценка на собствената работа на всеки от членовете. Акцентът на всички 

дейности пада върху активното участие на обучаемия в тяхното реализиране, а в част 

от тях и в тяхното планиране.     

В заключение и двата подхода биха позволили планирането и реализирането на 

ефективни обучения за развитие и усъвършенстване на уменията за работа във 

виртуален екип и изборът на подход трябва изцяло да бъде съобразен със спецификата 

на работа на същия този екип в контекста на конкретната организация и с 

индивидуалните характеристики и нагласи на обучаемите членове. Що се отнася до 

избор на база ефективност на подходите, към момента такъв не е възможен поради 

липсата на изследователски данни по проблема. Това, което от изключително значение 

обаче е организациите да не пренебрегват необходимостта от провеждането на такива 

специализирани обучения за гарантиране съществуването и ефективната работа на 

изградените виртуални екипи.   
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A PREDICTOR OF JOB SUCCESS 
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Резюме: Настоящата разработка си поставя за цел да изследва прогностичната сила на 

емоционалната интелигентност за успеха на служителите при изпълнението на работните им задачи. 

Участници в изследването са 113 финансови консултанти от голяма застрахователна компания, 

оперираща на българския пазар, с различни демографски профили. Като мярка за ЕИ е използван 

Въпросникът за емоционалната интелигентност в работата (Org-EIQ). Ефективността в работата на 

служителите е оценена чрез обективни критерии, разработени от компанията. 

За определяне на потенциала на ЕИ за разграничаване на служителите според тяхната ефективност 

в работата, е използвана статистическата техника, известна като Работна характеристика на получателя 

(Receiver operating characreristic, ROC). Целта на този анализ е да се определи една критерийна (прагова) 

стойност на скалата на тестовата променлива, спрямо която да се прогнозира бъдещата категорийна 

принадлежност на изследваните лица. Тъй като методът позволява едновременното тестване на 

множество предиктивни модели, като тестови променливи са използвани всички скали от въпросника. 

Като променлива на състоянието е използвано разпределението на служителите в категории според 

ефективността на тяхната работа. 

Резултатите от анализа разкриха значителния потенциал на ЕИ като предиктор на успеха в 

работата, макар че не всички фактори на ЕИ се отличават с еднаква точност. С висока точност на 

прогнозата се характеризира общият фактор ЕИ в работата, но най-добра прогностична сила има 

макрофакторът „Себепознание“. За тази тестова променлива е определена конкретна прагова стойност на 

тестовия бал, която осигурява чувствителност на прогнозата 0.795, т. е. делът на положителните случаи, 

класифицирани правилно въз основа на праговата стойност, е 79.5%. 

 
Ключови думи: емоционална интелигентност в работата, успех в работата, работна 

характеристика на получателя (ROC), критерийна (прагова) стойност, предиктивен модел 

 
Abstract: This paper aims to examine the predictive power of emotional intelligence for the success of the 

employees in the performance of their working tasks. Participants in the study were 113 financial advisers from 

large insurance company, operating on the Bulgarian market, with different demographic profiles. The 

Organizational emotional intelligence questionnaire (Org-EIQ) was used as a measure of EI. Effectiveness of the 

employees was measured by objective criteria developed by the company itself. 

To determine the potential of EI to distinguish employees according to their job performance, a statistical 

technique was used, known as Receiver operating characteristic (ROC). The purpose of the analysis is to 

determine а cutpoint value on the test variable scale against which to predict the future categorical identity of the 

respondents. Since the method allows simultaneous testing of multiple predictive models, as test variables were 

used all scales of the questionnaire. The division of employees into categories according to their job performance 

was used as a state variable. 

The results of the analysis revealed significant potential of EI as a predictor of success at work, although 

not all factors of EI differ with equal accuracy. High accuracy of prediction showed the general EI factor, but the 

best predictive power demonstrated macrofactor “Self-acceptance”. For this test variable, a cutpoint score was 

determined, ensuring sensitivity rate of 0.795, i. e. the proportion of correctly classified positive cases, based on 

that cutpoint score was 79.5%. 

 

Keywords: organizational emotional intelligence, job success, receiver operating characteristic 

(ROC), cutpoint, predictive model 
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Въведение 

Емоционалната интелигентност (ЕИ) е сравнително нова парадигма в 

психологията, която възниква в контекста на дългогодишните изследвания на 

абстрактната (когнитивна) интелигентност. Говорейки за личностовите 

интелигентности, Gardner (2011) отбелязва, че тези форми на знанието са били 

пренебрегвани от почти всички изследователи на когницията. Все пак концепцията за 

ЕИ, макар и бавно, си пробива път. Пръв Thorndike (1920) говори за различни видове 

интелигентности и въвежда понятието за социална интелигентност. В своя мащабен 

модел „Структура на интелекта“ Guilford (1956) разгръща идеята за множеството 

интелигентности, като включва в него 150 (дори 180) първични фактори на 

интелектуалната способност, между които и 30 вида социална интелигентност 

(O’Sullivan et al, 1965). 

Изследователите от поколението на Guilford осъзнават ограничения обяснителен 

потенциал на традиционната парадигма на интелигентността и насочват своите 

търсения „отвъд IQ“ (Gilford, 1977). Първата разгърната теория за ЕИ дължим на П. 

Салови и Дж. Майер, които в серия от публикации представят трикомпонентен, а след 

това и четирикомпонентен модел на ЕИ като когнитивна способност (напр. Salovey et 

al., 1995; Mayer & Salovey, 1997). Бар-Он предлага един по-широк модел на 

емоционално-социална интелигентност (ЕSI), базиран на идеите на Gardner (2011) за 

две от множеството интелигентности - интраперсонална и интерперсонална, които 

авторът третира като емоционална и социална интелигентност. Бар-Он разглежда ЕSI 

като „сечение на взаимосвързани емоционални и социални компетенции, умения и 

подпомагащи способности, които определят доколко ефективно разбираме и 

изразяваме себе си, разбираме другите и установяваме значими взаимовръзки с тях и се 

справяме с изискванията на ежедневието“ (Bar-On, 2006, стр. 15). Моделът ЕSI включва 

5 ключови компонента, представени в скалите на разработения от него Въпросник за 

измерване на коефициента на емоционална интелигентност (EQ-i), разработен от автора 

за оценка на различни аспекти на конструкта ESI, както и за неговата 

концептуализация. Bar-on привежда редица доказателства за предиктивната валидност 

на ESI в различни социални сфери, включително и на работното място. Авторът 

представя данни, според които около 30% от вариативността при изпълнението на 

работните задачи може да бъде обяснена чрез този модел (ibid.) 

Изследванията върху ЕИ получават силен тласък от популяризаторската дейност 

на Голман, който, повлиян от работите Салови и Майер, издига тезата, изразена 

метафорично-предизвикателно в подзаглавието на една от неговите книги, че ЕИ може 

да има по-голямо значение от IQ (Голман, 2000). Емоционалните и социалнияте умения 

дават по-големи преимущества в онези сфери, в които водят до по-голяма 

вариативност, например лидерството или изпълнението на задачите в работата. В 

такова контексти хората с по-висока емоционална интелигентност се справят по-добре 

при приблизително равенство по други показатели като образователно равнище или 

интелигентност. Авторът определя пет основни компетенции, които, надграждайки се 

една над друга, повишават нивото на ЕИ. Това са самопознание (осъзнаването на 

емоцията), самоконтрол (управление на емоциите), самомотивация (овладяване на 

емоционалните импулси), емпатия и социални умения. 

След серията от изследвания, показващи взаимовръзката между когнитивната 

интелигентност и професионалния успех, работите на Бар-Он и особено на Голман 

насочват вниманието на изследователите към ролята на емоционалната интелигентност 

в работата, особено във връзка с нарасналата значимост за организациите и бизнеса на 

такива въпроси като подбора на персонал, развиването на способностите на 

служителите за работа в екип и изграждането на устойчиви отношения с клиентите. 
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Цели на изследването 

 

Основният изследователски въпрос е свързан с прогностичния потенциал на ЕИ за 

успеха на служителите при изпълнението на работните им задачи. Доколкото в 

теоретичните модели, а и в емпиричните изследвания се очертават определени сфери на 

дейност, в които ЕИ поражда по-голяма вариативност, такъв би бил застрахователният 

сектор и по-конкретно дейността на финансово-застрахователни консултанти. Поради 

това конкретните цели на изследването са да се анализира предиктивната валидност на 

специализиран тест за измерване на ЕИ в организационна среда по отношение на 

успеха в работата на тази категория служители в застраховането, да се направи оценка 

на точността на предвиждането на различните аспекти на ЕИ и да се определи 

праговата стойност на съответната тестова скала, която би позволила предвиждане на 

успеха с най-висока точност. 

 

Инструментариум 

 

За оценка на ЕИ в организационната среда е използван Въпросник за оценка на 

емоционалната интелигентност в работата (Org-EIQ), разработен от Giorgi и Majer 

(2009). Въпросникът е стандартизиран за български условия от ОС-България (Николов, 

2009) и се характеризира с високи психометрични показатели. Въпросникът е базиран 

на моделите на Бар-Он и Голман, но отразява и резултати от емпирични изследвания и 

е фокусиран върху измерване на изпълнението на работните задачи на работното място. 

Въпросникът се състои от 99 твърдения, по които изследваните лица се 

самооценяват чрез 5-степенна Ликертова скала. Скаловата структурата на въпросника е 

йерархична и включва 12 първични скали, организирани в 4 макрофактора (фактори от 

втори ред), както и един общ генерален фактор „Емоционална интелигентност в 

работата” (фактор от трети ред). Във въпросника са включени още 4 скали 

фасилитатори (характеристики, улесняващи проявата на ЕИ) и една скала за социална 

желателност. 

 

Изследвани лица 

 

В изследването взеха участие 113 финансово-застрахователни консултанти от 

различни региони, в които фирмата разполага с офиси, подбрани по случаен принцип. 

Жените са 73 (64.60% от извадката), а мъжете – 40 (35.40%). Възрастовият диапазон на 

участниците е от 18 до 72 години, с M = 36.66 и SD = 14.40. Разпределението на 

възрастта е положително асиметрично (0.53), с модална стойност от 21 години, което 

говори за предимно младежкия състав на тази категория служители. Според степента 

на завършено образование участниците в изследването попадат в четири категории: с 

висше образование са 66 души (58.41% от извадката), със средно образование са 26 

души (23.00%), средно специално имат 13 души (11.50%) и със средно (студенти) са 8 

души (7.08%). Събрани са и данни за общия трудов стаж на и. л. (M = 14.35 и SD = 

12.84), както и за трудовия стаж в компанията (M = 2.11 и SD = 2.48). 

Застрахователната компания категоризира своите служители в три категории в 

зависимост от обученията, които са преминали и най-вече от финансовите резултатите 

от тяхната работа. (1) Много успешен – застрахователен консултант, който има 

продажби над изискванията за неговото ниво и е преминал всички основни обучения, 

както и някои специализирани. (2) Успешен - консултант, който покрива критериите за 

неговото ниво и е преминал някои основни и други обучения. (3) Неуспешен – 

консултант, който покрива минималните изисквания за минимум една лична 
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застраховка от пакет АЛФ за всеки два последователни месеца и който е минал 

основните обучения. 

 

Резултати 

 

Задачата за определяне на прогностичния потенциал на ЕИ, измерена чрез 

въпросника Org-EIQ, т. е. на възможността за разграничаване на служителите от 

отделните категории въз основа на тестовия им бал, може да бъде решена чрез 

използване на статистическата техника, известна като Работна характеристика на 

получателя (Receiver Operating Characteristic curves, ROC). Целта на анализа чрез ROC 

кривите е да се определи една критерийна (прагова) стойност на скалата на тестовата 

променлива, спрямо която да се предвижда статуса на лицата - тези с тестов бал над 

праговия да попадат в една група, а тези с по-нисък бал – в друга. 

При прилагане на ROC анализа се определят два типа променливи. (1) Тестова 

променлива, по която да бъде предвиждана принадлежността на и. л. към една или 

друга категория. Към метриката на тази променлива няма специфични изисквания, тя 

може да бъде измерена и в рангова скала. Методът позволява едновременното тестване 

на множество предиктивни модели, т. е. на различен брой променливи. В изследването 

на проверка са подложени 17 предиктивни модела, в които като тестови променливи са 

използвани всички съдържателни скали от трите йерархични нива на въпросника. (2) 

Променлива на състоянието на и. л., измерена чрез независим метод, която отразява 

действителната им принадлежност към дадена категория в момента на измерване на 

тестовата променлива. ROC анализът се прилага върху дихотомни или дихотомизирани 

променливи на състоянието, които включват две категории. Като такива в настоящото 

изследване са използвани категориите „много успешен” и „неуспешен” застрахователен 

консултант. Позитивната категория, в която се очаква да попаднат лицата с висок 

тестов бал по някоя от тестовите променливи, е категорията „много успешен”. 

Разпределението на служителите в двете екстремни категории е неравномерно. 

Като „неуспешни“ са определени 17 служители (15.042% от общата извадка), а като 

много успешни - 39 служители (34.51%). Останалите служители формират междинната 

група на успешните застрахователни консултанти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. ROC криви на тестовите променливи 
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ROC кривите на тестовите променливи, представени на фигура 1, дават визуална 

представа за потенциала на съответните (суб)скали да разграничават двете категории 

служители. От особена важност при оценката на качеството на съответния модел е 

отдалечеността на неговата ROC крива от референтната линия (диагоналът на 

графиката, обозначен с пунктир), която се изразява с площта под съответната крива. 

Колкото по-голяма е тази площ, с толкова по голяма точност на предвиждането се 

отличава съответният модел. Точността от своя страна се разглежда като съгласуваност 

между предвиденото и действителното състояние. Както може да се забележи на фиг. 1, 

ROC кривите на отделните скали се характеризират с умерена отдалеченост от 

референтната линия, при това очертанията на по-голяма част от тях са сравнително 

близки. 

Площта под всяка ROC крива има количествени измерения – тя може да се изменя 

от 0.50 (в този случай ROC кривата съвпада с референтната линия и се тълкува като 

отсъствие на точност на модела) до 1.00 (ROC кривата е максимално отдалечена от 

референтната линия и означава перфектна точност на модела). Таблица 1 съдържат 

редица важни статистики, въз основа на които могат да се вземат по-конкретни 

решения. 

 

Таблица 1. Статистики на ROC кривите 

 

Тестова променлива Площ под 

кривата 

Стандартна 

грешка 

Асимптотична 

значимост 

Асимптотичен 95% 

доверителен интервал 

долна 

граница 

горна 

граница 

Първична скала 3 0.792 0.068 *0.001 0.658 0.925 

Макрофактор 1 0.765 0.071 *0.002 0.625 0.905 

Първична скала 2 0.759 0.074 *0.002 0.615 0.904 

Първична скала 11 0.737 0.067 *0.005 0.606 0.868 

Общ фактор 0.732 0.072 *0.006 0.592 0.873 

Първична скала 5 0.722 0.073 *0.009 0.579 0.865 

Макрофактор 4 0.700 0.070 *0.018 0.563 0.837 

Първична скала 6 0.674 0.084 *0.040 0.509 0.840 

Първична скала 9 0.674 0.083 *0.040 0.511 0.837 

Първична скала 10 0.658 0.074 0.063 0.513 0.802 

Макрофактор 2 0.634 0.078 0.113 0.482 0.787 

Първична скала 1 0.629 0.080 0.128 0.473 0.785 

Първична скала 12 0.611 0.079 0.190 0.455 0.767 

Макрофактор 3 0.604 0.078 0.219 0.452 0.756 

Първична скала 8 0.577 0.077 0.363 0.425 0.728 

Първична скала 7 0.564 0.080 0.449 0.407 0.721 

Първична скала 4 0.515 0.081 0.859 0.357 0.673 

 

Точността на предвижданията, които могат да бъдат направени чрез скалите на 

въпросника, е свързана с ROC криви с различна площ под тях. Първичната скала 3 

„Асертивност” е с най-голяма площ (0.79), докато с най-малка площ се характеризира 

първична скала 4 „Емоционален самоконтрол” (0.52). Останалите скали имат криви, 

чиято площ е между тези две относително тесни граници. Общият фактор на ЕИ също е 

сред добрите предиктори с площ под кривата (0.73). Следователно различните скали се 

характеризират с различна точност на предвиждането. 
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Данните за статистическата значимост на оценките на площта под кривите, 

свързани с отделните скали, показват, че само 9 от общо 17 скали са статистически 

значими на ниво  = 0.05, при което се проверява нулевата хипотеза, че площта под 

съответната ROC крива е равна на 0.50. Оценките на площите под ROC кривите са 

направени с относително малки стандартни грешки, които са в диапазона 0.07 – 0.08, но 

това води до доверителни интервали, чиито горни граници, особено на първите няколко 

скали, са впечатляващи. 

Данните от горната таблица насочват към първичната скала 3 „Асертивност” като 

подходящ избор на предиктор на успеха в работата. Но като имаме предвид 

сравнително брой на айтемите в тази скала (само 6), което би могло да провокира 

нейната нестабилност, изглежда по-целесъобразно като предиктор да бъде избрана 

скала с по-голям брой айтеми, която по статистическите си характеристики е сходна 

със скалата за асертивност. На това условие отговаря макрофактор 1 „Себепознание”, 

който е с втора по големина площ под кривата (0.77), с малка стандартна грешка (0.07), 

която е свързана с относително по-тесен доверителен интервал (0.63 - 0.91), както и със 

статистическа значимост (p = 0.00). 

Нека да разгледаме самостоятелната крива на тази тестова променлива, 

представена на следващата графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. ROC крива на тестовата променлива макрофактор 1 „Себепознание” 

 

Кривата представя графично изменението на две характеристики на тестовата 

променлива, определени в съответствие с различни критерии: (1) Чувствителност, 

която отразява правилните положителни решения и се изразява в относителният дял на 

и. л. от групата „много успешни” консултанти, определени като такива въз основа на 

резултатите им от субтеста „Себепознание ”. Специфичността е друга мярка, която 

отразява правилните негативни решения и се изразява чрез относителният дял на и. л. 

от групата „неуспешни” консултанти, определени като такива въз основа на 

резултатите им от същия субтест. (2) Мярката 1 – Специфичност отразява 

неправилните положителни решения и се изразява в относителният дял на и. л. от 

групата „неуспешни” консултанти, определени неправилно като “много успешни” въз 

основа на резултатите им от този субтест. 

Нека да разгледаме данните от таблица 2, в която са представени координатите на 

различни точки от ROC кривата от фиг. 2 по двете оси, както и други данни, които ще 
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бъдат в услуга на избора на най-адекватната прагова стойност. 

Координатите на ROC кривата по осите „Чувствителност“ и „1 – Специфичност“ 

(колони 2 и 3), са свързани с всички възможни прагови стойности, определени въз 

основа на наблюдаваните балове по макрофактор 1 (колона 1). Тези координати 

показват дела на „много успешните”, съответно на „неуспешните“ консултанти с 

тестова бал по тази скала, равен или по-висок от критерийния. При различните прагови 

стойности се изменя съотношението между дела на правилните и неправилните 

решения. Като цяло, с повишаване на критерийната стойност се намалява делът на 

неправилните решения, но се намалява делът и на правилните. 

 

Таблица 2. Координати на кривата 
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P
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1 2 3 4 5 

43.00 1.000 1.000 0.000 0.696 

49.50 1.000 0.941 0.059 0.714 

57.50 1.000 0.882 0.118 0.732 

61.50 0.974 0.882 0.118 0.714 

64.50 0.949 0.706 0.294 0.750 

66.50 0.923 0.647 0.353 0.750 

67.50 0.872 0.529 0.471 0.750 

68.50 0.846 0.529 0.471 0.732 

69.50 0.821 0.471 0.529 0.732 

70.50 0.821 0.412 0.588 0.750 

71.50 0.795 0.294 0.706 0.768 

72.50 0.744 0.294 0.706 0.732 

73.50 0.692 0.294 0.706 0.696 

74.50 0.667 0.235 0.765 0.697 

75.50 0.590 0.235 0.765 0.643 

77.00 0.513 0.176 0.824 0.608 

78.50 0.436 0.118 0.882 0.572 

79.50 0.359 0.118 0.882 0.518 

80.50 0.231 0.118 0.882 0.429 

81.50 0.231 0.059 0.941 0.447 

82.50 0.128 0.000 1.000 0.393 

83.50 0.077 0.000 1.000 0.358 

85.00 0.000 0.000 1.000 0.304 

Забележка: Най-ниската прагова стойност е с 1 по-малка от минималния бал по 

тестовата променлива, а най-високата – с 1 по-голяма от максималния тестов бал. Всички 

останали критерийни стойности са средноаритметични на две последователни стойности на 

тестовата променлива. 

 



- 499 - 
 

Очевидно е, че изборът на критерийна точка следва да бъде резултат от известен 

компромис в търсенето на оптимален баланс между двата типа решения. Един от най-

често прилаганите методи при избора на критерий е определянето на онази точка от 

ROC кривата, която е най-близо до точка с координати (0, 1), т. е. до горния ляв ъгъл на 

полето на графиката, както е показано на фиг. 2. Тази точка има координати (0.294, 

0.795) и съответства на прагова стойност 71.50 от таблица 2. Използва се и друг метод, 

чиято цел е да се максимизира делът на правилните решения. Стойностите на индекса 

P(C), изчислени за различните прагови тестови балове, са представени в колона 5 на 

таблицата. Най-високата стойност на P(C), при която се постига максимален дял на 

правилните решения, е 0.768 и тя също съответства на прагов тестов бал от 71.50 т. 

При така определената долна граница с тестови балове от и над 72 точки са 0.795 

от всички „много успешни” консултанти, т. е. 79.50% от тях. С други думи, това е 

процентът на служителите от категорията „много успешни”, които са идентифицирани 

правилно като такива въз основа на резултатите им по макрофактор 1 „Себепознание”. 

В същия сегмент от тази скала попадат 0.294 от всички „неуспешни” застрахователни 

консултанти , т. е. 29.40% е делът на служителите от категорията „неуспешни”, 

идентифицирани неправилно като „много успешни” консултанти. 

 

Дискусия 

 

Резултатите от направените анализи са свидетелство, че Въпросникът за оценка на 

емоционалната интелигентност в работата като цяло има добра предиктивна валидност, 

следователно ЕИ има потенциал за предвиждане на успеха в работата на целевата 

категория служители в застрахователния сектор. Но не всички аспекти на ЕИ 

изпълняват тази функция в еднаква степен. Вероятно поради относително малкия брой 

на и. л. в контрастните групи, валидността на около половината от скалите е под 

въпрос. 

Като най-точен предиктор на успеха в работата се открои първичната скала 3 

„Асертивност”. Тази малка скала от най-ниското йерархично ниво отразява степента, в 

която индивидите умеят да отстояват уверено, настойчиво и конструктивно своята 

позиция в междуличностните отношения. Имат автономно поведение и се справят 

добре със сложните ситуации, особено при конфликти. Те са активни и оказват влияние 

върху другите, като не се колебаят за изразят различно мнение. 

Като основна предиктивна скала бе предпочетен макрофактор 1 „Себепознание”, 

чрез който се постига правилно идентифициране на 79.50% от успешните служители. 

Макрофакторът включва, освен първичната скала 3 „Асертивност”, още две скали от 

същия ред – 1 „Познаване на собствените емоции“ и 2 „Себеприемане“. Общото 

значение на макрофактора е наличието на позитивен образ са себе си. То се изразява в 

познаването на своя емоционален свят и въздействието на собственото поведение върху 

другите; самоувереността и убедеността в своята ефикасност, която намира отражение 

в успехите, които индивидът постига в своята работа; твърдостта и решимостта при 

отстояването на собствените позиции. Това са основните компоненти на ЕИ, които 

благоприятстват успешното изпълнение на работните задачи на финансовите 

консултанти. 

Теоретично обяснение на обстоятелството, че познаването на себе си може да 

бъде потърсено в изходните теоретични модели на теста. Бар-Он подчертава 

значението на интраперсоналните умения за емоционално самосъзнание, асертивност, 

независимост и себеприемане. В модела на Голман себепознанието е базисното умение, 

което предполага яснота в емоциите и познание за това как те влияят върху 

собственото и чуждото поведение. Това дава възможност на индивида да ги изразява, 
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контролира, потиска или развива, за да изпълнява успешно житейските си и 

професионални задачи. Емпирично доказателство в тази посока е високата корелация 

между сродните скали във Въпросника за оценка на ЕИ в работата и в теста на Бар-Он 

EQ-i. Същевременно познаването на другите (например клиентите), изразено чрез 

първичните скали 7 „Емпатия“, 8 „Ориентация към другите“ и като цяло от 

макрофактор 3 „Социална компетентност“, е такъв аспект на ЕИ, който има значително 

по-слабо отношение към успеха в работата, а съответните скали се отличават с ниска 

точност на предсказването. 

Може да се обобщи, че факторите на ЕИ, благоприятстващи успешното 

изпълнение на професионалната дейност на финансовите консултанти, са преди всичко 

интраперсонални - себепознание (особено самоувереност и асертивност) и 

саморегулация (твърдост и адаптивност). 
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Резюме: Реформите в мениджмънта на персонала не са подминати от световните тенденции на 

промени в цялостната икономическа обстановка. 

Основен фактор за тези промени е глобализацията в съвременното общество. Този феномен 

промени отношението на организациите към голям брой техни отговорности, и от друга страна, промени 

отношението на клиентите към получаваните от тях стоки и услуги. 

Мениджмънта на персонала претърпява съществена еволюция от гледна на точка на променящите 

се и глобализиращи се пазари и се ориентира към иновативни и практически насочени действия, с 

основна цел адаптация към променящата се среда, в която работят организациите. Новите подходи в 

управлението набират сила в повечето развити страни в последното десетилетие и обхващат както 

сферата на бизнеса, така и на обществените услуги. Основният подтик, предизвикан от глобализацията, 

се изрази в признаването на обстоятелството, че подобренията в ефективността на организациите са 

тясно свързани с човешкия фактор, а оттам и с практиките по заплащане и наемане на работа, подбор, 

управление на изпълнението, мениджмънт на талантите, мотивационна политика и други аспекти на 

мениджмънта на персонала. Следователно човешките ресурси в епохата на глобализиращото се общество 

се третират като капитал, изискващ от своя страна внимателно и иновативно управление  

Статията съдържа някои ключови идеи от гледна точка на повишаване на ефективността на 

управлението на персонала в съвременната организация, както и представя концептуални виждания 

относно възможностите за приложение на иновативни подходи в търсене на позитивни решения в 

контекста на повишаване на ефективността на организациите. 

 
Ключови думи: персонал, нови тенденции, глобализация, промени, лидерство. 

 
Abstract: Reforms in staff management have not been overlooked by global trends of changes in the 

overall economic environment.  

A major factor in these changes is globalisation in modern society. This phenomenon has changed the 

attitude of organisations towards a large number of their responsibilities, and on the other hand, it has changed 

the attitude of customers towards receiving their goods and services. 

Staff management has undergone a significant evolution in terms of the changing and globalising markets 

and it is oriented towards innovative and practically oriented activities with the main objective of adaptation to 

the changing environment where organisations operate. New approaches in management have been gaining 

ground in most developed countries over the last decade, and they cover both the business sector and public 

services. The main impulse caused by globalisation, is expressed in the recognition of the fact that improvements 

in the effectiveness of organisations are closely related to the human factor, and hence with practices regarding 

payment and recruitment, selection, performance management, talent management, incentive policy and other 

aspects of staff management. Therefore human resources in the era of the globalising society are treated as a 

capital requiring in turn careful and innovative management. 

This article contains some key ideas in terms of increasing the efficiency of staff management in the 

modern organisation and presents conceptual views on the possibilities for applying innovative approaches in the 

search for positive solutions within the context of increasing the efficiency of organisations. 

 
Key words: human resource management; trends, globalization, changes, leadership. 
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Въведение 

Проучване на CIPD /Chartered Institute of Personnel and Development/
60
,  дефинира 

някой ключови промени в съвременното управление на персонала
61

 в специфичните 

условия на глобализиращо се общество. Повечето анкетирани специалисти признават, 

че не са имали възможност да обмислят ролята си в процесите на преструктуриране и 

реорганизиране, които протекоха в много компании, увлечени от задълженията си да 

съкращават хора и заплати. Глобалните предизвикателства и кризата  поставиха под 

въпрос много от досегашните HR практики, градени в години на постоянен растеж, и 

промени ролята на професионалистите по човешки ресурси в една организация. 

Докладът на CIPD „Next Generation HR“ се опитва да изследва настъпилите промени и 

да начертае бъдещето на професията. Изводите в него се базират на задълбочени 

проучвания в 14 британски компании, сред които British Telecom, Tesco.com, Xerox, 

General Mills, McDonald’s, и интервюта с повече от 100 висши мениджъри. 

Експертите, изготвили доклада „Next Generation HR“, твърдят, че кризата е 

превърнала работата на специалистите по човешки ресурси в една от основните 

функции на една компания. Резултатите Най-добрите специалисти по управление на 

персонала разбират как работи организацията им на съответния пазар. Подобно на 

маркетинга, човешките ресурси са на път да се превърнат в движена от потребителите 

част от бизнеса, която помага на организациите да се справят с настоящите и бъдещите 

предизвикателства. Там, където HR-ът е част от бизнеса, той е способен да допринесе 

за организационното развитие и да добави стойност. Когато HR-ът извежда тази роля 

на следващото ниво, като предоставя важни изводи за развитието на организацията и 

ангажира лидерите в диалог, то там мениджмънта на персонала става част от бизнеса и 

има много по-голямо въздействие върху развитието му. Това е крайната фаза на 

протеклата през последните десет години интеграция на HR-а в сърцето на бизнеса 

(World Link Magazine, 2016, vol.26, p. 2-3), усъвършенстването на организационното 

развитие и еволюцията към стратегически HR, твърдят специалистите от CIPD. 

 

Глобализация и съвременни тенденции в управлението  
Реформите в мениджмънта на персонала не са подминати от световните тенденции 

на промени в цялостната икономическа обстановка. 

Основен фактор за тези промени е глобализацията в съвременното общество. Този 

феномен промени отношението на организациите към голям брой техни отговорности, 

и от друга страна промени отношението на клиентите към получаваните от тях стоки и 

услуги(Борисов, 2012, стр.11-13). В тази връзка, редица фактори оказват влияние при 

прилагането на иновативни инструменти при ефективното управление(Помкин, 2016, 

стр.2-6). 

Мениджмънта на персонала претърпява съществена еволюция от гледна на точка 

на променящите се и глобализиращи се пазари и се ориентира към иновативни и 

практически насочени действия, с основна цел адаптация към променящата се среда в 

която работят организациите. В допълнение към тези предизвикателства е необходимо 

да се отбележи и специфичния акцент, който указват различните аспекти в областта на 

защита правата на човека, разгледани в контекста на управлението на персонала в 

глобализираща се среда, като се дефинират като общозадължителни за всички държави 

в епохата на глобализацията основни положения (Белова, 2013, стр. 23-27). 

Новите подходи в управлението набират сила в повечето развити страни в 

последното десетилетие, и обхващат както сферата на бизнеса, така и на обществените 

услуги. Основният подтик, предизвикан от глобализацията, се изрази от признаването 
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на обстоятелството, че подобренията в ефективността на организациите са тясно 

свързани с човешкия фактор, а от там и с практиките по заплащане и наемане на 

работа, подбор, оценка на потенциала и мениджмънта на талантите (Димитрова, С. 

2016, стр. 539-544) , работни методи, отношения с персонала, мотивационна политика и 

други аспекти на мениджмънта на персонала (World Link, Magazine, 2015, vol.25, p. 4-8). 

Следователно персонала, човешките ресурси в епохата на глобализиращото се 

общество се третират като капитал, изискващ от своя страна внимателно и иновативно 

управление. От друга страна, подобна констатация подпомага извода, че на 

ръководителите и мениджърите трябва да се предостави значително повече форма на 

власт и самостоятелност, за да управляват персонала си (Тромпенаарс, Ф., Ч. Хембдън 

Търнър, 2005)
. 
 От друга страна, глобализацията оказва натиск и в посока на това, че 

управлението на човешкия фактор, на персонала, трябва да се адаптира по-близко до 

специфичните обстоятелства в различните организации и че трябва да се обърне 

значително повече внимание на развиването на цялостни стратегии за мениджмънт на 

персонала, планирането на нуждите от персонал, развитието на лидерски умения и 

мотивирането на персонала. 

Глобализиращото се общество и бизнес доведоха до изострянето на някои 

фактори, влияещи върху мениджмънт-процесите. В нови нюанси се преподнесоха пред 

ръководителите в бизнеса и в публичната сфера фактори като: натиск на пазара на 

труда, отчитането на равенството и социалната справедливост и отговорност, 

демографските фактори, засилената нужда от децентрализация (Тофлър, А., Х.Тофлър, 

2007), поставяне на акцент върху гражданското участие при вземането на решения и 

провеждането на политики, извеждане и форми на консултиране (Горчилова, Д, 2014, 

стр.29-33, Г.Кресналийска, М.Чешмеджиева, 2015), нови измерения и тълкувания в 

дефенитивността на термини като справедливост, свобода, правен интерес, 

правомерност на целите, правно съзнание, понятие и приложно поле на статута на 

държавния служител и други (Станин, М., 2011, стр.15-31, Кънева, Н., 2015, стр. 6-21) и 

други. Тези фактори увеличиха влиянието си под натиска на глобализацията и 

промениха отчетливо влиянието си върху организациите, като подчертаващи новите 

тенденции в мениджмънта на персонала в условията на глобализация: 

- Фокусиране върху иновативни подходи към мениджмънта на персонала; 
- Развиване на нови форми на лидерство чрез мениджмънта на персонала; 

Линда Гратън стига по-далеч в прецизността си в книгата „Жизнена стратегия” 

(Гратън, Л., 2004), където защитава своята концепция за вплитане на стратегията за 

управление на хората в общата организационна стратегия. Авторката поддържа тезата, 

че промените в околната среда налагат нов подход към персонала в организацията, като 

чрез този подход е необходимо да се изведат на преден план хората в организацията. 

В тази връзка може да се очаква, че новите строги рамки за резултати и отчетност 

ще създадат финансова мотивация да се използва гъвкавостта в управлението на 

персонала, по-активно в усилието да се подобрят организационните резултати 

(Hondeghem, A., Perry, 2008). 

 

Фокусиране върху иновативни подходи към мениджмънта на персонала 
Както всеки един елемент от управлението на персонала, и подбора и 

назначаването на служителите е от особена важност. С оглед на това, че 

глобализацията предоставя изключително големи възможности за мобилност на 

кандидатите и за честа смяна на работните места, едно от основните движещи колела в 

процеса на задържане на служителите се явява периода на назначаване и адаптация на 

новоназначените, разгледано в общия контекст на мениджмънта на персонала. 

Сериозно предизвикателство за организациите е развиването и утвърждаването на 
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уникални системи за тази цел. Популярност получиха редица методи, като се открои 

системите за менторски отношения като част от системата за обучение в организацията. 

Развитието на уменията и способностите на служителите е основна цел на 

организациите в епохата на глобализация (Шумейкър, 2004, стр.9)
.
 

Промяната в очакванията на служителите, новите технологии, глобализацията и 

нуждата от гъвкавост в лицето на турбулентната бизнес среда предполага сериозна 

трансформация в сегашните практики за подбор, привличане, управление и задържане 

на таланти, като компоненти от възприемането на управлението на промените в 

съвременен контекст, тъй като „честото използване и по-скоро злоупотребата с думата 

промяна създаде тенденция за нейното девалвиране и започна да и придава 

енигматичен, неконтролируем и непредсказуем характер (Илиева, С., 2006, стр. 9).  От 

консултантската компания Accenture
62

 извеждат 10 тенденции, които ще променят 

коренно HR политиките в следващите 5 години. Голяма част от тях вече са налице и ще 

се засилват в бъдеще. 

1. Разширяване на смисъла на понятието „работна сила“. Управлението на таланта 

все повече ще се простира извън пределите на компаниите, предвид очакваното 

увеличаване на процесите по аутсорсинг, преместване на бизнеси, изграждане на 

глобална мрежа от партньорства и доставчици. HR екипите ще трябва да обръщат все 

по-голямо внимание и на хората, които не са пряко наети от компанията. 

2. Управление на индивидуалности. HR специалистите все повече ще прилагат 

персонализирани подходи и стимули и все по-малко универсални практики за 

управление на таланта.  

3. Напредъкът на технологиите ще промени радикално HR функцията. 

Технологиите ще интегрират управлението на таланта в ежедневните бизнес процеси.  

4. Световната карта на таланта губи своите граници. С несъответствие между 

търсенето и предлагането на специалисти в световен мащаб, компаниите ще имат все 

по-разнообразна работна сила. HR специалистите ще имат нужда от нови стратегии за 

ефективна подготовка на таланта за задачи от световен мащаб.  

5. HR-а задвижва адаптивността на организациите. Светът става все по-

непредсказуем и организации, които бързо се адаптират към променящите се бизнес 

условия, ще постигат конкурентни предимства. HR екипите ще трябва да задоволяват 

нуждите на организацията от лесноадаптивен и бързореагиращ на тези промени талант. 

6. Управлението на таланта среща науката за човешкото поведение (Василев, В., 

С.Димитрова, 2011, стр. 79-86).  HR мениджърите все повече ще се съобразяват с 

новите открития в областта на науката за мозъка и човешкото поведение за постигане 

на по-добри резултати.  

7. Социалните медии демократизират работното място. За хората е все по-лесно 

да обменят информация и идеи онлайн. HR специалистите ще играят важна роля в 

изграждане на ефективна организационна култура, която подкрепя това, както и 

стимули и процеси за обмен на знания и идеи. 

8. HR-ът трябва да управлява риска и неприкосновеността  на личния живот в 

един все по-сложен свят.  HR специалистите трябва да  прилагат стратегии за 

управление на риска, започващи от защита на поверителна информация и данни, до 

рискове, свързани с лош подбор или реорганизация на екипа. 

9. Разширяване на обхвата. HR специалистите ще работят във все по-тясно 

сътрудничество с другите отдели на бизнеса, като например ИТ и маркетинг, за да 

изготвят по-добри стратегии за управление на таланта. 

10. Подсигуряване на умения навсякъде и по-всяко време. На HR специалистите 
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ще бъде все по-трудно да гарантират, че техните организации разполагат с правилните 

хора. HR екипите ще трябва да разработят инициативи за бързо и адекватно 

задоволяване на нуждите от дадени умения, където и когато са необходими. 

 

Развиване на нови форми на лидерство чрез мениджмънта на персонала 
Мениджмънта в условията на глобализация ще наложи и появата и развитието на 

нови форми на лидерство в организациите и именно по тази причина ще се търсят най-

ефективните начини този капитал да повишава стойността си. Очертава се тенденцията 

организациите да развиват „транскултурно лидерство” (Тромпенаарс, 2005)
.
 

Засилващата се интернационализация на бизнеса, при която мултинационалните 

компании редовно правят бизнес по целия свят, съчетана със засилващото се 

разнообразие на работната сила, най-общо означават, че лидерите трябва да са обучени 

и подготвени за този нов сблъсък. Все по-голяма популярност придобива един модел на 

тренинг в лидерство (Ригио, Р., 2006) който приема, че бъдещите лидери ще имат нужда, 

наред и с други утвърдени качества, да се обучават в следните области: 

- Глобално съзнание – лидерите ще трябва да познават световните тенденции и 

въпроси, които потенциално е възможно да влияят на организациите и техните членове; 

- Способност да се управляват силно децентрализирани организации – това е 

тенденция, базирана на все по-широкото приложение на независими екипи на 

експертни начала. В такава среда от лидерите ще се изискват умения за наставление и 

контрол на тези все още неутвърдени, особено в публичната сфера форми на работа. В 

това направление заслужава да се обърне внимание на приложението на одита на 

човешките ресурси в организацията, като инструмент за повишаване на ефективността 

на организацията, възприеман като системен и систематичен процес (Пейчева, М., 2015, 

стр.109);  

- Развитие на адаптивност и чувствителност към въпросите на разнообразието – 

лидерите ще бъдат възприемани като „специалисти по разнообразието”, така че трябва 

умело да се справят ефективно с групи, притежаващи различни ценности и мироглед.; 

- Междуличностни умения – тези гъвкави и променящи се роли на лидерите (от 

ментори в шефове и обратно) ще изисква развитието на цяла гама от умения, 

преминаваща през управлението на впечатленията до умения за ефективно 

делегиране (Ulrich, D., William A. Schiemann, L. Sartain, 2015, p. 471-479) 

- Умения за изграждане на общност – ефективните лидери в глобализиращия се 

свят ще трябва да развиват работните групи в сътрудничещи си и обединени 

„общности” от служители. Лидерът ще трябва да изгражда сплотеност, единство в 

преследването на груповите и организационни ценности (Джулиани, Р., 2003). 

Лидерството от подобен вид ще се нареди в управленския инструментариум на 

мениджъра на двадесет и първи век, а с това ще се променят и традиционните 

схващания за ролята на лидерите в процеса на управлението на човешките ресурси
.
 

 

Вместо заключение – за възможното и невъзможното 

Авторите на доклада „Next Generation HR“ се опитват да прогнозират в детайли 

какво ще се изисква от специалистите по персонала в бъдеще. Според тях следващото 

поколение HR специалисти трябва да бъде подготвено да провежда трудни разговори и 

да поставя под съмнение вече утвърдени от висшия мениджмънт представи. Това е 

особено важно, когато се работи с по-висшестоящ колега (например когато се коучва 

висш мениджър) или когато се работи с хора, върху които специалистът по човешки 

ресурси няма пряко влияние. 

Професионалистите в тази сфера трябва да имат силно лично присъствие и 

авторитет, който се простира отвъд официалната им роля в HR отдела. Те трябва да 
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бъдат преди всичко личности, а не да се идентифицират само с ролята си на специалист 

по човешки ресурси. Те трябва да са овладели изкуството да бъдат себе си, да са уверени 

в своите способности и отворени към своите страхове. Това изгражда доверие у 

околните и премахва съмнението, че може да има някакъв скрит подтекст в поведението 

им. На тях се гледа като на хора, в които си заслужава да се вслушаш. Те умеят да 

предотвратяват конфликти и да провеждат трудни разговори, когато се налага, така че 

да бъдат чути. Най-честите думи, използвани за тях, са: професионален, прозрачен, 

прозорлив и провокиращ размисъл. 

Следващото поколение HR специалисти ще увеличи очакванията към това, което 

един HR професионалист може да направи днес и в бъдеще (European Commission, 2015, 

p.61-66). Едно от най-големите предизвикателства пред тях ще бъде коучинга на висшия 

мениджмънт, който не винаги се държи по начин, който създава правилната среда в 

организацията. Истински успех ще имат компаниите, в които изпълнителният директор 

има високи очаквания към отдела по човешки ресурси, и там е наличен HR лидер, който 

може да излезе една крачка напред и да предложи нещо повече от обичайните HR 

дейности, да навлезе в територията на ключовите ценностни ориентации като елемент 

от ефективното управление (Митевска-Енчева, М., 2015, стр. 76-84). Много специалисти 

по персонала ще трябва активно да обучават и образоват изпълнителния директор и 

висшия мениджмънт на организацията, за да могат да разширят правомощията си и 

ролята си в организацията.  

Специалистите в тази област постигат най-добри резултати в организациите, 

където човешките ресурси се възприемат като основна и неделима част от бизнеса, е 

един от основните изводи от доклада „Next Generation HR“. Там, където HR 

специалистите са само изпълнители и държат главите си наведени, е трудно да се 

изгради стратегия и да се постигне резултат.  

Както отбелязва Ласло Бок, вицепрезидент по човешки ресурси на Google: „…дори 

в период в който възнагражденията са замразени, пак можеш да направиш хората по-

щастливи и да ги накараш да работят по-добре. Защото именно когато икономиката се 

намира в дълбока криза, отношението към хората играе най-важна роля“ (Бок, Л.,2015, 

стр.28). 

В този глобализиран свят, където възможното и невъзможното в управлението 

променят цветовете си като кожата на хамелеон, ефективното управление на персонала  

остава един от последните инструмент и „ваксина“ за организационно оцеляване и 

развитие.  
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Резюме: Изследва се същността и влиянието на психологическия феномен „синдром на 

самозванеца“ при млади жени. В Европа и САЩ терминът се използва, за да опише хроничните чувства 

на неувереност в собствените професионални умения въпреки повтарящи се успехи. Настоящето 

изследване е първото по рода си за България и цели да изясни етиологията на феномена. Резултатите 

показват, че синдромът е по-често срещан феномен при жените и има значима връзка с инициативността 

в работата и страха от успеха. 

Ключови думи: синдром на самозванеца, професионално развитие, вътрешни бариери, 

ограничаващо вярване, жени 

 
Abstract: The report presents the results of a research of the nature and the influence of the imposter 

phenomenon over young women in Bulgaria. In Europe and USA the term is used for an explanation of chronic 

feelings of low self-esteem in one`s own professional competences, despite constant and repeated success. The 

research is the first of a kind in Bulgaria and aims to clarify the etiology of the phenomenon. The results shows 

that women are most likely to experience the imposter phenomenon, which has significant relationship with the 

initiative at work and fear of success. 

Keywords: imposter phenomenon, professional development, inner barriers, limiting beliefs, women 

 

Увод. 

Вярванията и нагласите, които отразяват отношението на жените към 

професионалното развитие са резултат от определени културни и индивидуални 

ценности, общовалидни стереотипи, атитюди спрямо пола и кариерата. Все още не са 

много организациите, в които може да се говори за ”женска култура“ на средните и 

горните етажи на големите корпорации (Тромпенаарс, Търнър, 2004, стр. 307). Няма 

много ситуации, в които жените формират критична маса, за да градят корпоративни 

или политически правила. Преживяването на синдрома на самозванеца се счита за един 

от факторите, които затрудняват проявата на пълния потенциал на жените и 

израстването им в кариерата. Дори когато имат високи постижения и са експерти в 

своята област, жените, които го преживяват не могат да се отърват от усещането, че е 

въпрос на време да бъдат разобличени като хора с ограничени способности и умения. 

Явлението способни хора да се измъчват от неувереност се нарича синдром на 

самозванеца. И мъжете и жените страдат от този синдром, но жените сякаш го 

преживяват по-силно и той ги ограничава още повече. В първите изследвания от края 

на 1970 г. се допуска, че той е разпространен сред успели жени. Последващите 

проучвания от 80-те и 90-те години са противоречиви; някои продължават да 

mailto:byakova5@gmail.com
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поддържат тази теза, а други приемат, че мъжете понякога са по-уязвими от тези 

страхове, при съпоставими условия (Сандберг, 2013, стр. 69). 

 

Какво е синдром на самозванеца? 

Първоначалното изследване от 1978 г. е на Паулин Роуз Кланс и Сузан Амент 

Аймс (Clance, P., Imes, S., 1978). Според тях конкретна ранна динамика в семейството и 

по-късното включване на полово-ролевите стереотипи допринасят значително за 

развитието на синдрома на самозванеца. Въпреки категоричните академични и 

професионални постижения, които са постигнали, жени, които преживяват синдрома на 

самозванеца смятат, че не са достатъчно умни и са заблудили всички, които твърдят 

обратното. Многото постижения, които за едни ще са доказателство за необикновено 

интелектуално функциониране, изглежда не могат да повлияят на вярванията на 

самозванеца. Четири фактора, които допринасят за поддържането на чувствата на 

самозванеца във времето са изследвани и са открити терапевтични подходи, които 

помагат на самозванците да променят своята Аз-концепция (Clance, P., Imes, S., 1978). 

За да достигнат до своята теория, авторките провеждат индивидуални 

психотерапевтични сесии, тематично центрирани международни групи и класове с над 

150 високо успели жени, които имат докторски степени в редица специалности, 

уважавани професионалисти са в своите области или студентите им ги припознават за 

тяхното академично отличие. Въпреки придобитите степени, научни награди, високи 

постижения по стандартизирани тестове, награди и професионално признание от 

колеги и важни аудитории, тези жени не преживяват вътрешно усещане за успех. Те 

смятат себе си за „самозванци“. Жени, които преживяват този феномен поддържат 

силно вярване, че те не са интелигентни; всъщност те са убедени, че те са заблудили 

всеки, който твърди обратното. Например учениците много често фантазират, че те са 

допуснати да завършат училище по грешка на комитета по допускане. Огромна част от 

жените, които се дипломират твърдят, че техните високи оценки се дължат на късмет 

или недобрата оценка на професорите за тях. Това са жени, които в извадката на Кланс 

и Аймс са високо оценявани от своите колеги и администрацията. 

Самообявилите се самозванци се страхуват, че изведнъж някой важен за тях човек 

ще открие, че те са интелектуални измамници. Жени, които страдат от синдрома на 

самозванеца не могат да попаднат в нито една диагностична категория. Клиничните 

симптоми, които най-често са докладвани са генерализирана тревожност, липса на 

увереност, депресия, фрустрация, свързана с неспособността да се покрият собствените 

стандарти за постижение (Clance & Imes, 1978). 

Кланс и Аймс включват в извадката 95 студентки, 10 доктора на науките от 

малък, академично признат колеж и още 15 студентки, 20 завършили висшето си 

образование и 10 члена на факултетен съвет от друг университет; 6 студентки по 

медицина и 22 жени от бизнес сфери като право, антропология, медицина и др. Те били 

предимно представители на бялата раса от средна до висока класа и на възраст от 20 до 

45 години. Приблизително 1/3 са били в психотерапия със специфични текущи 

проблеми (различни от синдрома на самозванеца), а другите 2/3 са били в групови 

интеракции, ориентирани към растеж или класове, които авторките са водили. Те се 

фокусирали върху това да разберат по-личните, преживелищни ефекти от чувствата на 

самозванеца и намерили потвърждение на резултатите от проучванията на атрибутивен 

теоретик, който през годините близки до дейността на двете авторки изучава 

различията в при атрибутиране на успеха при мъжете и жените. През 1976 Деукс дава 

шест разлики в атрибутивния процес между мъжете и жените (Deaux, 1976, по Schubert, 

N., 2013) и отчита, че жените имат по-ниски очаквания затова да се представят добре в 

широк обхват от дейности в сравнение с мъжете. Например: във връзка с по-ниските си 
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очаквания, жените приписват успеха си на временни причини като късмет или 

старание, в противоречие с мъжете, за които е по- характерно да приписват успеха си 

на вътрешни, стабилни фактори вследствие на способности им. Обратно – жените 

обясняват провалите си с липса на способност, докато мъжете приписват неуспеха на 

късмет или трудност на задачата.  

Следващи изследвания по темата разкриват, че мъжете и жените преживяват 

синдрома на самозванеца с еднаква честота (e.g. Cozzarelli and Major, 1990; Cromwell, 

Brown, Sanchez – Huceles & Adair, 1990; Harvey, 1981; Tropping & Kimmel, 1985, по 

Schubert, N., 2014). Твърди се, че самозванците хроничнo подценяват своите естествени 

възможности и компетенции (e.g. Clance & Imes, 1978; Clance & O`Toole, 1988). Те 

чувстват, че са недостойни за своите постижения и в края на краищата се страхуват, че 

един ден ще бъдат разкрити като измамници, които вярват че са. Други специфични 

страхове, свързани със синдрома на самозванеца са страхът от провал (Fried-Buchalter, 

1997, по Schubert, N., 2014) и страхът от оценяване (Chrisman, Pieper, Clance, Holland & 

Clickanf-Hughes, 1995). За да се сражават със своята неувереност, самозванците имат 

склонността да се придържат към прекомерно високи стандарти (Thompson, Foreman - 

29 - and Martin, 2000). Ландфорд и Кланс (Langford & Clance, 1993) предполагат, че 

синдромът е резултат от търсенето на самоувереност чрез опити да се живее спрямо 

идеализиран образ, за да се компенсират чувствата на неувереност и съмнение в себе 

си. Тази хипотеза е подкрепена с връзката на феномена с свръх конкурентността (Ross, 

Stewart, Mugge & Fuls, 2001), висок стремеж за постижения ( Kollign & Sternberg, 1991) 

и перфекционизъм (Street & Lester, 2000; Thompson et al., 2000). Този комплекс от 

нагласи може да е обяснение за неумолимата мотивация за успех на самозванците. Те 

също са склонни да разчитат на външни доказателства, за да задоволят нуждата си от 

потвърждение. Предвид неспособността на самозванците да интернализират чувството 

за компетентност (Clance & Imes, 1978) би било очаквано да търсят непрекъсната 

обратна връзка. Действително, синдромът се свързва с конструкти като нужда от 

одобрение (Cromwell, Brown, Sanchez-Huceles & Adair, 1990), публично самосъзнание 

(Striegel-Moore et al., 1993 по Schubert, N., 2014) и саморефлексия (Topping & Kimmel, 

1985). Смята се, че самозванците използват борбата за постижения като средство да 

печелят признание от другите ( Clance and Imes, 1978). Това се дължи на факта, че те 

чувстват, че трябва да убедят останалите в тяхната компетентност и интелект, така че и 

сами себе си да могат да убедят. Все пак, като други, които са съмняват в своите 

способности, самозванците понякога са склонни да отказват нови предизвикателства и 

възможности за академичен и професионален напредък (Clance & O`Toole, 1988). Те са 

особено склонни да изпитват срам, чувство на унижение и други негативни социални 

емоции (Clance, 1985). В тази връзка те често са склонни да избират онези цели, които 

са по-безопасни и сигурни от гледна точка на избягване на публичен провал (Clance & 

O`Toole, 1988). От тази гледна точка синдромът на самозванеца може да се окаже 

спънка за личностно и професионално развитие.  

 

Етиология на синдрома на самозванеца  

Кланс и Аймс са първите, които предлагат хипотезата, че синдромът може да 

произтича от ранен опит в семейството (Clance & Imes, 1978). Резултатите от тяхното 

изследване предлагат два обичайни сценария, от които изглежда, че синдромът 

придобива форма. И в двата сценария ригидните роли и определения възприети от 

семейството подбуждат бъдещите чувства на самозванеца; синдромът се проявява, 

когато има несъответствие между собствената представа на детето за себе си и 

определена идентичност, наложена му от семейството. В първия сценарий, детето 

пораства с брат, сестра или друг близък роднина, който е признат за единствения 
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интелектуален член на семейството (Clance & Imes, 1978). Така за детето остава 

утешителната роля на добър слушател (носител на други социални умения) или 

„чувствителния“ в семейството. Безусловно то научава, че интелигентността не е това, 

за което той/тя е ценен/а. Въпреки това ще бъде по-умно по време на формиращите го 

години и ще осъзнае това от източници извън семейството. Тези конфликтни 

съобщения ще объркат детето по отношение на неговия интелектуален статус. Тогава 

схемите в поведението и вярванията на самозванеца започват да изплуват. Една част от 

детето е убедено в семейното предсказание, но другата е борещото се желание за 

доказване на обратното. Детето се стреми да постигне подобна оценка на своя 

интелектуален роднина, но семейството продължава да не предлага справедливо 

признание за своите способности. От тук новосформиралият се самозванец продължава 

да постига докато не успее да интернализира здраво усещане за личностна 

компетенция.  

Вторият сценарий, разглеждан от Кланс и Аймс в своята същност е обратния на 

първия (Clance & Imes, 1978). В него възможният самозванец е дете, което е наградено 

с титлата „интелектуалецът“ на семейството. Между членовете на семейството се 

разказват истории как детето владее много неща. С времето то интернализира идеята, 

че интелигентността е равна на талант – нещо, което се постига без усилие. Реалността 

разбира се показва, че успехът рядко идва без предизвикателство. И детето неизбежно 

се сблъсква с тази реалност. Колкото стандартите му за успех нарастват с възрастта, за 

да бъдат удовлетворени и изискваните усилия растат. Колкото повече усилия са нужни, 

за да се справи, толкова повече детето започва да се съмнява в семейната оценка на 

своите естествени възможности. Тогава мислите, характерни за синдрома на 

самозванеца започват да се появяват. Детето започва да си мисли „Ако аз бях наистина 

умен, нямаше да ми се налага толкова силно да се опитвам да успявам“. Въпреки 

нарастващите съмнения, детето започва да изпитва натиск да живее с очакванията 

внушени за него от семейството. Голяма част от количествените изследвания, свързани 

със синдрома и скалата за оценка на фамилната среда (Family Environment Scale, Moos 

& Moos, 1986), търсят корелационна връзка между синдрома и скалата. Тази линия на 

изследване показва, че синдромът на самозванеца е свързан с по-голяма ориентация 

към постижения в семейството (King & Cooley, 1995 по Schubert, N., 2014), ниска 

семейна сплотеност, високи нива на конфликт и контрол (Bussotti, 1990). Действително 

проучването на Кинг и Куули (King & Cooley, 1995) дава подкрепа на данните на 

Клаймс и Аймс, позовавайки се на съобщения, ориентирани към постижения като един 

от факторите за развитие на синдрома на самозванеца. Междувременно резултати от 

изследване на Бусоти (Bussoti, 1990 по Schubert, N., 2014) помагат да се освети ранната 

семейна среда на самозванеца, предполагайки, че в същата липсват социална и 

емоционална подкрепа, има висока степен на враждебност между членовете и налага 

стриктни правила и регулации на децата.  

Отвъд фамилно базираните хипотези и доказателства се говори, че синдромът на 

самозванеца е предизвикан от широк спектър социални и ситуационни фактори. Харви 

предлага хипотезата, че синдромът е свързан с това „как се чувстваш с определена 

роля, която играеш“ (Harvey, 1985). Това твърдение се отнася към идеята, че синдромът 

на самозванеца е провокиран от възприятието на роля, която се играе от личността и тя 

е много неконсистентна със себевъзприятието за собствения Аз. Харви още смята, че 

хората, които считат своите професии за нетипични за своя пол и етнос са склонни да 

се чувстват като самозванци (Harvey, 1981). Това е нещо, което се появява, когато човек 

заема позиция нетипична за представители на групата към, която принадлежи (жени в 

предимно мъжко поле на изява) и напомня процеса описан в теорията за заплахата от 

стереотипа (Steele, 1995). Харви също отбелязва, че синдромът на самозванеца е 
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особено чувствителен към нови и непознати роли (Harevey, 1985). Новите роли 

изискват време преди да бъдат интегрирани в единна Аз-концепция (Donahue, Robins, 

Roberts & John, 1993). Харви твърди, че по време на този период на приспособяване 

хората са особено податливи на чувствата, характерни за синдрома на самозванеца. 

Това е така особено, когато някой трябва бързо да повярва в роля, при която от него се 

изискват функции на експерт – при неочаквано повишение например. Всеобхватната 

позиция на Харви отразява главната идея, че да си самозванец предполага определено 

чувство на не-автентичност в една или повече роли, които човек е приел. Това прави 

синдрома на самозванеца много по-широко понятие и включва значително по-голяма 

мрежа от хора, които имат подобни преживявания, отколкото литературата сочи. 

Докато феномена на самозванеца със сигурност включва чувство на измамно 

себеизразяване, по-голямата част от изследванията предлагат, че това чувство е 

специфично производно на страха на самозванеца, че той или тя са неадекватни за 

приетата роля. От гледна точка на самозванеца, чувството не се изразява просто в „Аз 

не принадлежа тук.“, а „Аз се страхувам, че не съм достатъчно добър, за да бъда тук.“ 

 

Цел на изследването 

1. Да провери мъжете или жените у нас са по-склонни да преживяват 

синдром на самозванеца. 

 

Хипотеза 

1. Жените са по-склонни от мъжете да преживяват ограничаващи вярвания и 

чувства спрямо професионалното развитие, породени от синдрома на самозванеца. 

 

Инструментариум, процедура на изследване и изследвани лица 

 

Въпросник за синдром на самозванеца (CIPS)  

Въпросникът е разработен от Паулин Роуз Кланс пред 1985 г. и е публикуван в 

книгата й „The Imposter Phenomenon: When Success Makes You Feel Like a Fake” на стр. 

20 – 22. Във връзка с настоящето изследване, влязохме в контакт със сътрудници на 

авторката, които ни дадоха разрешение да използваме теста за научни цели и да го 

преведем, тъй като според авторите той не е използван в България до този момент. 

Направеното проучаване на литературата потвърди тяхното допускане. Въпросникът 

съдържа 20 въпроса с 5 степенна скала за отговор от „изобщо не е вярно“ до „напълно 

вярно“. От изследваните лица се изисква да оценят в каква степен дадено твърдение се 

отнася за тях. Твърденията са от типа на:  

1. Често успявам на тестове и задачи дори и да съм се страхувал/а, че няма да се 

справя преди да се заема.  

2. Мога да създам впечатление, че съм по-компетентен/на отколкото наистина 

съм. Нямаме първоначална информация какъв е коефициентът на вътрешна 

консистентнсот α на Кронбах, но за настоящето изследване се наблюдава висока 

вътрешна консистентност (α = 0.87). 

Изследването бе проведено с извадка от 86 изследвани лица. Принципът на 

събиране на данни беше случаен, единственото изискване към участниците беше да 

имат някакъв трудов опит. Демографските характеристики, за които са събрани данни 

са: пол, възраст, трудов стаж в настоящата организация, семейно положение, ниво в 

йерархията, образование, основен предмет на дейност на организацията, българска или 

чужда организация, собственост на организацията, но за целта на изследването ще 

използваме само демографската характеристика пол. 

 



- 513 - 
 

Таблица 1. Разпределение на респондентите по пол 

 

Анализ на резултатите 

Средната стойност на груповите резултати по скалата синдром на самозванеца 

(Х= 2,672, s= 0.653) свидетелстват за обща тенденция участниците в изследването да 

преживяват рядко или понякога чувства, асоциирани с проявата на феномена „синдром 

на самозванеца“. 

Фигура 1. Средна стойност на груповите резултати за синдрома на самозванеца 

 

За да можем да видим какво е честотното разпределение по скалата, изготвихме 

ключ, на базата на теорията за нормалното разпределение (Таблица 2) на резултатите и 

характеристиката синдром на самозванеца, в който: 

1- „рядко преживява ограничаващи вярвания и нагласи по синдрома“, 

2- „понякога преживява ограничаващи вярвания и нагласи по синдрома“ , 

3- „често преживява ограничаващи вярвания и нагласи по синдрома“ 

След преобразуване на скалата, получихме следното честотно разпределение: 

 

Таблица 2. Честотно разпределение на респондентите по характеристиката синдром на 

самозванеца 
Степен на преживяване Респонденти Процентно 

разпределение 

Рядко 50 55.6% 

Понякога 24 26.7% 

Често 16 17.8% 

Пол Брой респонденти Процентно разпределение 

Жена 62 72.1% 

Мъж 24 27.9% 
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За да проверим дали хипотезата на изследването се потвърждава, използвахме 

метода дисперсионен анализ. С него проверихме дали жените са по-склонни да 

преживяват синдром на самозванеца отколкото мъжете: 

 

 

Таблица 3. Сравнение на средните стойности между мъжете и жените по 

факторите: синдром на самозванеца 
Пол 

Sig. 

Синдром на 

самозванеца 

р<0.05 

Мъже 2.41 

Жени 2.79 

Общо 2.68 

 

Данните показват, че хипотезата се потвърждава напълно, тъй като средните 

стойности за жените (х=2.79) по скалата за синдрома на самозванеца са по-високи в 

сравнение с тези на мъжете (х=2.41), което е статистически значима разлика (р<0.05). 

На база на разгледаната теория това може да се обясни с по-голямата склонност на 

жените да преживяват ограничаващи вярвания, които са свързани със синдрома на 

самозванеца. Това може да се дължи на липсата на реална или стабилна самооценка при 

жените, както и склонността им да приписват успехите на външни фактори, отколкото 

на собствените си възможности в сравнение с мъжете. 6.9% от различията в степента на 

синдрома на самозванеца се обясняват с пола, което е относително ниска степен на 

коефициента на определеност и съответно не може да се приписва голяма сила на 

връзката. 

 

Заключение 

С настоящия доклад направихме опит да въведем темата за синдрома на 

самозванеца у нас на територията на научно-изследователската дейност. Въпреки 

оскъдните емпирични данни и нехомогенната извадка, смятаме данните за първата 

стъпка по посока на осъзнатото приемане на факта, че освен пред институционални 

препятствия, жените са изправени и пред вътрешна борба със себе си. За да допринесем 

за справянето с най-сериозните ограничения, породени от собствените бариери, 

предоставихме нова информация, която да е инструмент за преодоляване на 

вкоренените ограничаващи вярвания и нагласи в колективното и индивидуално женско 

несъзнавано поле, които възпрепятстват разгръщането на потенциала в работата. 
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Резюме: Докладът е опит за анализ на училищни политики, водещи до подкрепяща и стимулираща 

среда за учителите. Коментират се основни аспекти по прилагането на тези политики за развитието на 

училището. Разглежда се мониторингът като способ за оценка на училищните политики за приобщаване 

на учителите. Въз основа на проведено изследване се анализират основни техники и стимули за труд на 

педагогическите специалисти. 
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Abstract: The report is an attempt to analyze school policies leading to a supportive and stimulating 

environment for teachers. Comment are key aspects in the implementation of these policies for the development 

of the school. Viewing is monitoring as a means of evaluation of school policies for inclusion of teachers. Based 

on a study analyzing the basic techniques and work incentives pedagogical specialists. 

 
Keywords: Inclusion policies, motivation, change monitoring 

 

Човешките ресурси са най-важният актив на всяка съвременна организация. В 

училищата това са учителите. Те, със своите знания, умения и компетентности, воля за 

промяна и въвеждане на иновации, са носители на конкурентни предимства пред други 

училища. С мотивацията си за успех и постигане на целите, учителите допринасят в 

голяма степен за развитието на качеството на образование в училище. 

Темата за управлението на човешките ресурси в системата на предучилищното и 

училищното образование и тяхното приобщаване в управлението е особено актуална в 

съвременните социални и икономически условия. Демографският срив довежда до 

намаляване на децата и учениците. Заедно с това, условията на пазарна икономика, в 

които функционират училищата, пораждат конкуренция между тях. В тези условия 

училищата се стремят да завоюват или запазят добрия си имидж, а това в голяма степен 

зависи от работата на учителите за обучението, развитието и социализирането на 

децата и учениците. 

Мениджмънтът на училищната организация е сложен и многопластов процес, 

особено в днешно време, когато училището получава все по-голяма степен на 

автономия и същевременно по-голяма отговорност и отчетност. За постигане на  

основните стратегически цели на образованието – равен достъп и качество на 

образованието, са необходими педагогически специалисти, на които са създадени 

условия за допълнително обучение и квалификация, които са мотивирани, приобщени 

към мисията и целите на училищната организация, удовлетворени от постигнатото и от 

условията на труд.  
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Съвременните теории за управление на човешките ресурси са ориентирани 

именно в тази насока – постигане на ангажираност и съпричастност към организацията, 

прилагане на инидивидуален подход в управлението, тъй като личностният профил на 

всеки човек е различен, различни са факторите, които го мотивират и активират 

(Armstrong, M., 2011, р. 13-15). На пръв поглед този подход не говори за екипна работа 

и колективен дух, но противопоставяне няма. Много доброто познаване на личностните 

и професионални характеристики на учителите позволяват ефективно използване на 

техния потенциал, възможност да се разчита на приноса им за постигане на определени 

приоритети или посрещането на възникващи проблеми. Създава се доверие, че 

отделният учител е намерил своето място в социалната общност, каквато е училището и 

че там той е най-ефективен.  

Защо в управлението на училището трябва да се разработват и прилагат политики 

за приобщаване на учителите?  

Общността е едновременно предмет (определен брой хора, група със свои 

характеристики и особености) и процес (групата има ценности, които се развиват,  

обменя се информация, на база на която се проследяват резултати, в нея се 

осъществяват дейности). Управлението на човешките ресурси и груповите процеси в 

социалната общност училище е една от основните управленски дейности на 

мениджъра. От неговите лидерски умения да приобщи учителите, да води диалог и 

осъществява обмен между различни гледни точки, да им вдъхне чувство за колективна 

принадлежност и равнопоставеност, зависи ефективността на управлението и постигане 

на желаното бъдещо състояние в дългосрочен план. Заедно с това нараства и доверието 

на широката общественост в училището, повишава се неговия имидж.  

Управлението чрез приобщаване носи характеристиките на стратегическо 

управление. Peter Boxall, John Purcell и Nicholas Kinnie застъпват мнение, че именно 

старетегическото управление на човешките ресурси довежда до ефективно развитие на 

организацията. То би следвало да се уповава и на поведенческите, освен на 

икономическите науки, а служителите да са част от разработването на стратегията, за 

да се интегрират с нея.  Boxall (Boxall, Р., 2007, р. 50-51) свързва стратегическото 

управление на човешките ресурси с концепция, която съдържа обучение, развитие, 

възнаграждение и както индивидуално благополучие за служителите, така и социално 

благополучие за организацията. Purcell и Kinnie (Purcell, J, N. Kinnie, 2007, р. 539-542)  

очертават като основна грешка на организациите, че основните политики са насочени 

повече към подбора, обучението, оценката и диференцираното заплащане в зависимост 

от резултатите от труда, а не към по-комплексно стратегическо управление, което да 

включва взаимоотношенията в организацията, дизайна на работните места, участието 

на служителите в управлението и вземането на управленски решения. Авторите са на 

мнение, че прилагането на „меки“ подходи към човешките ресурси (подкрепа, 

насърчаване, високи очаквания, доверие и т. н.) имат предимство пред „твърдите“ 

(строг контрол, наказания, заплахи и т. н.). Споделените ценности, приобщаването и 

ангажираността дават положителни синергични ефекти върху организационните 

резултати. 

Основните аспекти на политиките за приобщаване на педагогическите 

специалисти в управлението на училището се изразяват във: 

 Включване на учителите в разработването на стратегически и оперативни 

документи в училището, планирането и контрола по изпълнението на целите. 

 Участие на учителите при вземането на управленски решения. 

 Сформиране на екипи за изпълнение на определени задачи. 

 Използване на различни техники за мотивиране на персонала. 
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 Насърчаване, подкрепа и съдействие за въвеждане на иновации и изява на 

учителите. 

 Делегиране на права, компетентности и отговорности. 

 Оценяване, възнаграждение (морално и материално) и кариерно развитие. 

 Фокусиране върху ценности, норми, вярвания; формиране на култура, насочена 

към постижения. 

 Създаване на положителен социален климат и атмосфера в училище. 

Крайната цел от приобщаването на учителите е подобряване на качеството на 

образование във всички негови направления, което включва и удовлетвореност на 

перонала и високи постижения на учениците. Постигането на тези цели изисква 

лидерски стилове на управление и създаване на асертивна среда в училището. 

Ефективността на въвеждането на политики за приобщаване на учителите в 

управлението на училището може да се контролира по различни начини. Мониторингът 

е форма на одит, който успешно съчетава контрол с подпомагане и подкрепа. Чрез него 

могат да се изследват и анализират процеси и резултати чрез събиране и обобщаване на 

информация. Да се оценяват постигнати спрямо планирани цели, да се отчита 

удовлетвореността на служителите в организацията и потребителите на 

образователните услуги, с оглед внасяне на подобрения и вземане на ефективни 

управленски решения. Най-добри резултати от използването на механизмите на 

мониторинг се постигат чрез външно наблюдение и оценка и непрекъснато 

самонаблюдение (самооценка) чрез разработени критерии и показатели. Сравнителните 

предимства на вътрешната оценка са свързани с това, че педагогическите специалисти 

най-добре познават дейността на училището и разполагат с достатъчен времеви ресурс. 

Обикновено вътрешната оценка не носи  (и не трябва да носи) напрежение в колектива, 

предоставя бърза и лесна обратна връзка, активизира наличните вътрешни знания и 

спомага за усъвършенстването им. 

Чрез външният мониторинг и оценка се увеличава достоверността на 

осъществената самооценка, като се засилва независимостта, обективността и 

прозрачността на процеса. Служи за оценка на полезността от вътрешния мониторинг 

за постигане целите на организацията, за укрепването и подобряването на вътрешния 

контрол и управлението. При външният мониторинг времевия ресурс е ограничен и 

обикновено се свежда до преглед на доказателства по определените критерии и 

показатели. Неговите сравнителни предимства се състоят в това, че в някои случаи 

добрите политики и практики в училище се приемат като даденост; обикновено 

училищата изключват от самооценката аспектите, които им носят негативи, не виждат 

дефицитите или не желаят да ги покажат открито, тъй като се намират в конкуренция с 

други училища и се страхуват за „клиентите“ си; обществото (и в частност родителите) 

имат право да получат обективна информация колко добре или не толкова добре работи 

конкретното училище, а не да се позовават на традиционния имидж, което то е създало 

за себе си. 

Механизмите на вътрешен мониторинг успешно се прилагат във висшите учебни 

заведения, а с приемането на новия Закон за предучилищното и училищното 

образование, се предвижда въвеждане на самоконтрола и в училищните институции 

(наред с оценка и контрол от външна независима организация – Национален 

инспекторат по образованието). Вътрешен мониторинг могат да осъществяват 

сформирани екипи в училището (с което се изпълнява един от аспектите на 

приобщаване на учителите – делегиране на права и отговорности), след като 

Педагогическият съвет е приел критерии и показатели за наблюдение. Ефективността 

на този вид мониторинг зависи от това, той да се приема като полезен в цялата 

организация. 
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Един от основните акспекти на успешното управление на човешките ресурси е 

тяхната мотивация. Мотивирането на служителите спомага за повишаване на 

ангажираността им с целите на организацията, на тяхната адаптивност и креативност, 

предоставя възможности за въвеждане на иновации. Boxall и Purcell считат, че 

мотивацията, съчетана с възможност за участие, са двата основни фактора за високи 

постижения в организацията. 

В две профилирани училища от Югозападен регион бе проведено изследване на 

дефицитите на мотивирането на педагогическите кадри. То бе провокирано от 

установен проблем в образователните институции, който се изразява в следното: 

учениците постъпват в училищата с висок бал, мотивирани са за учебен труд и имат 

желание след завършване на средно образование да продължат обучението си във 

висши училища в страната и чужбина. От друга страна родителите на тези ученици са 

амбициозни по отношение на развитието на децата си и ги подкрепят да реализират 

потенциала си. В процеса на обучение, както и на изхода (при провеждането на 

държавни зрелостни изпити) учениците показват високи учебни резултати. Въпросът е 

обаче доколко тези високи постижения са резултат от работата на учителите. 

Директорите на училищата са на мнение, че високият имидж, който са изградили 

учебните заведения сред обществеността и постиженията на учениците довеждат до 

една рутина в организацията и инерция в преподаването, учителите не осъществяват 

своите трудови задължения по най-ефективния начин, тъй като независимо от 

използваните методи на преподаване, резултатите на учениците са много добри. В тази 

връзка те считат, че е необходимо да се повиши мотивацията на педагогическия 

персонал, като се концентрират върху  индивидуалните потребности на всеки от 

учителите и осъществят диагностициране на мотивационния проблем. 

По този повод бе проведен външен мониторинг чрез използване на тестове (тест 

„Мотивация за одобрение“ и тест „Мотивация за успех“, както и такъв за определяне на 

психологическия профил). Проведени бяха и разговори лице в лице (интервюта), с 

приоритет сред новоназначени учители с оглед изследване на очакванията на 

учителите. Целта на определянето на психологическия профил бе създаване на 

психологическа съвместимост в екипа и планиране на управленското общуване между 

учителите и ръководството. Чрез тестът за одобрение (тест на Д. Краун и Д. Марлоу) се 

анализираха междуличностните отношения и се очертаха възможните роли, които може 

да прояви всеки от учителите – сътрудничещ, съперничещ, водещ се и обособяващ се. 

За оценка силата на мотивацията за постигане на целта, бе използван предложения от Т. 

Елерс тест „Мотивация за успех“.  

Анализът на резултатите от мониторинга доведе до следните изводи: 

1. Очакванията на учителите са свързани с: 

 Признание за труда им от страна на учениците, родителите и ръководството. 

 Възнаграждение (морално и материално). 

 Повече екипна работа и зачитане на мнението им по основни образователни 

въпроси. 

 Развитие на професионалните компетенции чрез участие в квалификационни 

форми. 

2. Факторите, които мотивират учителите основно се изразяват в: 

 Високи постижения на учениците. 

 Справедлива финансова и морална оценка според постиженията от труда. 

 Квалификация за запълване на дефицити, а не самоцелни курсове. 

 Доверие и предоставена възможност за обмяна на мнения или опит. 

 Сътрудничество, а не съревнование между учителите. 

 Предоставяне на права и отговорности и съучастие. 
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3. В училищата съществуват три групи учители: 

 Учители, които искат винаги да успяват, да имат високи постижения. 

 Учители, които желаят да бъдат приети в колектива. 

 Учители, които искат винаги да се чува тяхната дума. 

След анализ на резултатите от мониторинга и направените изводи, се разработи 

програма за подобряване и преодоляване на установените слабости в училищните 

организации, с оглед гарантиране на качеството на образование и успешно управление 

на промяната в следните основни направления: 

1. Прилагане на лидерски стилове на управление 

 Създаване на обща визия за промяна; привличане на последователи и 

съмишленици  за изпълнение на целите и осъществяване на промените. 

 Комуникация с акцент върху важните послания и чувствата на хората от екипа. 

 Внушаване на доверие и даване на доказателства за това. 

 Поемане на обмислени рискове и даване на пример на останалите. 

 Делегиране на правомощия и отговорности. 

 Взаимна лоялност – „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“. 

 Публично изразяване на признание към учителите, в зависимост от приносът им 

към организацията. 

 Осигуряване на условия за квалификация на учителите въз основа на 

дефинирани дефицити. 

2. Използване на специфични техники за мотивиране на установените три групи 
учители. 

2.1. Мотивиране чрез постижения 

Първата група учители са уверени в себе си и собствените си сили, те са 

инициативни, отговорни, целеустремени и постоянни в действията си. За тях се 

създават такива условия в образователната организация, които предполагат изявата им 

по най-добрия начин – възлагане на трудни и отговорни задачи и предоставяне на 

възможности за квалификация за усъвършенстване на знанията и уменията. 

2.2.Социална мотивация 

Втората група учители са такива, които се стремят да бъдат приети, да станат част 

от групата. Тук се залага на основни социални мотиви като принадлежност, разбиране и 

приемане на социалната категоризация, контрол върху груповото разделение, развитие 

на възможностите в група, поддържането на доверие и други. На учителите от този тип 

се възлагат задачи, свързани с екипна работа – участие в проекти, в различни форми на 

извънкласна работа, в изработване на планове, стратегии и др., като се предоставя 

правото на учителите да изберат партньори в тези дейности. 

2.3.Мотивация за надмощие, за контрол  

Третата група учители са тези, които държат да се чува тяхната дума. На тази 

група учители се възлагат задачи, изискващи повече автономност, като им се делегират 

права за вземане на решения на ниво група (например в методическите обединения). 

Обогатяването на работата в този случай е свързано с намаляване на външния контрол 

за сметка на повишаване на самоконтрола и удовлетвореността от гласуваното им 

доверие чрез възлагане на отговорни задачи и предоставеното право за вземане на 

самостоятелни решения с оглед формиране на чувство за отговорност, осигуряване 

свобода на действията и участието им в планирането, особено при разработване и 

внедряване на иновации. 

3. Използване на специфични техники за постигне на успешна мотивация на 
учителите за новаторство и развитие 

3.1.Мотивиране чрез привличане на сътрудници  
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Отправяне на публична покана до педагогическите колективи за набиране на 

доброволци, които да разработят проект по избрана програма; поставяне на акцент 

върху значимостта на задачата и особената тежест на участието на учителите в 

изпълнението на тази задача; изтъкване на възможните материални и морални 

възнаграждения за участниците. 

3.2.Мотивиране чрез поставяне на цели  

Тази техника за мотивация се прилага за учители, притежаващи необходимата 

вътрешна мотивация. При тях собствените им цели съвпадат с тези на организацията. В 

този случай се постига много добра мотивация, тъй като служителите избират 

определено поведение, защото очакват, че по този начин ще постигнат поставените 

цели, или пък ще удовлетворят най-добре собствените си потребности. Тази техника се 

прилага например при учители, които работят по Национална програма „С грижа за 

всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади”. 

3.3.Мотивиране чрез постигане на успех  

Използва се за мотивиране на служителите, които се стремят към надмощие и 

контрол. Ефективността на труда е функция на успеваемостта. Успехът стимулира. 

Директорите на училищата трябва да са много добре подготвени за намиране на верни 

решения при възникване на казуси при работните срещи, както и така да направляват 

процеса, че учителите да остават с впечатлението, че те са открили пътя към решението 

на проблема. С тази техника служителите се чувстват значими и удовлетворени от 

съпричастието си към успехите на училището, оттук се повишава тяхната ефективност 

в работата и качеството на образование. 

3.4.Мотивиране чрез работа в група (групи)  

Мотивацията на групово ниво възбужда мотиви от по-високо йерархично ниво. 

Доразвиват се мотиви за социална принадлежност и съпричастност. При тази техника 

се предизвиква съревнование в колектива, самодоказване и самоутвърждаване и 

паралелно с това се развива мотивация за личния принос и значимост на труда.  

3.5.Мотивация чрез придобиване на нови компетентности  

Прилага се чрез осигуряване на възможност за участие в квалификационни 

форми. В процеса на квалификация учителите добиват нови компетентности, веднъж 

чрез обучителните семинари и втори път, когато прилагат на практика наученото. 

Участието в процеса удовлетворява потребностите от самоактуализация и 

саморазвитие. 

3.6.Мотивация чрез комуникация и получаване на обратна връзка  

Това е много важна мотивационна техника, както при успешно, така и при 

неуспешно справяне със задачите в работата, за да може трудът на учителя да бъде 

оценен и при възможност възнаграден, или да му се отправят препоръки за успешно 

завършване на задачите. Успешното управление неминуемо се осъществява 

благодарение на свързващата функция на комуникацията. Ръководителят е отговорен за 

създаване на условия за провеждане на свободно общуване между учители и ученици, 

между самите учители и между служителите и ръководството на училището. 

Ръководителят не се намества авторитарно, а подсказва деликатно посоката на търсене 

на необходимото решение. По този начин той дискретно упражнява правото си на 

контрол. 

3.7.Мотивация чрез овластяване 

Тази техника се използва за реализиране на потребностите от лидерство чрез 

делегиране на правомощия на ниво група и подгрупа. Основава се на това, че 

цялостният процес по успешното управление на човешките ресурси е свързан с 

делегиране на власт и отговорност. 
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3.8.Мотивация чрез оценка и самооценка  

Идеята за формиране на самооценка, оценка и прогнозиране на индивидуален 

успех като техника за мотивиране не е за пренебрегване, доколкото разкрива конкретни 

характеристики на активност и адаптация на личността. Оценката на ръководителя 

стимулира положителните резултати на учителите. Тя може да е вербална или 

символична. Препоръчва се ръководителят да се въздържа от негативни оценки. Много 

добри условия за мотивация се получават и на база самооценка от страна на учителя, 

стига да има ясно поставени предварителни критерии. Така всеки член на 

педагогическия колектив засилва самоконтрола си и непрекъснато има информация за 

себе си доколко е постигнал собствените си цели, както и тези на организацията и 

доколко се е отклонил от тях. Техниката се прилага при диференцираното заплащане от 

труда на персонала. 

Не съществуват готови инструменти за справяне с недостатъчно мотивирани за 

работа служители. Направеният опит за създаване на програма за мотивация на учителя 

за новаторство и развитие с оглед гарантиране на качеството на образование и успешно 

управление на промяната е едно предизвикателство за търсене на адекватни подходи и 

методи за мотивиране на персонала, така че да бъдат постигнати целите на 

организацията. 

 

Заключение 

Макар и бавно парадигмата на съучастието все повече се утвърждава в 

училищните институции.  

Приобщаването на учителите в управлението на училището води до изграждане 

на училищна култура на споделени ценности, приемане на визията от целия колектив, 

единодействие и ангажираност с целите на организацията, групова идентичност, 

развиващ контрол, удовлетвореност на персонала и т. н. Изграждането на училищни 

общности, в които учителите си взаимодействат и сътрудничат, участват в 

управлението на училището чрез делегирани права и отговорности, имат споделени 

интереси и ценности, води до подобряване на качеството на образование.  

Творческото съучастие на учителите в управлението на училището е нормативно 

регулирано в новия Закон за предучилищното и училищното образование. Учителите 

имат право да избират темпото и методите на преподаване, да разработват учебни 

програми и планове, да участват при формирането на училищни политики. Всичко това 

предоставя възможности за приобщаването им в управлението на училището и 

засилване на принадлежността и ангажираността им с целите на организацията. 
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Резюме: Докладът е насочен към ново осмисляне на проблема за образа на ръководителя и 

готовността на бъдещите учители по музика за управление на музикално-изпълнителски дейности в 

училище. Това пряко се свързва с концепцията за управленската компетентост у студентите бъдещи 

учители по музика, осигуряваща създаването на умения за проектиране на подходящи действия и 

оптимални управленски решения в дадени музикално-изпълнителски ситуации, самостоятелност в 

организиране на музикално-педагогическа и музикално-изпълнителска дейност, за решаване на 

музикално-изпълнителски задачи, както и готовност за прилагането на диригентската техника и 

диригентските дейности в бъдещата им работа като учители по музика.  

Ключови думи: управление, музикално-изпълнителски процес, управленска компетентност 

 
Abstract: The report is aimed at a new understanding of the problem of the image of the head and the 

readiness of future music teachers to manage music and performing activities at school. It directly connects with 

the concept of managerial competency in students‘ future music teachers, ensuring the creation of skills for 

designing appropriate action and optimal management decisions in certain musical performers situations 

autonomy in organizing musical pedagogy and musical performing activity for solving musical performing tasks 

and ready for application of conducting technique and conducting activities in their future work as music 

teachers. 

 
Key words: management, musical performance process, managerial competency 

 

През последните години глобализацията, европейските регулации и правила 

предизвикват сериозни промени в изискванията към ръководителите във всички сфери. 

Поради новите условия прилагането на старите методи на управление и ръковоство се 

оказват неефективни, което от своя страна налага промяна на управленските подходи 

адекватни на новата среда. Реформата в социално-икономическата система, прехода 

към пазарни отношения намират своето отражение и в стратегиите за развитие на 

образованието.  

В научната литература управлението е обект на различни аспекти на изследване, 

но единна теоретически дефинирана постановка относно неговата приложимост в 

различни сфери на музиката и по-специално на музикално-изпълнителските дейности 

и процеси  все още не е направена. Понятието „управление” се използва в различните 

науки, за обозначаване на функции присъщи на организираните системи (техническа, 

биологична, социална и др.) и се определя като общо свойство на всяка сложна и 

динамична такава. Трудности в тази насока произтичат и от факта, че то е не само 
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икономическо, но и социално и философско понятие. Колкото и да се поддържа тезата, 

че възникването и развитието на управлението се свързва с конкретна дейност на 

хората, безспорно е, че именно съвместната дейност на хората е основната причина 

за появата на управлението, т.е управленския процес се определя от това влияние.  

В Съвременните условия учителят вече се явява и мениджър на образователния 

процес в позицията на субект или обект на  управлението. Тази му позиция е още по-

валидна при организацията и управлението на музикално-изпълнителски дейности на 

учениците. Ето защо в литература все по-ясно се очертава и необходимостта от 

готовност на учителите по музика за новите  си роли на  успешни ръководители 

формиращи пространство на взаимодействие с музикалното изкуство. В този аспект 

необходимостта от формирането на лидерски качества и управленска компетентност у 

студентите бъдещи учители по музика ясно се определя като решаващ фактор за 

организирането и провеждането на музикално-изпълнителски дейности пряко свързани 

със знанията уменията за управлението на човешкия потенциал неговото развитие. 

(Adair, 2005) 

Пред вид това, че изпълнението на музиканото произведение е процес 

характеризиращ се с етапност на дейностите, при които елементи от един етап 

присъстват в работата на друг, както и съществуващата вариатност и сложна 

зависимост от множество условия е съществено е да се има пред вид, че организацията 

на процеса на музикалното изпълнение при индивидуалното и колективното 

(ансамбловото) изпълнителство е различна от гледна точка на управлението му. При 

индивидуалните изпълнители това управление касае преди всичко самоуправлението 

на самия изпълнетиел, докато при ансамбловото изпълнение присъствието на 

ръководител на музикалното изпълнение изисква освен самоуправление на 

изпълнителите, но и управление на изпълнителския процес от страна на  ръководителя. 

В този смисъл ръководителят (диригент или учител по музика) трябва да има 

изградена ясна концепция не само за музиклното произвидение и неговата реализация, 

но и за това как да управлява ефективно този процес. (Бескровная, 2010) 

Тъй като управлението на музикално-изпълнителската дейност е постоянен и 

неразривен процес на въздействие и взаимодействие на ръководителя с музикалния 

колектив, то освен познаването на психологическите и технологически основи на 

собствените действия, се изискват знания относно:  

 същността на музикално-изпълнителския процес;  

 неговата организационна структура;  

 вътрешно-дейностните механизми;   

 закономерностите на неговото формиране.  

Управленската функция на бъдещите учители по музика в процеса на изпълнение 

на музикалното произведение се свързва с проявяването на управленски качества, 

отличаващи се с определена специфика в отделните етапи на процеса, а способността 

им за продуктивно й осъществяване е важен компонент на професионалния им 

потенциал като ръководители. 

Изучавайки музикално-изпълнителския процес от гледна точка на управлението,  

студентите бъдещи учители по музика придобиват компетентност за ефективно 

реализиране на дейности и действия насочени към:  

– въздействие, ориентирано към поддържане устойчивостта и постоянството на 

музикално-изпълнителската система, нейната мобилност, динамичност, развитие; 

– взаимодействие, ориентирано към координиране на дейностите между 

ръководител и изпълнители за постигане целите свързани с реалното обективизиране 

замисъла   на музикалното произведение. 
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Основанията за извеждане на концепция за управленска компетентност на 

бъдещите учители по музика за управление на музикално-изпълнителски процес са 

свързани със засилването на тенденциите за търсене на иновации, както и за 

осигуряване на все по-голяма ефективност и качество в работата на учителите по 

музика, все по-високите критерии и изисквание в областта на музикалното 

изпълнителство и по-конкретно с:  

 възприемане визията на Европейския съюз, която разглежда развитието, 

основано на компетентност, като средство за постигане на конкурентно предимство;  

 съвременни изисквания към професионалната подготовката на учителите (в 

частност учителите по музика) за постигане на промяна в подходите, в дейността и в 

стила на мислене;  

 формиране на нова организационна култура и управленска компетентност у 

бъдещите учители по музика свързани с: 

 планиране, инициатива, мониторинг и еволюция на собствените когнитивни 

процеси и бързо адаптиране към променящите се професионални условия;  

 самостоятелност в организирането на музикално-педагогическата дейност за 

решаване на определени образователни задачи: 

 –  опит и знание за различните трудности на задачите;  

 –  знание относно учене и решаване на проблемите;  

– умение за ефикасно използване на когнитивните пособия и инструменти 

 проектиране на походящи действия за оптимални педагогически решения в 

дадени музикално-образователни и музикално-изпълнителски ситуации.  

 Разкриването на закономерностите и спецификата на управленската 

компетентост в процеса на реализация на музикалното произведение, управленските 

подходи  и принципи, които те конкретизират, както и психическите и реално 

протичащи музикални процеси, които те осигуряват при обучението на студентите 

бъдещи учители  осигуриява: 

– създаване на оптимални условия за изява на субектната активност на 

студентите в изпълнителската дейност, свързана с неговото формиране и развитие като 

ръководител на музикално-изпълнителски процес; 

– насочване на обучението към формиране у студентите на такъв тип готовност, 

която осигуравя експресивно поведение и комуникативност, развитие на лидерски 

качества, диалог в бъдещата професионална дейност на студентите; 

– оптимизиране на подготовката и постигане на висока степен на 

професионализация на новата генерация учители по музика в условията на динамични 

промени и конкурентна среда;  

– определяне насоките за развитие и стимулиране на човешкия потенциал за 

постигане на високо качество на музикално-педагогическите дейности като основен 

приоритет и незаменим компонент на съвременния образователен процес.  

Разбирането за използването на компетентностния подход в подготовката на 

бъдещите учители по музика се свързва не само с изграждане на изпълнителски и 

диригентски знания, умения, опит, личностни качества, мотиви, поведения, които те 

трябва да притежават, но и с необходимостта от управленски такива, осигуряващи 

ефективното управление на музикално-изпълнителските дейности във всички форми 

на образоватлентия процес. 

Въз основа на установена и емпирично доказана процедура за измерване на 

диригентските компетенции в процеса на обучението на студентите по дирижиране 

(Панова, 2013) е определена характеристиката на управленската компетентост в 

областта на музикалното изпълнителство на бъдещите учители, както и съответните и 

критерии и показатели за установяване степента на нейното развитие.   
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Управленската компетентност на студентите включва четири компетенции  

осигуряващи ефективно осъществяване на управлението на музикално-изпълнителския 

процес: 

1. Компетенция за разработване и постановка на цели и задачи на музикално-

изпълнителски процес и определяне на пътищата и средствата за реализирането им; 

2. Компетенция за управление на изпълнителските процеси и оптимално 

организиране на дейностите; 

3. Компетенция за ориентиране в ситуацията и решаване на проблем. Контрол и 

регулиране на резултатите от музикално-изпълнителския процес; 

4. Компетенция за информационно–комуникативно въздействие и 

взаимодействие. 

Компетентността на студентите бъдещи учители по музика за управление на 

музикално-изпълнителския процес се формира на базата на:  

– разбирането на  музикално-изпълнителския процес едновременно и като процес 

и като резултат;  

– характеристиката музикално-изпълнителския процес като разгръщащ се в 

определено физическо време единен процес на организация и управление на 

ограничена във времето дейност, осъществена в “скоростен режим”, изискваща 

интрогенно поведение (обусловено от вътрешни подбуди – искам, мога) и често 

екстрогенно поведение (детерминирано от външни фактори, принудителни – трябва) 

(Атанасова-Вукова, Рускова, 2014)  

Управленската компетентност се свързва с формиране  у студентите на: 

 концептуални умения – да виждат цялата организация на изпълнителския 

състав и музикално-изпълнителския процес, като определят, разпределят, 

координират, контролират целите, интересите и  ресурсите; 

 диагностични и прогностични умения – за предвиждане на силата и посоката 

на влияние на вътрешните и външните фактори от макро- и микросредата;  

 умение за работа с хора – подбиране, мотивиране и контролиране отделнният 

изпълнител и цялата група; 

 технически умения – специфични знания и умения свързани с определени 

дейности, действия, задачи.  

За да бъде воден музикално-изпълнителския процес в определена посока и по 

начин, гарантиращ определено ниво на музикалното изпълнение студентите като 

ръководители трябва ясно да разбират:  

- изпълнението на музикалното произведение като сложен и необратим процес, 
разгръщащ се във времето, който има противоречив и променлив характер;    

- общата стратегия на този процес, като „свръхзадача” за включване на  
изпълнителите в самостоятелна дейност и поставянето им в позицията на субект на 

тази дейност по такъв начин, че те да стигнат до откритие, т.е. да откритият „за себе 

си”; 

- управленската компетентност като необходимо условие и  гаранция за успешно 
и максимално постигане на творческите търсения и виждания при реализацията на 

музикалното произведение. 

За да осъществят планиран и целенасочен музикално-изпълнителския процес 

студентите трябва да могат:  

 да  предвиждат вероятните последствия  от приложението на всеки подход 

метод или методика; 

 правилно да интерепретират ситуацията, т.е. да разпознава факторите които 

довеждат до определено състояние, да преценява кои фактори са стратегически важни, 

да разпознава симптомите на съответното състояние;  
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 да прилагат онези методи и подходи които гарантират най-малък 

отрицателен ефект в конкретна ситуация 

Това се осигурява от компетенциите, свързани с основно четири равнища на 

управление на музикално-изпълнителския процес, а именно: 

–  функционално-структурно равнище на управление; 

–  процесуално равнище на управление; 

–  ситуационно равнище на управление; 

–  информационно-комуникативно равнище на управление. 

Първите три компетенции отразяват чертите на управлението на музикално-

изпълнителския процес на функционално-структурно, процесуално и ситуационно  

равнище. Чрез резултатите на постигнатите нива на съответните критерии се разкрива 

нивото на целенасоченото въздействие и взаимодействие на студентите с 

изпълнителите във всички равнища на управление: планиране, организиране, 

контролиране и регулиране. Четвъратата компетенция разкрива управлението на 

музикално-изпълнителския процес като информационно-комуникативно въздействие и 

взаимодействие на студентите с изпълнителите в качеството си на ръководители на 

процеса.  

Успешно реализиралите се като  ръководители на музикално-изпълнителски 

процес студенти имат изградена готовност за:  

  – планиране и създаване условия за стартиране на музикалното изпълнение; 

– организиране на изпълнителските процеси, дейности и действия;  

– използване на музикално-изпълнтелските и технически ресурси и 

осъществяване на промените; 

– упражняване на контрол и вземане на правилни решения; 

– информационно-комуникативно въздействие и взаимодействие. 

Това им позволява да управляват самостоятелно и убедително взаимовръзките 

между усещанията на различните модалности, емоционалното състояние на 

изпълнителите и тяхната вигателна активност, както качествените характеристики на 

изпълнителската звучност и диригентския жест.  

При управлението на музикално-изпълнителския процес всички компетенции не 

се проявяват отделно и сами за себе си, а непрекъснато си взаимодействат и обуславят. 

Именно сложността на връзките между управленските функции, от една страна и 

управленските компетенции и управленските функции на ръководителя от друга прави 

управлението на музикално-изпълнителския процес изключително вариативно и 

променливо. Липсата или слабото проявление дори и на една от компетенциите у 

студента води неминуемо до стресове и сривове в различна степен при провеждането 

на  процеса,  което пък се отразява негативно на неговата ефективност и ефикасност.   

Изследването и проучването на научната литература, личните наблюдения и 

натрупан опит показват, че знанията, музикално-изпълнителските способности и 

компетенциите в областта на изпълнителските дейности не са достатъчна гаранция 

процесът на реализиране на музикалното произведение да бъде ефективен и високо 

резултатен. Това, както и социологическите позиции на учителя по музика като 

медиатор на различните  музикални пространства (Двойнина, 2004) поставя 

необходимостта от  формирането на определен вид управленска компетентност у 

бъдещите учители по музика изградена на основата на професионално придобити 

знания, умения и компетентности. 
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Резюме: В настоящия доклад са представени професионалните интереси според методиката на 

Гилфорд-Цимерман. Разглеждат се стойностите, които са получени при изследването на мъжете и 

жените в България. Прави се анализ на средните стойности по субскали за професионалните интереси и 

стандартните отклонения по пол. Очертават се основни професионални индикатори, които са характерни 

при професионалното ориентиране за представителите от женски и мъжки пол.  

 
Ключови думи: професионални интереси, професионални индикатори, силно и слабо изразени 

интереси 

 
Abstract: This report represented the vocational interests according to the methodology of Guilford-

Zimmerman. Discussed are the values obtained in the research of men and women in Bulgaria. It will analyze 

averages in subscales of vocational interests and standard deviations by gender. There remain major vocational 

indicators that are characteristic of vocational guidance to representatives from females and males. 

 
Keywords: vocational interests, vocational indicators, markedness of strong and weak interests 

 

 

Професионалните интереси възникват от кариерните потребности, които се 

формират от личността.  Проучване на резултатите от много въпросници, батерии и 

тестове за интереси, включващо и анализ на ценностите, показва постоянно множество 

от различно обособени категории (Илиева, 2009).  

За целите на настоящия доклад ще бъде използвана категоризацията, която е 

направена във Въпросника за професионалните интереси (ВПИ) на Гилфорд-Цимерман. 

Този инструмент е разработен, за да предостави кратък, точен и надежден метод за 

определяне на професионалните нагласи и интереси при различни изследвани лица 

(Beere, 1990). Скалите на интересите, предложени от Гилфорд и Цимерман, са сходни с 

общите професионални области, предложени от Холанд (Holland, 1973). 

Основните категории, които се използват във ВПИ са: 

 

„ 1.  Природни интереси: Интереси, свързани с живот на открито; желание за 

работа с растения и животни; загриженост за опазването на природните ресурси; 

стремеж към избягване на ограниченията на сградите и многолюдните места. 

 

2. Технически интереси: Интерес към работата с машини и инструменти; 

предпочитание за разглобяване и обратно сглобяване на предмети; интерес към 

mailto:mincho_nikolov@abv.bg
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техническите познания, свързани с функционирането на механичните устройства; 

изграждане, ремонт и проектиране на машини и инструменти. 

3. Научни интереси: Интерес към дадена област от науката; предпочитание към 

изследване (експериментиране) или детайлно и старателно проучване, стремеж към 

откриване на обяснение за природни феномени; 

 

4.  Творчески интереси: Интерес към създаване на нови идеи, теории или обекти; 

склонност към заменяне на конвенционални идеи и методи с уникални такива или с 

оригинални изобретения. 

 

5.   Литературни интереси: Усет към писмения и говорим език; интерес към четенето 

и писането; предпочитание към работа с вербални материали, както и към оценяването, 

използването и усъвършенстването им. 

 

6. Артистични интереси: Ценене на красотата в изобразителното изкуство, музиката, 

танците или драматичните произведения; интерес и желание за получаване на 

удоволствие, оценяване на произведения на изкуството, които носят емоционален или 

естетически заряд и участие в създаването им. 

 

7. Сфера на услугите: Интерес към оказването на помощ на хората по личностно 

ангажиран начин; хуманитарни интереси; предпочитание към работа за благото на 

другите. 

 

8. Предприемачески интереси: Интерес към купуването и продаването; 

удовлетворение от извършването на сделки; ориентация към извличането на печалба; 

склонност към поемане на рискове за получаване на възможни финансови облаги. 

 

9. Лидерски интереси: Интерес към ръководене или насочване на други хора; 

стремеж към организиране на групи и поемане на отговорност за техните действия; 

предпочитание към административни дейности и/или към поемане на отговорност. 

 

10. Чиновнически интереси: Интерес към работа в офис; предпочитание към 

дейности, изискващи задълбоченост, прецизност, точност и ред; интерес към работа с 

офис оборудване и към изпълняване на рутинни задачи“ (Алексиева, 2008, 4-5). 

 

Основната цел е да се направи сравнение на професионалните интереси при 

жените и при мъжете. Научното проучване засяга 784 лица. Извадката беше 

предварително дефинирана, като се зададоха равен брой изследвани лица във всяка 

административна област на територията на България. Респондентите са симетрично 

разпределени по пол –392-ма мъже и 392 жени. Анкетирането се проведе с помощта на 

частна агенция за статистически и социологически проучвания  в периода от 

септември, 2013 година до декември, 2013 година. Aнализът на данните е извършен със 

специализиран софтуер за статистическа обработка IBM SPSS Statistics 22.0.   

В Таблица 1 са онагледени средните стойности (X) и стандартните отклонения (SD) за 

всяка от десетте скали на въпросника за цялата група, разпределени по пол на 

участниците. 
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Таблица 1 Средни стойности по субскали на Въпросника за професионалните 

интереси и стандартни отклонения по пол 

 

                                      МЪЖЕ (n=392)                      ЖЕНИ (n=392)               ОБЩО (N=784) 

Скали    X             SD X SD X S D  

Природни 

 

20.88      8.84 14.25  7.28 17.69  8.49 

Технически 

 

21.81 11.44   10.91  7.88 15.66 11.37 

Научни 

 

22.85 9.86 19.61  8.98 20.48  9.72 

Творчески 

 

31.24       7.94 30.66  7.69 30.15  7.89 

Литературни 

 

22.47 10.21 26.41 9.82 24.50 10.98 

Артистични 

 

24.94 9.86 33.98   8.56 29.76  9.91 

Услуги 

 

24.45 12.04      30.68 9.65 28.26 11.58 

Предприемачески 

 

29.74 10.06 23.56 9.16 26.42 10.96 

Лидерски 

 

24.71 10.16 21.81 9.92 22.81 10.76 

Чиновнически 18.70 9.84  20.95 10.58 19. 64   9.84 
 

 

От направения анализ на данните могат да се интерпретират резултатите при 

двата пола в десетте категории. Налични са и обобщените средните стойности за 

мъжете и жените.  

Оказва се, че при господата, природните интереси са по-засилени (Х= 20.88), 

отколкото при дамите (Х=14.25). Най-вероятно тази разлика е налична, тъй като 

мъжете, в атавистичен признак,  са по-склонни да реализират живот на открито. 

Средната стойност за двата пола също не е ниска – 17.69. 

Не е учудващ фактът, че в категорията на техническите занимания отново 

мъжете са водачи със средна стойност 21.81, докато при жените стойностите са почти 

наполовина по-ниски (Х= 10.91). Това е абсолютно обяснимо с характеристиките на 

мъжкия пол. Определено влечението към машини, инструменти, сглобяване и 

проектиране е в по-голям превес при господата. В извадката се вижда, че това е най-

ниската средна стойност за двата пола (15.66), поради контрастната разлика при мъжете 

и жените. 

Научните интереси са почти без разлика при двата пола. За мъжете стойностите 

са 22.85, а за жените 19.61. Най-вероятно резултатите са близки, защото реализацията в 

научната област при двата пола е обусловена от различни професионални търсения, но 

обединени в една категория.  

Данните не са по-различни и при творческите интереси сравнени между 

половете, с тази разлика, че в категорията средните стойности са доста по-високи. И 

мъжете (31.24), и жените (30.66) проявяват засилено желание да бъдат автори на нови 

идеи, теории и обекти. Оказва се, че средните стойности тук са най-високи и за двата 

пола (30.15), сравнено с останалите девет групи. 
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В категорията  на литературните интереси жените са с по-висок бал (26.41) от 

мъжете (22.47). Усетът към писмената реч и вербализирането е по-близко до женската 

природа. 

Показателна е разликата при артистичните влечения. Дамите имат най-високите 

средни стойности (33.98) от всички групи, а господата са с доста по-нисък интерес 

(24.94). Респективно, емоционалният и естетически заряд е заложен в по-голяма степен 

при нежния пол. 

В сферата на услугите отново водачи са жените (30.68).  Резултатът на средните 

стойности при мъжете е 24.45. Интересът към оказването на помощ на хората по 

личностно ангажиран начин и хуманитарната нагласа са по-засилени при дамите.  

Оказва се, обаче, че предприемаческите търсения и влечения са по-характерни за 

господата (29.74). Дамите са с резултат 23.56. Ориентацията към извличането на 

печалба, купуването, продаването и сключването на сделки е по-характерно за мъжете. 

Възможно е склонността към поемане на рискове да обяснява тази междуполова 

разлика. 

В категорията на лидерските интереси има незначителна разлика в средните 

стойности между мъжете (24.71) и жените (21.81). Става ясно, че с малка разлика,  

интересът към ръководене или насочване на други хора и стремежът към организиране 

е запазена територия и на двата пола. 

В последната група е категорията на чиновническите интереси. Тук отново 

разликата е несъществена. Мъжете са със стойности 18.70, а жените – 20.95, но все пак 

при дамите е малко по-засилено желанието за работа в офис и предпочитание към 

дейности, изискващи задълбоченост, прецизност и точност. 
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Абстракт: Личната инициативност на работещите, изразяваща се в активно отношение към 

работата, ориентация към целите, предвиждане на проблеми и тяхното разрешаване, се превръща в 

ключова компетенция за ефективността и успешното развитие на компаниите. Множество изследвания 

се фокусират върху различните фактори, предпоставящи инициативното поведение. Настоящият доклад 

се интересува от последствията от личната инициативност на индивидуално ниво в рамките на 

организацията. Той представя данните от три отделни изследвания, в които се проучва връзката на 

личната инициативност с удовлетвореността от работата, възприеманите бариери пред професионалното 

развитие и привързаността към организацията.  

 
Ключови думи: лична инициативност, удовлетвореност от работата, бариери пред кариерното 

развитие, привързаност към организацията 

 
Abstract: Personal initiative of employees that refers to active approach towards job, goal orientation, 

anticipating problems and their solving has become a key competence for effective job performance and 

successful development of companies. Numerous studies focus on various antecedents of initiative behavior. In 

contrast, this paper is interested in the consequences of personal initiative at individual level in organizational 

context. Data from 3 distinct studies are presented to examine the relationship of personal initiative to work and 

organization-related variables as job satisfaction, perceived career barriers and organizational commitment.  

 
Keywords: personal initiative, job satisfaction, career barriers, organizational commitment. 

 

Въведение  
В литературата личната инициативност се концептуализира и изследва като 

поведенчески синдром и като личностна характеристика. От поведенческа гледна 

точка, тя е съвкупност от самозараждащи се, дългосрочно фокусирани поведения, 

ориентирани към действие, постигане на цели и активно преодоляване на трудности по 

пътя към целта. Тя е екстра-ролево поведение, което се свързва с доброволното 

поставяне на цели и задачи, които отиват отвъд формалните изисквания на заеманата 

длъжност, и са насочени към постигане на организационите интереси. 

Инициативността включва активен подход към проучване на работната среда, събиране 

на информация и получаване на обратна връзка. Тя е проактивна, защото е свързана с 

идентифицирането на дългосрочни проблеми, развиването на дългосрочни цели и 

реализирането на идеи (Fay & Frese, 2001). Като личностна диспозиция, измервана със 

самооценъчен въпросник, личната инициативност отразява вътрешното 

предразположение на човека да търси причината и стимула за своето поведение вътре в 
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себе си, да бъде ориентиран към действие и промяна, а не към пасивно състояние, да 

влияе върху средата и да проявява активност и постоянство за постигане на целите. Тя 

е аспект от индивидуалното саморегулиране (Frese & Fay, 2001; Frese, Kring, Soose, & 

Zempel, 1996).  

Настоящата статия се интересува от последствията и въздействията от личната 

инициативност. Изследвания на Фрезе и колеги подкрепят идеята, че личната 

инициативност  има позитивни последствия за човека, който я проявява и подпомага 

ефективността на организацията, в която той работи. Така например, инициативните 

служители повлияват положително върху характеристиките на работата като я правят 

по-комплексна, смислена и предизвикателна, подобряват организацията и 

ефективността на задачите, променяйки процедури и процеси (Frese & Fay, 2001). 

Личната инициативност стимулира създаването на работа и предприемачеството на 

индивидуално и организационно ниво. Нивото на инициативност на предприемачите се 

свързва позитивно с успеха на техния бизнес в извадка от различен икономически 

контекст (Fay & Frese, 2001). Инициативността предсказва справянето с безработицата 

на индивидуално ниво. Безработни хора с висока степен на лична инициативност са 

способни да си намерят работа по-бързо от тези с ниска инициативност (Frese et al., 

1997). Лонгитюдни изследвания показват, че личната инициативност се свързва 

позитивно с разработването на ясни кариерни планове и тяхното изпълнение (Frese et 

al., 1997). Тя влияе върху индивидуалното изпълнение: например, в извадка от 

студенти, тези с по-висока инициативност имат по-високи оценки и постижения в 

ученето (Fay et al., 1998). Инициативните хора са по-независими, в по-голяма степен 

разчитат на себе си, когато трябва да усвоят нови знания; търсят по-малко помощ и 

съдействие от другите и се опитват да преодолеят проблемите сами (Fay & Frese, 2001). 

Личната инициативност повишава организационната ефективност, защото 

служителите, които са по-инициативни в по-голяма степен изпълняват своите задачи, 

имат дългосрочна перспектива, по-добре развити ментални модели за собствената 

работа и проактивен подход към нея (Fay & Frese, 2001; Parker, 2000). Тя се свързва 

позитивно с генерирането на идеи за подобряване на работата, даването на 

предложения в организацията и осъществяването им (Frese et al., 1999). Трябва да се 

има предвид, че инициативността носи ползи на организацията, когато тя се отличава с 

култура и климат, които я подкрепят. Само тогава  усилията за въвеждане на иновации 

в процеси, продукти, процедури водят до по-високи печалби  (Baer & Frese, 2003). 

Следователно, на базата на теоретични и емпирични доказателства, може да се 

заключи, че демонстрирането на инициативност в работата води до позитивни 

резултати както за индивида, така и за организацията, защото инициативността 

означава активно справяне с организационните и индивидуалните проблеми и 

прилагането на активни цели, планове и обратна връзка. Това подкрепя 

индивидуалното саморазвитие и съдейства за организационния успех. 

В настоящото изследване интерес представлява връзката на личната 

инициативност, измерена на индивидуално ниво, с три свързани с работата и 

организацията променливи: удовлетвореност от работата, възприеманите бариери пред 

професионалното развитие и привързаност към организацията. Удовлетвореността от 

работата се изразява в положително емоционално преживяване, което е резултат от 

оценката на цялостната трудова ситуация или на отделните аспекти на работата като 

задачи, заплащане, ръководители, колеги и т.н.. Удовлетвореността е основа за 

формиране на устойчиво ценностно отношение към труда и отразява съответствието 

между личност и среда (Илиева, 1998). Кариерното развитие е дългосрочен и 

продължителен процес, който често бива затрудняван от специфични фактори на 

равнище индивид, семейство, организация и общество, които в психологическата 
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литература се дефинират като бариери. Бариерите са неблагоприятни събития или 

условия, намиращи се или в личността, или в нейната среда, които затрудняват 

професионалния прогрес.  В настоящото изследване е използвана класификацията на 

Суонсън и Токар, които обособяват три категории бариери: социално-междуличностни 

бариери (плановете за собствено семейство и деца; балансирането на кариера-

семейство и справянето със задълженията на множеството роли); aтитюдни/вътрешни 

бариери (Аз-концепция, нагласи към труд и интереси, мотивация за постижение) и 

интеракционни бариери (трудов пазар, организационна среда, пол, възраст, раса) 

(Swanson & Tokar, 1991). 

За разбирането и измерването на привързаността в настоящото изследване е 

използван организационният подход и по-конкретно трикомпонентния модел на  Майер 

и Алън. Според организационния подход, оставането на служителите в организацията, 

е обусловено не само от икономически фактори и съотношението между вложено и 

получено, но е под влияние на афективните реакции на индивида, които го свързват „с” 

или го привличат „към” организацията (Илиева, 1998). Привързаността е афективна 

реакция на оценката на личността за организацията и съдържа в себе си три 

компонента: силно приемане и убеждение в целите на организацията; готовност за 

полагане на усилия за постигане на организационните цели и желание да се поддържа 

членуването в организацията (Porter, 1974, цит.по Илиева, 1998). Бюканън определя 

привързаността като „емоционална преданост към целите и ценностите на 

организацията, към собствената роля по отношение на тези цели и ценности и към 

организацията заради нея самата, независимо от изключителната й инструментална 

стойност” (Buchanan, 1974, p.533). Следователно, привързаността се характеризира с 

идентификация, включеност и лоялност към организацията. Майер и колеги обобщават 

схващанията за привързаността към организацията, като я дефинират като нагласа, 

свързана с „психологическото състояние, което отразява връзката на служителите с 

организацията” (Allen & Meyer, 1990, p.2). Тази връзка може да се прояви под формата 

на афективна, нормативна и инструментална привързаност. Афективната привързаност 

отразява идентифицирането на служителя с организацията, неговата емоционална 

преданост и желание да бъде част от нея. Инструменталната привързаност се основава 

на осъзнаването на загубите, свързани с напускането на организацията или с наличието 

на печалба и изгода при продължаване на трудовото участие в нея. Тъй като при тази 

нагласа мотивът е свързан предимно с избягване на загубата на нещо ценно 

(материални ползи, постигната работна позиция или социални отношения), 

служителите рядко проявяват желание да направят нещо повече за организацията си, 

извън преките си задължения. Нормативната привързаност е свързана с чувството на 

дълг и морално задължение на служителите да останат да работят в същата организация 

(Allen & Meyer, 1990). 

 

Методология 

Цел, хипотези и обект на изследването 

Целта на настоящото емпирично изследване е да провери как инициативността на 

служителите като личностна диспозиция влияе върху тяхната удовлетвореност от 

работата, възприеманите бариери пред професионалното развитие и привързаността им 

към организацията. По-долу са формулирани и обосновани три хипотези. 

Тъй като хората, които са предразположени към инициативно поведение прилагат 

активен подход към своята работа, те са склонни по-бързо да се ориентират в работната 

среда, в особеностите на задачите, което улеснява адаптирането и преживяването на 

съответствие с организацията, а оттам и целеполагането, откриването на проблемни 

области, търсенето на възможности за подобрение. Следователно, хората с висока 
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лична инициативност могат да генерират допълнителна комплексност, свобода на 

действие, контрол и отговорност в своята работа, прибавяйки значими вътрешни 

стандарти за качество към изискваните цели. По този начин те правят така, че работата 

да става по-интересна, разнообразна и да засилва индивидуалното им усещане за 

контрол, полезност, увеличаване на личната компетентност и ефективност. В резултат 

на това служителите може да развиват и поддържат позитивно отношение към работата 

и да се чувстват по-удовлетворни от задачите, резултатите и работата си като цяло. 

Хората, които са по-инициативни не просто се адаптират към зададените задачи, а 

приспособяват работата към собствените си вътрешни потребности и интереси, 

привнасяйки в нея допълнителни дейности и задачи, което засилва усещането за 

съответствие между личността и средата и положителното емоционално преживяване в 

работата. В литературата има противоположни хипотези за връзката на личната 

инициативност с удовлетвореността от труда (Frese et al., 1997, Parker, 2000). Резултати, 

получени от Фрезе и колеги, показват слаба позитивна статистически значима 

взаимовръзка между удовлетвореността от работата и личната инициативност, 

измерена като черта (r=.10, p<.05) и като поведенчески синдром (r=.17, p<.05) (Frese et 

al., 1997, Parker, 2000). В цитираните изследвания обаче, се използва обща скала за 

удовлетвореността, докато в настоящото проучване глобалният подход към измерване 

на удовлетвореността се комбинира с подхода на аспектите, като се прилага въпросник, 

който измерва както удовлетвореността от работата като цяло, така и 

удовлетвореността от отделните и аспекти (задачи, резултати, заплащане, колеги, 

ръководител). Всичко това провокира интереса да са провери каква е връзката между 

двата конструкта и в българска извадка. 

Хипотеза 1: Личната инициативност се свързва положително с удовлетвореността 

от работата и по-конкретно с удовлетвореността от задачите, резултатите и работата 

като цяло. 

Хората, които в по-голяма степен са склонни към поемане на инициативност се 

отличават с по-високо чувство за лична ефективност, вътрешен локус на контрол и по-

често използват проблемно-фокусирани стартегии за справяне с трудности (Frese et al., 

1997). Следователно, те не  биха се отказвали лесно, когато възникнат проблеми; биха 

търсели активно информация и повече възможности за действие; биха имали повече 

надежда за успех и следователно, биха прилагали дългосрочна перспектива в 

целеполагането и планирането.  

Хипотеза 2: Хората, които са по-склонни да поемат инициативи, ще приписват 

по-малка трудност на бариерите, с които се сблъскват в професионалното си развитие, 

защото ги разглеждат по-скоро като предизвикателства и ще разполагат с повече 

вътрешни психологически ресурси за справяне.  

Като се има предвид, че личната инициативност представлява доброволно 

разширяване на трудовата роля и съдържанието на работата, влагане на по-дълбок 

смисъл в нея отвъд традиционно описаните технически изисквания и поемане на 

отговорност с цел постигане на организационните цели и интереси, то служителите, 

които са по-инициативни, в дългосрочен план влагат повече ресурси, инвестиции 

(време, енергия, усилия, идеи, знания, мотивация, промени) и допълнителна мотивация 

в работата си и организацията. Следователно, може да се формулира следната хипотеза:  

Хипотеза 3: Хората, които възприемат себе си като по-инициативни, поради по-

отговорното си отношение към организационните цели и увереността, че могат да 

бъдат полезни, ще преживяват по-голяма свързаност и съответствие с организацията и 

нейните ценности и ще се чувстват по-привързани към нея, изпитвайки по-високо ниво 

на афективна и нормативна привързаност. 
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В статията са представени резултати от три отделни изследвания с три различни 

извадки проведени в периода 2014-2016г. Първото изследване, изучаващо връзката на 

личната инициативност с удовлетвореността от труда, включва 48 лица, работещи в 

търговска верига, на възраст от 18-60г., средна възраст 38г., със средна 

продължителност на трудовия стаж 8г. (варира от 2 месеца до 22г.); 41 жени, 7 мъже. 

От статистическата обработка на данни отпадат 5 лица, защото са аутлаери. Второто 

изследване, което разглежда влиянието на личната инициативност върху 

възприемането на бариери пред кариерното развитие, влючва 98 работещи лица на 

различни позиции. От тях 59 жени, 39 мъже, на възраст от 19 – 62г., средна възраст 

30г., трудов стаж между 10 месеца до 33г., средна продължителност 4г. Третото 

изследване се фокусира върху връзката на личната инициативност с привързаността 

към организацията. Тук извадката се състои от 116 лица, работещи в сферата на 

туризма на различни позиции. От тях 78 жени, 38 мъже, на възраст от 20 – 74г., средна 

възраст 38г. В описанието на втората и третата извадка не са включени няколко лица, 

тъй като те са аутлаери. 

 

Методика на изследването 

За измерване на личната инициативност като личностна диспозиция е използван 

самооценъчен въпросник с 16 айтема, на които се отговаря по 5-степенна Ликертова 

скала от 1-Изобщо не е вярно до 5-Абсолютно вярно (Драгова, 2011). 

Удовлетвореността от труда се мери с въпросник, разработен от Мария Радославова и 

Ангел Величков. Чрез шест отделни субскали той оценява както глобалната 

удовлетвореност от работата като цяло, така и удовлетвореността от отделните аспекти 

на работата: от съдържанието на труда с 4 подскали – предизвикателство на задачите, 

себеизява, автономия и обратна връзка; от резултатите; от прекия ръководител с две 

подскали – ориентиран към задачите и ориентиран към отношенията; от колегите; от 

заплащането; от работата като цяло (Радославова, Величков, 2005). За оценяване 

трудността на възприетите бариери пред кариерното развитие е използван въпросник, 

съдържащ 45 твърдения, с 4-степенна скала за отговори (Драгова, 2005). 

Възпрепятстващите фактори се разпределят в три субскали: Личностни бариери, 

Организационни бариери и Конфликт работа-семейство. Привързаността към 

организацията се измерва чрез трикомпонентната скала на Майер и Алън, която 

включва 24 айтема, разпределени по 8 айтема в трите субскали Афективна 

привързаност, Нормативна привързаност и Инструментална привързаност (Allen & 

Meyer, 1990). Твърденията във въпросника се оценяват по 5-степенна Ликертова скала, 

от 1 - Никак не съм съгласен до 5- Напълно съм съгласен. Методиката е адаптирана от 

проф.Снежана Илиева (Илиева, 1998). Всички използвани методики се отличават с 

висока вътрешна консистентност. 

 

Резултати и дискусия 

За проверка на хипотезите се използва линеен регресионен анализ. Преди това 

обаче е важно да се проверят две основни допускания – наличието на статистически 

значима корелация между изследваните променливи и идентифицирането на аутлаери. 

Лицата, чиито резултати силно се отличават от общата тенденция са изключени от 

извадките още в самото начало. В отделните изследвания взаимовръзките между 

променливите са разгледани както в общите извадки, така и поотделно за мъжете и 

жените (табл.1). От резултатите за цялата извадка се вижда, че инициативността 

корелира положително, умерено и статистически значимо с удовлетвореността от 

задачите и три от техните характеристики (предизвикателство, себеизява и автономия), 

с удовлетвореността от резултатите и с удовлетвореността от прекия ръководител, 
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ориентиран към отношенията. С останалите аспекти, както и с глобалната 

удовлетвореност, не се откриват взаимовръзки. Установените корелации са по-високи 

от цитираните по-горе и дават по-детайлна информация. 

 

Таблица 1. Корелации на личната инициативност с удовлетвореност от труда, 

възприемани бариери пред кариерното развитие и привързаност към организацията 

Променливи Инициативност 

Изследване 1  цяла извадка (n=43) мъже(n=7) жени(n=37) 

Удовл. от задачи .479** .975** .371* 

  Предизвикателство .434** .942** .327* 

  Себеизява .378* .947** .260 

  Автономия .478** .898** .396* 

  Обратна връзка .140 -.098 .235 

Удовл. от резултат .350* .773 (p=.07) .247 

Удовл. от ръководител .283  .115 .439** 

  Ориент. - задачи .255 .043 .407* 

  Ориент. - хора .323* .336 .392* 

 Удовл. от колеги -.058 .173 -.108 

Удовл. от заплащане .005 .494 .008 

Удовл. от работата като цяло -.139 .178 -.245 

Изследване 2 цяла извадка (n=98) мъже(n=39) жени(n=59) 

Личностни бариери -.381** -.437** -.348** 

Организационни бариери -.102 -.057 -.133 

Конфликт работа-семейство -.138 .082 -.276* 

Бариери общо -.269** -.226 -.309* 

Изследване 3  цяла извадка (n=116) мъже (n=38) жени(n=78) 

Афективна привързаност .479** .495** .495** 

Нормативна привързаност .490** .636** .433** 

Инструментална привързаност -.027 -.086 .011 

Обща привързаност .393** .468** .385** 

** p<.01; * p<.05 
 

По отношение на възприеманите бариери пред професионалното развитие, 

личната инициативност се свързва отрицателно и умерено единствено с личностните 

бариери и общото ниво. Хората, които са по-инициативни не смятат, че фактори с 

вътреличностен характер могат да възпрепятстват тяхното развитие в работата. Те 

притежават по-голям вътрешен ресурс като увереност, целенасоченост, вътрешна 

мотивация, което им помага да възприемат пречките по-скоро като предизивкателства, 

а не като сериозни проблеми. И обратно, когато човек вярва в собствените си 

възможности, знае какво иска да постигне в професионален план и има хъс, то това 

стимулира неговата активност и поемането на инициативи. Третото изследване показва, 

че има статистически значима позитивна и умерена взаимовръзка между личната 

инициативност и общото ниво на привързаност към организацията, както и към 

нейните афективни и нормативни компоненти. Хората, които са по-инициативни в 

работата се чувстват по-свързани емоционално с организацията и морално задължени 

да работят за нейното благо. От своя страна, чувството, че си част от дадена 

организация и спазването на етичните принципи стимулират доброволното ангажиране 

на служителите с допълнителни задачи и разрешаване на проблеми. Прави 

впечатление, че и в трите изследвания личната инициативност се свързва по различен 

начин с отделните компоненти на изучаваните променливи в извадките на мъжете и 

жените. Въпреки, че извадката в първото изследване е силно небалансирана по пол, 

резултатите в групата на мъжете са изключително изненадващи и любопитни. 
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Наблюдава се много висока корелация на инициативността с удовлетвореността от 

задачите и техните три характеристики, докато при жените тази взаимовръзка е 

умерена. Също така при мъжете е налице тенденция за силна връзка с 

удовлетвоерността от резултатите, а при жените липсва такава. При жените за разлика 

от мъжете инициативността се сързва умерено и положително с удовлетвореността от 

прекия ръководител и поведението му ориентирано както към задачите, така и към 

хората. Вероятно за жените отношението, подкрепата и одобрението на ръководителя 

са по-важни и стимулират тяхната инициативност. И обратното, по-голямата 

инициативност в количествен и качествен аспект засилва одобрението и приемането от 

страна на ръководителя. Във второто изследване само в групата на жените 

инициативността корелира слабо и отрицателно с конфликта семейство-работа. 

Инициативните жени приписват по-малка трудност на тази бариера, вероятно поради 

факта, че са ориентирани към търсенето на алтернативи за справяне, използват 

проблемно-фокусиран копинг и имат гъвкава ролева ориентация. В третото изследване 

прави впечатление, че инициативността на мъжете най-силно се свързва с 

нормативната привързаност (r=.636, p<.01).  

За да се провери дали личната инициативност на служителите може да влияе 

върху тяхното отношение към работата, професионалното развитие и организацията се 

прилага регресионен анализ (табл.2).  

 

Таблица 2. Влияние на инициативността върху удовлетвореността от работата, 

възприеманите бариери пред професионалното развитие и привързаността към 

организацията 

Зависими променливи β ΔR
2
 Adjusted R

2
 F P 

Изследване 1 (n=43) 

Удовл. от задачи .479 .230 .211 12.24 0.001 

Удовл. от предизвикателни задачи .434 .188 .168 9.50 0.004 

Удовл. от задачи за себеизява .378 .143 .122 6.83 0.01 

Удовл. от задачи с автономност .478 .229 .210 12.17 0.001 

Удовл. от резултати .350 .122 .101 5.71 0.02 

Удовл. от р-л ориентиран към хората .323 .105 .082 4.67 0.04 

Изследване 2 (n=98) 

Личностни бариери .381 .145 .136 16.33 .000 

Бариери общо .269 .073 .063 7.51 .01 

Изследване 3 (n=116) 

Афективна привързаност .479 .230 .223 33.99 .000 

Нормативна привързаност .490 .240 .234 36.04 .000 

Обща привързаност .393 .155 .147 20.86 .000 
 

Получените резултати за изследваните извадки като цяло потвърждават 

хипотезите концептуално. Личната инициативност като личностна характеристика има 

най-голяма предиктивна стойност по отношение на удовлетвореността от 

съдържанието на труда и афективните и нормативни компоненти на организационната 

привързаност. Тя обяснява около 25% от вариацията в тези променливи. Над 90% от 

вариацията в удовлетвореността от съдържанието на работата при мъжете се обяснява с 

тяхната вътрешна готовност да бъдат активни и инициативни (ΔR
2 

=.951, F=76.821, 

p=.000). Това ни навежда на мисълта, че отношението на мъжете служители към 

трудовите задачи се определя основно от възможността в работното си ежедневие те да 

успяват да задоволяват своята вътрешна потребност от свобода на действие, контрол 

върху работата, прилагане на знания и умения в по-широк кръг от дейности. Личната 

инициативност обяснява 40% от вариацията в нормативната привързаност към 

организацията при мъжете (ΔR
2 
=.405, F=24.500, p=.000). Вероятно мъжете в процеса на 
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екстра-ролево поведение на работното място в по-голяма степен интернализират 

организационните цели, ценности и норми. Докато доброволно се ангажират с 

разрешаването на проблеми и различни подобрения в работата, мъжете засилват своята 

привързаност към вътрешните си убеждения и принципи, смятайки, че това, което 

правят за организацията е „правилно”, което ги прави морално задължени да не се 

отказват и да продължават дейността си в нея. При жените тази връзка е по-слаба, 

защото те се идентифицират с повече социални роли, освен трудовата, и по-често са в 

ситуация на дилема към коя роля и задължения да бъдат по-лоялни и морално 

включени. Върху останалите аспекти на изследваните променливи личната 

инициативност оказва слабо влияние. Тя няма връзка с удовлетвореността от колегите, 

заплащането и работата като цяло, както и с организационните бариери и 

инструменталната привързаност, като това се наблюдава и при двата пола.  

Представените резултати напълно съответстват с обяснителния модел на Фрезе за 

личната инициативност и разбирането, че тя оказва позитивно влияние както на 

индивидуално, така и на организационно ниво. Вътрешната предразположеност на 

хората да бъдат активни, целенасочени и да инициират действия им помага да се 

чувстват удовлетворени в работата си като формират позитивно отношение към 

съдържанието и резултатите от своя труд. Инициативността участва в поставянето на 

професионални цели и разработването на кариерни планове като съдейства за 

изграждането на една по-позитивна представа за процеса на професионално развитие, 

придавайки по-малка трудност на различни съпътстващи фактори. Тя спомага за 

преживяването на емоционална и нормативна привързаност към организацията. 

Следователно, на индивидуално ниво личната инициативност повишава позитивните 

преживявания и чувство на благополучие у служителите. На организационно ниво 

директно чрез по-доброто изпълнение и индиректно чрез разгледаните позитивни 

нагласи и психологически състояния, личната инициативност повишава 

организационната ефективност и стабилност. 
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Резюме: Успехът в професионалния живот е от голямо обществено и икономическо значение и 

заедно със задоволителния личен живот е една от най-важните цели в живота на човека (Abele, 2002; 

Dette, Abele & Renner, 2004). Професионалният успех не е важен само за отделния човек, успешните 

служители допринасят значително и за фирмения успех (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999; Ng, 

Sorensen & Feldman, 2005). С настоящото изложение е направен опит за представяне на начините за 

прогнозиране на професионалния успех. Разяснени са четирите основни прогнозни категории за 

професионален успех.  

 
Ключови думи: професионален успех, кариера, предиктори, прогнозиране 

 
Abstract: The career success is important in social and economical aspect and together with the satisfying 

private life is one of the main purposes in the human’s life (Abele, 2002; Dette, Abele & Renner, 2004). The 

career success is important not only for the particular individual, the successfull employees contribute significant 

to the company success (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999; Ng, Sorensen & Feldman, 2005). The 

current summary presents the ways for predicting of career success and explains the four main prediction 

categories. 

 
Key words: career success, career, predictors, prognostication 

 

I. Въведение 

Прогнозирането на професионалния успех е важна и интересна тема. Повечето 

хора в трудоспособна възраст прекарват по-голяма част от времето си в трудов 

контекст. При това всички хора искат да са успешни и удовлетворени (Hohner, 2006). В 

тази връзка професионалният успех е критерии, оказващ влияние за цялостна 

удовлетвореност от живота (Boehm, Lyubomirsky, 2008). Професионалният успех е 

важна цел и за организациите, тъй като има пряка връзка между успех и трудови 

постижения. Ето защо прогнозирането на професионалния успех представлява интерес 

за широк кръг засегнати. 

 

II.  Видове прогнозни параметри (предиктори) за професионален успех  

1. Видове прогнозни категории за професионален успех 

Съществуват множество психологически и социологически изследвания, които 

показват ефектите от различията на индивидите при прогнозирането на професионален 

успех. Тези проучвания доказват влиянието на различни показатели върху 

професионалния успех (Seibert & Kraimer, 2001). Фактори, които се открояват при 

прогнозирането на професионалния успех включват демографския фон (Gattiker, 

Larwood, 1988), когнитивните способности (Ng, Feldman, 2010), спецификата на 

характера (Judge, Kammeyer-Mueller, 2007), човешкия капитал (Judge, Klinger, Simon, 

2010), социалния капитал (Grimland, Vigoda-Gadot, Baruch, 2012), мотивацията (Traavik, 
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Richardsen, 2010), всеотдайността към кариерата (Poon, 2004), проактивното поведение 

(Seibert, Crant, Kraimer, 1999), политическите убеждения (Judge, Bretz, 1994), създаване 

на контакти (Wolff, Moser, 2009). Повечето изследвания се фокусират върху факторите 

за успех на индивидуално равнище. 

В научния дискурс преобладава виждането, че успехът в професионалното 

развитие се обуславя като многопричинен и затова е трудно да бъде изследван и 

прогнозиран. Спрямо Schuler (2000) професионалният успех е зависим от рамкови 

условия, между които семейни (напр. възпитание, семейни взаимоотношения), 

социални (напр. социоикономическа принадлежност), организационнни (напр. 

необходимост от персонал) и обществени (напр. условия на трудовия пазар). 

В модела за кариерен успех на Judge et al.’s (1995) променливите, за които 

съществува хипотеза, че могат да прогнозират кариерния успех са групирани в една 

категория на организационно ниво (напр. размер на организацията) и три категории на 

индивидуално ниво: демографски, човешки капитал и мотивационни. 

NG et al. (2005) както на база на теоретичните основи на съзтезателната и 

насърчаващата перспектива, така и на база емпирични изследвания идентифицират 

четири по-големи прогнозни категории за професионален успех. Това са: 

1. човешки капитал; 

2. организационни насърчаващи мерки; 

3. социо-демографско променливи и  

4. стабилни индивидуални различия.  

 

1.1. Човешки капитал  

Понятието за ,,човешки капитал‘‘е въведено от Гари Бекер. В коцепцията за 

човешкия капитал се отчита значението на образованието, което включва знанието, 

информацията, идеите и уменията на индивидите. (Becker, 1993). 

Теорията произходжа от това, че инвестицията в образованието на даден човек се 

заплаща от пазара на работната сила, при което тя допринася за по-висок доход и по-

високи професионални постижения. В литературата човешкият капитал се разбира 

основно като училищно образование и професионален опит на даден човек (Esser, 

2000). Човешкият капитал е съвкупност от опита, свързан с работата, този свързан с 

обучението и личния опит в живота на един индивид, който може да повлияе позитивно 

професионалното развитие (Spurk, Volmer, Abele, 2013).  

Проучванията показват значима взаимовръзка между нивото на образование от 

една страна и заплащането, както и повишенията в работата, от друга страна (Jaskolka, 

Beyer, Trice, 1985; Pfeffer, Ross, 1982; Whitely, Dougherty, Dreher, 1991).  

Някои изследвания обръщат внимание на това, че успешни ръководни кадри са 

абсолвенти на престижни университети (Swinyard, Bond, 1980). Също Judge et al. (1995) 

са на мнение, че посещаването на добър университет с последваща добра оценка от 

завършването му повишават обективния професионален успех при американските 

ръководни кадри. Спрямо Useem & Karabel (1986) една образователна институция може 

да предостави три различни типа човешки капитал на своите възпитаници: училищен 

капитал (обемът на получените знания), социален капитал (контакти, връзки) и 

културен капитал.   

Освен образованието, има и други променливи човешки капитал, които повлияват 

професионалния успех. Спрямо проучвания времето, прекарано на работното място и 

общият трудов стаж в съответната работа позитивно повлияват кариерния успех (Cox, 

Harquail, 1991; Gutteridge, 1973; Jaskolka et al. 1985; Judge, Bretz, 1994, Pfeffer, Ross, 

1982; Whitely et al., 1991). Освен обемът опит, също така и видът опит може да има 
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отношение към прогнозирането на кариерен успех. Особено важно за ръководни кадри 

е да имат международен опит (Cava, Mayer, 1993).  

 

1.2 Организационни насърчаващи мерки  

Организационните насърчаващи мерки обхващат усилията на организациите, 

които предоставят на служителите специална подкрепа за постигане на 

професионалните цели (Spurk, Volmer, Abele, 2013). 

В категорията на организационните насърчаващи мерки възможностите за 

обучение и развитие, както и кариерната подкрепа стоят в най-тясна връзка със заплата 

и повишения (Spurk, Volmer, Abele, 2013).   

Доказано е например, че чрез отношението между ръководител и подчинен може 

да се прогнозира развитието на заплатата, възможностите за повишения и 

удовлетвореността от кариерата (Wayne, Liden, Kraimer, Graf, 1999), чрез кариерния 

менторинг може да бъде прогнозиран темпът на повишенията (Whitely, Dougherty, 

Dreher, 1991), и чрез подкрепата от работодателя за развитие може да се прогнозира 

кариерният успех (Maurer, Chapman, 2013).  

 

1.3 Социо-демографските променливи  

Фактори от контекста извън работа могат също да играят роля във влиянието 

върху кариерния успех (Juntunen et al., 2001; Lirio et al., 2007). Тези променливи се 

отнасят до фактори като социален произход, пол, възраст, семейно положение, деца.  

В рамките на категорията на социо-демографските променливи, най-вече 

заплатата се повлиява от възрастта и пола. Колкото по-голяма е възрастта, толкова по-

голям е успехът (Judge, Cable, Boudreau, Bretz, 1995; Chenevert, Tremblay, 1998). По-

възрастните мъже печелят по-добре от по-младите жени.  

Полът оказва значително влияние върху професионалния успех. Както преди, така 

и сега, жените са по-малко успешни от мъжете, както по отношение на финансовото 

възнаграждение, така и по отношение на професионалния статус. (Judge et al., 1995; 

Schneer, Reitmann, 1995). Въпреки еднаквото ниво на образование, заплатата на мъжете 

е по-висока от тази на жените и жените по-рядко заемат високи йерархични нива. 

(Tharenou, 1999). Спрямо някои автори жените са по-малко успешни както по 

отношения на обективен, така и по отношение на субективен професионален успех 

(Weerda, 2003). Спрямо други автори въпреки по-ниския обективен професионален 

успех, жените не са по-малко удовлетворени от професионалния си живот от мъжете. 

(Abele, Stief, 2004; Cox, Harquail, 1991). Отговорът най-верояно се крие в базисните 

рамки. Жените трябва да се сравняват с жени на подобни позиции. 

Huang et al. (2007) констатират, че кариерното развитие при жените протича 

много по-комплексно, заради техните роли и в семейството и в работата. Спрямо 

резултати от изследвания на Huang et al. (2007) и Mainiero & Sullivan (2005) мъжете 

тендират към линеен, тардиционен кариерен образец, придавайки особено значение на 

финансовото възнаграждение и повишенията в сравнение с представителките на 

женския пол. Това се подкрепя от Hohner, Grote, Hoff (2003); Kim (2004), според които 

повечето жени ценят баланса между работа и личен живот в по-голяма степен от 

мъжете.  

Повишенията и кариерната удовлетвореност почти не се повлияват от социо-

демографските променливи.  

Според много изследвания в сравнение с мениджъри с бял цвят на кожата, 

мениджъри от малцинствата получават по-ниска оценка за извършената работа, имат 

по-слабо представяне, по-ниско възнаграждение и по-малко повишения. (Cox, Nkomo, 

1991; Greenhaus et al., 1990). От друга страна някои изследвания показват, че в някои 
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ситуации жените и хората от малцинствата получават по-облагодетелствано отношение 

относно повишения и възнаграждение в сравнение с мъже с бял цвят на кожата. 

(Gerhart, Milkovich, 1989; Tsui, Gutek, 1984). 

Често използвано твърдение е, че семейните хора постигат по-високи нива на 

обективен професионален успех от несемейните (Judge, Bretz, 1994; Judge, Cable, 

Boudreau, Bretz, 1995; Pfeffer, Ross, 1982). Това може да намери обяснение в това, че 

семейните хора създават впечатление за стабилност, отговорност и зрялост пред 

работодателите си (Pfeffer, Ross, 1982). Някои проучвания доказват, че семейството се 

възприема както от мъжете, така и от жените като подпомагащо, оказващо 

благоприятно влияние на кариерата (Melamed, 1996; Schneer, Reitman, 1993; Tharenou, 

1999).  

Един щастлив семеен живот повлиява позитивно удовлетвореността от работата. 

(Gattiker, Larwood, 1988). Семейното положение и семейната структура имат голямо 

влияние върху заплатата на мъжете и жените. Женени мъже, чиито съпруги не работят, 

печелят значително по-добре от мъже, чиито съпруги са трудово активни. (Pfeffer, Ross, 

1982; Schneer, Reitman, 1993). Семейният статус позитивно повлиява обективния 

професионален успех, но с половинка, която е трудово ангажирана извън дома 

влиянието върху прогнозирането на успеха би било негативно (Pfeffer, Ross, 1982).  

Към пренебрегваните в някои изследвания демографски фактори принадлежат и 

позицията на братя и сестри. Behrman & Taubman (1995) показват, че позицията като 

последователност на раждане има значително влияние върху логаритмуваната заплата. 

Първородните печелят по-добре от по-късно родените братя и сестри.  

Ролята на социалния произход като прогностичен за професионалния успех също 

е тема на множество изследвания. В повечето случаи се приема, че по-висок социо-

икономически статус на родителите повлиява положително професионалния успех на 

децата. Някои изследвания потвърждават тази връзка (Chenevert, Tremblay, 1998; 

Featherman, Hauser, 1976; Whitely, Dougherty, Dreher, 1991). Други изследвания доказват 

позитивна връзка между собствения доход и дохода на родителите (Diener, Nickerson, 

Lucas, Sandvik, 2002; Mayrhofer et al., 2005). 

Фактори като промени в макроикономическите условия и обществените политики 

могат да генерират възможности за по-голяма кариерна мобилност и успех (Feldman, 

Ng, 2007).  

 

1.4 Индивидуални различия 

Тук  попадат предразположения на хората в смисъл на времево устойчиви 

качества (напр. интелигентност и личност). 

Съгласно Barrick & Mount (2005) от 1965 до началото на 90-те години на ХХ в. 

личностните качества не са имали добра репутация при прогнозирането на 

професионален успех. Преобладаващо е било схващането, че в трудовия живот 

личността не играе роля. Това виждане междувременно претърпява радикална промяна 

и се стига до ново начало за качествата на личността като прогнозни параметри за 

професионалния успех (Tokar, Fischer, Mezydlo Subich, 1998). 

За изследванията на връзката между личността и трудовите постижения, 

професионалния път и удовлетвореността преобладава петфакторният модел, известен 

още като ,,Големите пет’’ (екстраверсия, надеждност, съзнателност, невротизъм, 

откритост към нов опит) . 

В метаанализа NG et al. (2005) показват връзка на индивидуалните различия със 

заплата, брой повишения и удовлетвореност от кариерата (Таблица 1). 

 

 



- 545 - 
 

Таблица 1: Преглед на зависимостите между различни прогнозни категории с 

обективен (заплата, повишения) и субективен (удовлетвореност от кариерата) 

професионален успех (NG et al. 2005). 

 

Предиктор  Заплата Повишения 

Удовлетвор

еност от 

кариерата 

   

  

Човешки капитал 

  

  

Професионален опит .27* .06* .00* 

Готовност за промяна .11* .03* -.06* 

Международен опит .11* .12* .03 

Ниво на образование .29* .05* .03* 

Тактически умения .29* .07 .05* 

Социален капитал .17* .15* .28* 

  

  

  

Организационни насърчаващи 

мерки 

  

  

Кариерна подкрепа .22* .12* .44* 

Подкрепа от Ръководител .05* .02 .46* 

Възможности за обучение и 

развитие .24* .23* .38* 

  

  

  

Социодемографски поменливи 

  

  

Пол (1=мъж; 0=жена) .18* .08* .01 

Етнически произход (1=бял; 

0=друг) .11* .01 .03* 

Възраст .26* .02* .00 

Индивидуални различия 

  

  

Невротичност -.12* -.11* -.36* 

Грижа и усърдие .07* .06* .14* 

Екстравертност .10* .18* .27* 

Издръжливост / Устойчивост .10* -.05* .11* 

Отвореност за нов опит .04* .01 .12* 

Проактивност .11* .16* .38* 

Интелигентност .27* - - 

 

III. Заключение 

Професионалният успех може да се разглежда като резултат от състезание между 

различни индивиди на трудовия пазар, при което хората с по-добри умения, по-висока 

мотивация и по-добра кариерна стратегия ще постигнат по-голям успех. 

Професионалният успех може да се разглежда и като резултат от добро насърчаване от 

ръководители или институции, напр. чрез менторинг, коучинг, тренинг, целеви мерки 

за усъвършенстване и повишаване на квалификацията (Spurk, Volmer, Abele, 2013). 

Judge et al.  (1995) и други автори критикуват отчасти несистематичния подход на 

досегашните изследвания и избора на зависимите, които се използват за 

прогнозирането на професионалния успех. Те поддържат възгледа, че знанието в 
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областта на професионалния успех в някои аспекти може да бъде обогатено. Особено 

на интересния и важен въпрос за факторите, които водят до това, че някои хора са по-

успешни от други, не би могло да се отговори задоволително на база досегашните 

резултати.  

Съществуват обаче прогнозни категории, които  сравнително добре могат да 

прогнозират както субективния, така и обективния професионален успех. Това са 

качества и компетенции като самоуправление, самодисциплина, социален капитал, 

възможност за обучение, амбиция. Актуалните изследвания показват, че тези 

компетенции са особено важни за днешните, често неправолинейно протичащи 

професионални процеси. Вярата в собствените професионални умения и 

приспособяването са важни за трудово активните хора, за да бъдат успешни. Заради 

глобализираните и динамични интеркултурни светове, саморегулациониите 

способности ще стават все по-важни в бъдеще. 
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Резюме: Модернизирането на публичната администрацията е приоритет за всяко държавно 

управление. Съвременно предизвикателство в този контекст е повишаването на ефективността на 

управлението на човешките ресурси в различни негови аспекти. Ключов компонент в тази релация се 

явяват инструментите за обучение и развитие на служителите. Темата разглежда актуалната роля на един 

от ключовите инструменти за ефективното управление на човешките ресурси – менторството и 

менторските отношения. Извеждат се както теоретични предизвикателства, свързани с обучението като 

ключова управленска дейност в съвременната организация, така и някои практически компоненти, с 

оглед на реализиране на заложените стратегически цели в Стратегия за развитие на държавната 

администрация 2014-2020 година. 

Ключови думи: човешки ресурси, менторство, обучение, публична администрация 

 
Abstract: The modernisation of public administration is a priority for any government. The contemporary 

challenge within this context is to increase the efficiency of human resources management in various aspects. A 

key component in this relation is tools for training and developing employees. The topic examines the current 

role of one of the key tools for effective management of human resources – mentoring and mentoring 

relationships. There are both theoretical challenges associated with training as a key management activity in the 

modern organization and some practical components, with a view to realizing the strategic objectives set in the 

Development Strategy for Public Administration 2014-2020. 

Кey words: human resourse, mentoring, training, public administration 

 

Увод 
Менторството е инструмент за обучение в организациите, чиято основна цел е 

развитието на млади таланти и бъдещи лидери. То има дълга история и вероятно е една 

първите познати форми на обучение и предаване на социо-културен опит. В 

примитивните общества старейшините и мъдреците са били отговорни за възпитанието 

и обучението на младите. Менторите са професионалисти с богат практически опит, 

чиято задача е да предават знанията и уменията си на по-младите. 

Възобновен и засилен интерес към менторството се наблюдава към края на ХХ 

век. Възраждането на менторство е обусловено от една широка промяна на 

организационната култура в международните компании и големите организации, 

обусловена от процесите на глобализация, нарастващата конкуренция в световен мащаб 

и повишените изисквания за гъвкавост и адаптивност (Стефанов, Пейчева, 2013, стр. 

219-226). Редици големи и знакови за световния бизнес компании са принудени да 

изоставят старите си тромави системи на управление и да намалят йерархичните нива 

на ръководство. Непосредствената цел на промените е не толкова намаляването на 

разходите (въпреки че и това понякога е причина), колкото намаляването на 

бюрокрацията и увеличаването на бързината и гъвкавостта при вземането на решения. 

mailto:cvetib@abv.bg
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Ето защо промяната е не просто един от най-важните процеси в една организация, а 

единствената възможност за нейното оцеляване (Рибарска, 2004, стр. 9-10). 

В новите „плоски” схеми на управление работата е организирана по такъв начин, 

че отговорността за решенията се ределегира от ръководителите към служителите, 

които непосредствено се сблъскват с възникващите проблеми. Този подход дава 

възможност на организациите да реагират по-бързо на предизвикателствата и 

възможностите и да предлагат по-добро обслужване на клиентите си. Същевременно, 

значително се повишават изискванията към служителите на изпълнителско ниво и се 

увеличава броя на ключовите позиции. От т.нар. „ключови служители” се очакват не 

само висока компетентност, но и качества като креативност, решителност и 

инициативност. Изискванията към тях далеч надхвърлят предишните изисквания за 

добро (стандартно) изпълнение на рутинни (в по-голямата си част) дейности. 

Предвид динамичния характер на външната среда и необходимостта от бързо 

развитие и пренасяне на уменията, менторството е важно средство за запълване на 

„бели петна“ в квалификациите на служителите (НБУ, 2014, стр.71-90). 

 

Цели, функции и значение на обучението в съвременната организация 
Обучението е управленска дейност, която означава промяна в поведението на 

хората в изпълнението на трудовите им задачи. 

Ефективността от ученето е от особена необходимост за служителите на една 

организация. Чрез обучението се управляват човешките ресурси. То се основава на 

редица решения и действия за целенасочена промяна в поведението на човека с цел 

повишаване на качеството на работния процес; чрез него се постига усъвършенстване и 

удовлетворение (Арабаджийски, 2014, стр. 34). 

Обучението е системен процес на обогатяване на знания, умения и нагласи за 

усъвършенстване на трудовия дейност. Знанията са това, което служителят трябва да 

знае, за да решава трудови задачи. Уменията са това, което той трябва да може да 

извършва в процеса на работа. Нагласите са самото отношение, което служителят 

показва към възложените му трудови задачи. 

Често обучението се свързва с развитието на персонала и тогава се приема като 

част от това развитие, заедно с кариерата. 

Някои основни характеристики на развитието на персонала са, че то е свързано с 

цялостното развитие на личността на ръководителите, което от своя страна предполага 

нужда от израстване в йерархията. Развитието на човешките ресурси и свързано и с 

развитието на кариерата, като по този начин ръководителите удовлетворяват най-

висшите си потребности. Развитието на кариерата е съвкупността от дейностите по 

планиране и управление на израстването на служебното място. 

Основната цел на обучението е надграждане на знанията и уменията, докато се 

стигне до едно желано състояние – повишаване на производителността и качеството. 

Според Майра Шиплет: „Нито една институция не може да оцелее, ако се нуждае 

от гений или супермени, които да я управляват. Тя трябвя да бъде организирана по 

такъв начин, че да е в състояние да действа под лидерство, състоящо се от човешки 

същества на средно ниво“ (Шиплет, 2005, стр. 32). 

Предметът на обучението включва тренинг, образование и квалификация. 

Тренингът променя нагласата, уменията и знанията, при което се подобрява 

ефективността на труда. Образованието развива знанията и уменията, като при него се 

придобива опит за изпълнение на конкретна трудова дейност, повишава се нивото на 

културата и комуникацията. Квалификацията е процес, който подобрява пригодността; 

развива потенциалните психически и социални качества. Тук вниманието е 

съсредоточено към интелигентността и развитието на личността, както и към 
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социалните роли на хората. Както отбелязва проф. Илиева „основна предпоставка за 

ефективността на организационната промяна и за създаването на адекватна програма за 

организационно развитие е подходящата диагноза на наличното състояние на 

организацията“ (Илиева, 2006, стр. 124) 

Процесът на обучение може да се характеризира с три етапа: определяне на 

нуждите и целите на обучението на човешките ресурси; проектиране, организиране и 

реализиране на програми за обучението; оценяване на ефективността от обучението. 

 

Потребност от обучение 
Потребността от обучение и развитие на човешките ресурси е свързана с 

намеренията на ръководителите, което се определя от политиката на организацията. 

Тази политика е тясно свързана със стратегията на компанията за растеж и обновяване. 

Конкретните нужди на организацията създават потребността от обучение. Важно 

е да се отбележи, че невинаги ниската производителност на служителите е резултат от 

липса на знания и умения. Както знаем, мотивацията е изключително важен момент за 

управлението на човешките ресурси, затова организацията трябва да съгласува всички 

управленски елементи. Поради тази причина предварително се проучват и анализират 

факторите, които са от значение за организацията и нейното развитие. 

Анализирането на потребността от обучение се извършва последователно на 

индивидуално, длъжностно и организационно ниво, като целта е да се определи 

доколко обучението ще бъде фактор за подобряване на резултатите на организацията. 

Това става възможно чрез тестове, анкети, интервюта, дискусии и т.н. 

Когато се определят целите на обучението, може да се определи и учебното 

съдържание и управлението на учебния процес като цяло. Целите трябва да са 

формулирани точно и ясно, да са реални и достижими, да се предварително 

съгласувани с обучаваните. 

 

Проектиране на обучението 
Проектирането на обучението включва няколко тясно свързани дейности – 

структуриране на съдържанието, подбор на методи и форми, подбор на 

преподавателски състав, финансова и материална обезпеченост. Най-важни са 

обучаваните и според техните особености се определят и всички останали дейности. За 

целта се изготвя пълна картина на участниците, за да се прецени тяхната нагласа и 

отношение към обучението. 

 

Оценка на ефективността от обучението 
Чрез оценяването на ефективността от обучението се осигурява информация, 

която е полезна в няколко насоки. Оценката е източник на обратна информация за 

силните и слабите страни на проведеното обучение. От друга страна, обучението на 

персонала предполага разход на време, човешки ресурси и пари, които са значителна 

част от бюджета на организацията. Оценката определя разходите; тя влияе върху 

поведението на самите обучавани и при равни условия повишава тяхната мотивация.  

При оценка на обучението на организационно равнище се изследват и 

настъпилите промени в организационния климат, особено ако програмата е насочена 

към промените на нагласите на участниците, включително и потенциала за развитие 

(Димитрова, 2015, стр. 539-544). 

Интересът на организациите към обучението и развитието на човешките ресурси 

има своите дълбоки причини в някои особености на съвременното управление: 

увеличаваща се конкуренция между организациите; непрекъснати промени в 

нормативната база и в организационно-управленските структури; внедряване на нова 
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техника и технология, състояние на съвременния трудов пазар; демографски 

тенденции; ускорено остаряване на човешките знания и умения, одита на чевешките 

ресурси, управление чрез компетенции и други в контекста на модерното управление 

на човешките ресурси (European Commission, 2015, p. 61 – 72) 

Обучението на персонала може да се дефинира като системен процес на 

обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се усъвършенства 

тяхното трудово представяне в длъжностите, структурното звено и организацията. 

По всеки от тези въпроси има различни становища и дискусии, които могат да се 

обобщят в две големи групи. 

Първата група включва авторите, които свързват развитието на персонала само с 

управленските кадри. Те го представят като дейност, която се организира и провежда 

по инициатива на организацията, насочена е към наличния управленски персонал и 

включва както обучение, така и планиране и управление на кариерата на ръководните 

кадри с оглед настоящите и бъдещите нужди на организацията. 

Развитие на управленския персонал се осъществява чрез две основни средства: 

1. обучение на управленския персонал; 

2. развитие на кариерата на управленския персонал. 

Обикновено развитието на кариерата се дефинира като съвкупност от дейностите 

по планиране и управление на професионалното и служебното израстване, където по 

подходящ начин се съчетават усилията и отговорностите както на организацията, така и 

на отделните индивиди. Това се обуславя от специфичното съдържание на тези 

дейности. Особено актуална в последните години е проблематиката свързана с одита на 

човешките ресурси (Пейчева, 2015, стр.95-110). 

Втората група от автори считат, че развитието на персонала трябва да обхваща 

всички заети в организацията. Основните им аргументи са някои обективни промени в 

съдържанието на труда, при което в преобладаващата част от длъжностите нараства 

относителният дял на оперативните функции по планиране, организиране и 

контролиране. Важен компонент в тази връзка се явява компенсиращата функция на 

контрола (Кресналийска, Чешмеджиева, 2015, стр. 8-23). 

 

Менторството като съвременен управленски инструмент 
Терминът „менторство” става много модерен през 90-те години. Изведнъж всички 

започват да говорят за него и да го практикуват. Работата изисква все повече и става 

все по- непостоянна. За да следваме промените, трябва винаги да се развиваме и да 

вървим напред. Това е принципът, който е в основата на големия интерес към 

менторството. 

Менторски отношения възникват в почти всички сфери на човешката дейност и 

почти във всеки етап от историята. Много е трудно да се намери дефиниция, която да 

описва всички съществуващи видове менторски взаимоотношения. От гледна точка на 

менторството на работното място, най-полезната от тях е: „Взаимоотношение и процес, 

при който един човек предлага помощ, насоки, съвет и подкрепа в обучението и 

развитието на друг човек” (Армстронг, 2009, стр. 91-97). 

Според дефиницията на Британския институт за развитие на персонала (CIPD) 

менторството е „дълготраен процес на подкрепа, напътстване и съветване най-често на 

един професионалист от по-опитен колега, който му предава по-задълбочен опит, 

експертиза и разбиране на работата и работното място. Това е форма на дългосрочно 

целенасочено развитие на млади професионалисти чрез наблюдение, слушане, задаване 

на въпроси и даване на напътствия, което носи ползи на организацията/институцията.” 
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Стратегическо управление на човешките ресурси и менторството в 

публичната администрация 
Стратегическото управление на човешките ресурси в публичната сфера е с малка 

история. С приемането на Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-

2020 г. още веднъж се подчерта това, че страната ни се нуждае от увеличаване на 

продуктивността в работата на институциите, оптимална институционална среда и по-

ефективно използване на ограничените ресурси за предоставяне на качествени 

публични услуги. България се стреми към достигане на най-високите стандарти в 

обществено-икономическото развитие (МС, 2009 г., стр. 11).  

Да се подобри изпълнението в следствие управлението на човешките ресурси е 

безспорно предизвикателна задача за публичната администрация (Holzer, Schwester,  

2011, p. 77 ). В публичния сектор отдавна съществуват редица инструменти и методи: 

план за обучение, съвместен мениджмънт, социални отчети, оценяване на служителите, 

прогнозно управление на длъжностите и компетентностите. Те подлежат на 

разширяване, обновяване и професионално прилагане.  

За да има успех, тя трябва да разполага с креативна и отговорна администрация, 

изоставила традициите на рутинната работа, която поставя във фокуса на своята 

дейност гражданите с техните потребности и интереси и действа като стожер за 

спазването на законите и на демократичната легитимност. 

Да се подобри изпълнението вследствие управлението на човешките ресурси. 

Изпълнението и логиката на резултатите са вписани навсякъде в програмите на 

публичните администрации и на правителствата. Резултатите от управлението на 

човешките ресурси се измерват посредством приноса към стратегическите реформи на 

всички професии и чрез оптимизирането на разходите за процесите по управлението на 

човешките ресурси (МС, 2009, стр. 99). 

Съвременната българска администрация е демонстрирала нееднократно 

способността си да се развива и адаптира към динамичната среда и променящите се 

очаквания на обществото, като в същото време запазва стабилността и приемствеността 

в своята дейност. Държавните служители винаги са били символ на висок морал, а 

тяхната работа въплъщава принципите на професионализъм, безпристрастност и 

почтеност, без които изпълнението на публични функции би било немислимо. 

Въпреки тези безспорни позитиви на държавната администрация, стремежът към 

непрестанно развитие и усъвършенстване изисква да се идентифицират и 

съществуващите проблеми, чието преодоляване ще спомогне за допълнително 

повишаване на ефективността и ефикасността в нейната работа. 

Независимо от извършените позитивни промени, през последните години в 

областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация 

продължават да съществуват редица проблеми, които следва да бъдат решени. 

Приложението на стратегически подход при управлението на човешките ресурси 

се базира в няколко насоки: Фундаменталната концепция за стратегическо управление 

на човешките ресурси се основава на допускането, че стратегията на човешките 

ресурси може да допринесе за реализацията на основната (базова) стратегия на 

организацията, но освен това е оправдана от нея.  

Стратегическото управление на човешките ресурси се основава на убеждението, 

че стратегията за управление на човешките ресурси трябва да се интегрира с базовата 

стратегия, така че втората да подкрепя постиженията на първата и всъщност да 

способства за нейното дефиниране. Валидността на тази теза зависи от степента, до 

която се смята, че хората създават добавена стойност и следователно трябва да се 

третират като стратегически ресурс. Ако това допускане се приеме, а неговото 

оборване е трудно, валидността на концепцията за стратегическо управление на 
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човешките ресурси наистина зависи от степента, до която може да се приложи на 

практика и от резултатите на такива приложения. 

Стратегическото управление на човешките ресурси е реално само когато се 

превърне в конкретна стратегия за човешките ресурси, които след това се прилагат на 

практика. То се отнася до цялостната посока, която организацията иска да следва в 

постигането на своите цели чрез хората. 

От друга страна може да се разглежда като непрекъснат процес, състоящ се от 

серия дейности, т.е.: стратегическо планиране, формулиране на стратегия, 

предложения, оценка и актуализиране. 

Също така то се занимава както с целите, така и със средствата. Като цел то 

описва визията за това как ще изглежда нещо след няколко години. Като средства то 

показва какви са очакванията тази визия да се реализира. Следователно 

стратегическото управление е управление с визия, занимаващо се със създаването на 

идеи за това, накъде трябва да върви организацията. Освен това то е и емпирично 

управление, което описва как на практика тя ще стигне там. Р. Кантар обобщава, че 

„стратегическите планове експлицират настоящите действия за бъдещето и стават 

средства за действие – интегриращи и институционализиращи механизмите за промяна 

(Рибарска, Василев, 2009, стр. 43). 

 Едно от сериозните предизвикателства, пред които българската администрация е 

изправена в момента, е свързано с настъпващите демографски промени. Броят на 

младите служители остава относително малък, като средната възраст в 

администрацията през последните години се повишава. Механизми за трансфер на 

знания от по-опитните служители към техните по-млади колеги не са внедрени в 

администрацията, което създава опасност от затрудняване на приемствеността в 

администрацията, а оттам и от загуба на експертиза. Не съществуват стимули за онези 

служители, които вече са натрупали значителни познания и опит, да ги споделят с 

техните колеги.  

Както констатира Стратегията липсва регламентация на менторските, 

наставническите и коучинг програми по отношение на младите експерти и 

специалисти, които сега постъпват на работа в администрацията и имат най-голяма 

нужда от тях, с оглед по-лесната си адаптация. Тази празнота предполага наличието на 

необходимост от теоретико-приложни изследвания, с цел оптимизация на 

възможностите за използване на менторските, наставническите и коучинг програми в 

публичната администрация. 

С оглед на изключително бързите промени, на които е подложен публичната 

сфера и настъпването на “епохата на познанието”, постоянното обучение и усвояването 

на нови управленски практики ще бъде от изключително значение за работата в 

публичния сектор. А въвеждането на менторските отношения е съществена част от тези 

предизвикателства (Василев, 2005, стр. 58-67). 

Установяването на неформална среда за общуване между служителите в 

администрацията може да допринесе за по-бързото им адаптиране, да обогати 

познанията им, да разшири контактите им и да стимулира професионалното им 

развитие. В държавната администрация обаче не съществуват мрежи от служители със 

сходни потребности и интереси. 

Във връзка с което Стратегията предвижда да бъде поощрявано създаването на 

специални менторски, наставнически и коучинг програми, при които техните по-

опитни колеги ще могат да им предадат част от своите знания и умения. Научните 

изследвания в областта на посочените по-горе програми са предмет на интерес от 

редица водещи специалисти (Пейчева, 2013, стр. 124-128).  
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 По този начин ще се подобри приемствеността в работата на администрацията, 

ще се улесни навлизането на младите служители и ще се способства тяхното развитие. 

Необходимо е да се внедрят адекватни стимули за по-опитните служители да участват в 

подобни програми и се стимулират и алтернативни канали за предаване на знанията 

като неформално обучение, самостоятелно учене и споделяне на знания в работна 

среда, като елементи на програми за развитие на таланти в организацията (Василев, 

Димитрова, 2011, стр. 79-86). 

Интересен момент заложен в стратегията е изграждането на мрежа за обмен на 

опит между младите служители в администрацията, която да им предостави 

неформална среда за общуване. Основната цел на мрежата ще бъде да вдъхнови 

служителите за работа в администрацията, да допринесе за тяхното по-бързо 

адаптиране, да обогати познанията, да разшири контактите и да стимулира 

професионалното им развитие. По този начин цялостно ще се улесни процесът на 

тяхната адаптация към новата работна среда. Текучеството на персонала в 

администрацията е естествен процес. Правилното прогнозиране и управление на 

текучеството на служители по отношение на неговия размер и на конкретната сфера ще 

спомогне за избягване на затруднения в работата на администрацията, свързани с 

липсата на квалифицирани специалисти в определени области, и би допринесло за 

осигуряване на нужната приемственост. Необходимо е да се отчете, от една страна, 

планираното текучество, свързано с високата средна възраст на служителите, и 

предстоящото пенсиониране на голяма част от тях в периода до 2020 г. От друга страна, 

по отношение на непланираното текучество трябва да се направи анализ на факторите, 

които водят до напускане на администрацията. Тази цел е придвидено да бъде 

постигната с изпълнението на множество основни дейности, сред които е и „Развитие 

на менторски и наставнически програми”. 

Сред предвидените дейности за постигане на стратегическата цел е: „Създадени и 

реализирани наставнически и менторски програми за младите служители в най-малко 

50 администрации (няма към 2012 г.)”. Направеното от нас проучване показа, че могат 

да бъдат идентифицирани редица добри практики, които да бъдат използвани като 

модели при реализацията на посочената по-горе стратегическа цел (Институт по 

публична админстрация, 2015, стр. 16-17; Стопанска академия Свищов, 2016, стр. 10). 

За специалисти, които тепърва навлизат в администрацията, е необходимо да се 

създадат подходящи условия, които да им позволят бързо и ефективно да се 

приспособят към новата за тях работна среда и да натрупат опит. 

 

Вместо заключение 
Менторството като цяло е иновативен процес за всяка организация и поради тази 

причина е специфично предизвикателство за ръководителите. Държавната 

администрация определено се сблъсква с редица трудности при адаптацията и 

аклиматизацията на новопостъпилите служители и тяхното последващо развитие, тъй 

като държавната служба не е една от най-привлекателните сфери на работа. Затова е 

възможността да се прилагат менторските отношения в публичната администрация, е 

един от инструментите за по-ефективното развитие на човешките ресурси в нея, 

съответно и за повишаване на пригодността  и мотивацията им.  
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университетите и програмите за квалификация на педагогически специалисти по-широко включване на 

курсове/ учебни дисциплини в областта на управление на кариерното развитие. В настоящата разработка 

чрез метода фокус-група се представя проучване на характеристиките на ефективното обучение за ка-

риерно развитие, които да послужат за разработване на модел за обучение. Направени са изводи във 

връзка с разработването на модела. 

 
Ключови думи: кариерно развитие, обучение, характеристики на ефективното обучение 

 
Abstract: The educational professionals and the students-pedagogues in the country have a need to 

develop skills for career development management. For this purpose it is necessary to university curricula and 

in-service teacher training programs wider inclusion of courses/ subjects in the field of management of career 

development. Study on the characteristics of effective career development training by focus group method is 

presented in this paper. It could serve to develop a training model. Conclusions are made on the model design. 

 
Key words: career development, training, characteristics of effective training 

 

Въведение  

Педагогическите специалисти и студентите-педагози у нас имат потребност от 

развитие на компетенции за управление на кариерното развитие. За целта е необходимо 

в учебните планове на университетите и програмите за квалификация на педагогически 

специалисти по-широко включване на курсове/ учебни дисциплини в областта на 

управление на кариерното развитие (Шарланова, 2014).  

 В настоящата разработка се представя проучване на  характеристиките на 

ефективното обучение за кариерно развитие, които да послужат за разработване на 

модел за обучение. Като изледователски метод се използва фокус-група. 

 Участниците във фокус групата „Обучение на педагогически специалисти за 

кариерно развитие” са опитни преподаватели на педагогически специалисти и 

студенти-педагози в Тракийски университет. Те  участват в екипи за разработване на 

учебни планове и програми за обучение на педагогически специалисти в краткосрочни 

и дългосрочни квалификационни форми. Познават добре системата за кариерно 

развитие в средното образование. Между тях има експерти в областта на развитието на 

компетентности за кариерно развитие, включително GCDF-кариерни консултанти 

(Global Career Development Facilitator – американска сертификационна програма за 

професионални кариерни консултанти).         

Целта на фокус групата е да постигне съгласие между участниците относно 

характеристиките на ефективното обучение за кариерно развитие, които да 

послужат за разработване на модел за обучение. 

Дейността се осъществява на два етапа. През първия етап се провеждат три сесии 

на тема „Характеристики на ефективното обучение на педагогически специалисти за 

кариерно развитие”. 

Цел на дискусията е: Да се изведат основните характеристики на ефективното 

обучение на педагогически специалисти за кариерно развитие. 

Ключовите въпроси за дискусия са: 

1. Какво трябва да включва обучението на педагогически специалисти за 

кариерно развитие? 

2. Какво не трябва да включва обучението на педагогически специалисти за 

кариерно развитие? 

3. Каква учебна среда е необходима за изграждането на култура за кариерно 

развитие? 

4. Кои са основните характеристики (критерии) на ефективното обучение на 

педагогически специалисти за кариерно развитие? 
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През втория етап се провеждат две сесии на тема „Австралийската рамка за 

кариерно развитие (ABCD, 2009) в български условия”. 

Целта на дискусията е: Да се проучи приложимостта на Австралийската рамка за 

кариерно развитие в български условия и да се идентифицират потенциалните ползи и 

проблеми при приемането на този подход.       

Ключовите въпроси за дискусия са: 

1. Какви са възможните приложения и ползи на Рамката у нас? 

2. Как оценявате езика на Рамката? 

3. При какви типове учащи е приложима Рамката? 

4. По какъв начин Рамката ангажира учащите? 

5. Какви са възможностите на рамката за развитие на култура за кариерно 

развитие? 

Обсъжданите въпроси се съсредоточават върху възприятието на опитните 

обучители за характеристиките на ефективното обучение. Резултатите от фокус групата 

се интегрират в модела за обучение на педагогически специалисти за кариерно 

развитие.  

 

Анализ на резултатите от фокус група на тема „Характеристики на 

ефективното обучение на педагогически специалисти за кариерно развитие” 

Въпрос 1. Какво трябва да включва едно обучение на педагогически специалисти 

за кариерно развитие? 

В отговорите си на този въпрос, участниците във фокус групата изтъкват 

важността обучението на педагогически специалисти за кариерно развитие да включва: 

• групова работа; 
• индивидуално участие на учащите; 

• учене чрез преживяване; 

• критична рефлексия; 

• практическо приложение; 

• двупосочна обратна връзка; 

• предоставяне на допълнителни ресурси; 

• позитивна образователна среда; 

• преподавател, който е не само експерт, а и улесняващ учебния  процес; 

• формиращо оценяване; 

• използване на аудиовизуални и технически средства. 

Допълнително участниците във фокус групата обсъждат как биха отговорили на 

този въпрос педагогически специалисти, участвали в различни квалификационни 

форми в Тракийски университет. Мнението им по въпроса е резултат от натрупан опит 

от оценяване на курсове чрез форми за оценяване на курс и различни варианти на 

писмена и устна обратна връзка. Те размишляват върху това кои компоненти и 

характеристики на учебния процес „работят най-добре” за възрастни учащи 

(педагогически специалисти). Установява се, че педагогическите специалисти и 

участниците във фокус групата имат сродни схващания, които са в съответствие с 

теоретичните постановки за спецификата на обучението на възрастни (Шарланова, 

2014).  

Въпрос 2. Какво не би трябвало да включва едно обучение на педагогически 

специалисти за кариерно развитие? 

Участниците споделят наблюдения и личен опит от квалификационни форми, в 

които ученето е свързано само със запаметяване и възпроизвеждане, преподавателят 

има доминираща роля, учащите са в пасивна позиция и няма условия за развитие на 
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умения, нагласи, поведенчески модели. Те не одобряват и не искат в обучението да се 

включва: 

• лекционен формат; 

• монологично изложение или беседа, водена от преподавател с тебешир (маркер) 

пред дъската; 

• активно и прекомерно участие на един-двама души от групата и пасивно 

присъствие на останалите; 

• лоша организация на материала; 

• еднообразие в методите на обучение; 

• неуместно управление на времето; 

• изпити, които изискват възпроизвеждане на много информация; 

• липса на приложна стойност на това, което се изучава; 

• авторитарна неподкрепяща среда; 

• самоцелно използване на аудиовизуални и технически средства; 

• използването на PowerPoint презентации като опора за преподавател, който не 

владее добре материала. 

Въпрос 3. Каква учебна среда е необходима за изграждането на култура за 

кариерно развитие? 

Участниците разглеждат два вида учебна среда – ограничаваща и подкрепяща. 

Учебната среда е ограничаваща, ако се характеризира с: 

• акцент само върху предоставянето на информация; 

• дейности, при които учащите са в пасивна позиция през по-голямата част от 

времето; 

• обучение, което не е адресирано към всеки учащ. 

      Учебната среда е подкрепяща, ако се характеризира с: 

• акцент върху учене от опита, решаване на проблеми и развитие на реално 

разбиране; 

• дейностите са свързани с участие, сътрудничество, преживяване, 

експериментиране; 

• обучение, което е адресирано към всеки учащ. 

Стига се до заключението, че изграждането на култура за кариерно развитие 

изисква подкрепяща учебна среда. 

Въпрос 4. Кои са основните характеристики (критерии) на ефективното 

обучение на педагогически специалисти за кариерно развитие? 

Участниците във фокус групата, в хода на подпомагания групов процес, 

представят различни концептуални постановки и добри практики, критично 

размишляват, обсъждат спецификата на педагогическите специалисти като възрастни 

учащи, ролята на компетентностно базираното обучение, динамичните промени в 

началото на XXI век в областта на кариерното информиране, консултиране и обучение. 

Те извеждат няколко характеристики (критерии) за ефективно обучение на 

педагогически специалисти за кариерно развитие: 

1) Ефективното обучение за кариерно развитие е ориентирано към 

личността на учащия. 

В него се идентифицират и разглеждат проблеми, които са значими за учащите. 

То се основава на силните страни на учащите, създава възможности за активното им 

участие. Признава и използва техните знания и опит. Ученето се улеснява чрез 

партньорски взаимоотношения. Всички участници се ангажират в дискусии. 

Обучението отговаря на техните потребности и очаквания, има приложна стойност. 

2) Ефективното обучение е компетентностно базирано. 
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Създаването на условия за изграждане на култура за кариерно развитие и общ 

език по въпросите за кариерното развитие изисква обща рамка за определяне на целите 

и очакваните резултати от обучението. Наличието на Национална рамка (или 

стандарти) на компетенциите за управление на кариерното развитие е основа за 

определяне на компетенциите/ целите/ резултатите на обучението. Ако липсва такъв 

национален рамков документ, може да се използва опита на други държави с развити 

образователни системи (Watts, 2006; ABCD, 2009; America’s Career Resource Network, 

2005).  

3) Ефективното обучение вдъхновява и мотивира.   

Ефективното обучение повишава знанията на учащия, развива ценностната му 

система, изгражда нови поведенчески и мисловни модели. То осигурява възможности 

учащите да се забавляват по време на обучението, да проявяват чувство за хумор и да 

приключват учебните занятия с чувство на удовлетворение, по-добро себепознание и 

самооценка. Учащите проявяват ентусиазъм, поставят си значими цели и разработват 

конструктивни планове за тяхното постигане. Те се изправят пред предизвикателството 

да поемат отговорност за собственото си учене през целия живот. 

4) Ефективното обучение  празнува личните и групови постижения.  

Стимулира се отбелязването и празнуването на учебните постижения. Този 

процес е интегриран в учебните дейности. Текущото оценяване и даването на 

позитивна и конструктивна обратна връзка е от съществено значение за успеха на всяка 

сесия. Признават се приносите на учащите в учебния процес или в професионалната им 

дейност. Акцентира се върху техните силни страни, постижения, ресурси и 

предпоставки за бъдещи успехи. 

 

Анализ на резултатите от фокус група на тема „Австралийската рамка за 

кариерно развитие в български условия” 

В съответствие с проучванията за приложение на канадската рамка за кариерно 

развитие в Австралия и в Англия, фокус групата обръща внимание на следните аспекти 

на подхода: 

• постигане целите и задачите на Рамката; 

• използваемост (приложения и ползи, обвързани с целите на Рамката; лекота на 

използване; съчетаване с други компетентностни подходи); 

• сложността на подхода; 

• език и съдържание; 

• бъдещо развитие. 

Тези аспекти/ области на изследване могат да послужат и като критерии за 

проучване доколко е приложима рамката в български условия. 

 

Въпрос  1. Какви са възможните приложения и ползи на Рамката у нас? 

Участниците са съгласни, че компетентностната рамка е ефективно средство за 

постигане на множество конкретни цели. Те смятат, че у нас, както и в Австралия, 

Рамката може да се използва за: 

• проектиране, изпълнение, оценка и преразглеждане на програма за кариерно 

развитие; 

• преглед на курс или учебна програма, за да се определи кои компетенции за 

управление на кариерата покрива; 

• разработване на кратък курс/ семинар за кариерно развитие; 

• определяне на индивидуалното ниво на развитие на компетенциите за 

управление на кариерата с цел създаване на стратегии за намеса; 
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• разработване на ресурси, които отговарят на конкретните компетенции за 

управление на кариерата; 

• преглед на кариерни ресурси и продукти, за да се определят компетенциите за 

управление на кариерата, към които те са насочени; 

• преглед на ресурси за кариерна информация и определяне какви компетенции 

покриват. 

• разработване на индивидуално кариерно портфолио.  

Участниците още поставят акцент върху използване на Рамката: 

• като средство за сравнителен анализ и оценка на индивидуалното развитие; 

• за провокиране на обсъждане на личните ценности, интереси, умения и кариера; 

• за насърчаване на обсъждане на баланса между живота и работата, стереотипите 

и качеството на трудовия живот; 

• за осъществяване на интердисциплинарни връзки и интегративен подход в 

обучението; 

• за оценяване на съществуващите ресурси и определяне на нуждите от 

допълнително ресурсно осигуряване; 

• усъвършенстване на личния план за кариерно развитие и автобиография; 

• за интегриране на компетенциите за управление на кариерата в различни учебни 

програми в средните училища, университетите и институции за обучение на възрастни. 

Лекота на използване. Посочват се, например, възможностите при насърчаване на 

дискусии да се използват въпросници за учащи на базата на компетенциите. 

Задълбоченото обхващане на детайлите на компетенциите и индикаторите подпомага 

постигането на съгласуваност между дейностите на учебната програма. 

Съгласуване с други обучаващи програми и компетентностни рамки. Има 

възможност за съгласуване с други обучаващи програми и компетентностни рамки. 

Отбелязва се, че могат да се съгласуват дейности с други програми, например за 

личностно, социално развитие, по здравно и междукултурно образование. 

Изтъква се наличието на сходство с други рамки за кариерно информиране, 

ориентиране и консултиране - Националните насоки за кариерно развитие в САЩ 

(America’s Career Resource Network, 2005) и DODS-модела във Великобритания (Watts, 

2006). Полезен е сравнителният анализ с познатата и широко използвана у нас 

Европейската рамка за ключови компетентности (Европейска квалификационна рамка, 

2009). 

Рамката може да бъде обединяващо средство на институционално и по- 

широкообхватно равнище. Тя може да се използва като обединяващо средство в дадена 

обучаваща институция по отношение на компетентностите за самооценяване на 

учащите в началото на различни програми и мониторинга на придобитите кариерни 

компетенции. Полезна е за преглед на наличните ресурси, разкриване на начина на 

приложение и определяне на потребностите от нови ресурси в рамките на конкретен 

бюджет. 

Ефективното приложение на рамката изисква обучение на екипа, ангажиран с 

обучаващата програма. При разширяване обхвата на приложение на Рамката в средното 

и във висшето образование, в различни форми на обучение на възрастни може да се 

обсъжда въпроса за сертифицирането на специалисти и треньори по приложение на 

компетентностната рамка. 

Практически ползи от рамката. У нас досега не е имало рамка, около която да се  

организират учебните дейности за кариерно развитие. Участниците определят, че 

основните индикатори за ефективност попадат в следните категории: 

• повишен капацитет за операционализиране на политиките в кариерното 

образование и кариерните преходи; 
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• капацитет на обслужване на учащите през всички етапи на живота; 

• капацитет за разработване на програми, които обхващат умения за работа и 

учене, житейски умения, т.е. учене в трите области на кариерно развитие. 

 

Въпрос 2. Как оценявате езика на Рамката? 

Многократно се подчертава, че езикът на рамката  e проблемен. В обратна връзка 

относно съдържанието и структурата на Рамката се отбелязва, че като цяло  

показателите за изпълнение на компетентностите не са достатъчно конкретни. Общите 

формулировки затрудняват работата. 

Много голямо значение се отдава на възможността чрез компетенциите да помага 

за изграждането на общ език за личностно израстване и развитие за преподавателя и 

учащите. Рамката е полезна при формулиране на въпроси за интервюиране и 

провеждане на дискусии. Тогава се говори на общ език. 

 

Въпрос 3. При какви типове учащи е приложима Рамката? 

Рамката е приложима при различни типове учащи, в зависимост от тяхната 

възраст, образование, кариерно развитие/ степен на кариерна зрялост. Тя може да се 

използва в средното и висше образование и обучението на възрастни. 

 

Въпрос 4. По какъв начин Рамката ангажира учащите? 

Рамката е много полезна при генерирането на дискусии сред учащите за личните 

ценности, интереси, умения и етапи в кариерата; 

• Рамката осигурява разбиране на това как ученето през целия живот помага за 

постигане на кариерните цели; 

• Може да помогне за предотвратяване на незаинтересованността към ученето 

през целия живот, участието в квалификационни форми за педагогически специалисти; 

• Чрез рамката се повдигат въпроси  относно разбиране ролята на професионалния 

опит в планирането на кариерата; 

• Чрез компетенциите се предоставя „храна за размисъл” за баланса между 

работата и живота; 

• Отделните области на Рамката са особено ценни през преходните периоди в 

живота; 

• Някои учащи може да забележат, че не са в състояние да достигнат  

компетенциите, посочени като подходящи за тяхната възраст. Някои от  тях са силно 

изненадани, че са много изостанали в развитието на "кариерни компетенции". 

Въпрос 5. Какви са възможностите на рамката за развитие на култура за 

кариерно развитие? 

В началото на XXI век продължават да съществуват старото и новото схващания 

за кариерата, кариерното развитие и обучението за кариерно развитие. Едното е 

свързано с предоставяне на информация в обучението, а другото с преживяване на 

дейност, планиране и развитие на уменията, учене през целия живот. Отчита се, че 

Рамката е едно предизвикателство пред старите предположения за кариерата и 

кариерното развитие и помага за създаване на общи разбирания чрез използване на общ 

речник. Изгражда се култура за кариерно развитие, която предполага промяна в 

нагласите на преподавателите и всички свързани с реализиране на програмата, както и 

нови организационни политики и практики. 

Яснота относно очакваните резултати от обучението. Като се има предвид 

разпространеното в практиката разбиране за предоставяне на кариерна информация, 

вместо развитие на умения за кариерно развитие, наличието и използването на рамката 

при определянето на целите и резултатите, осъвременява разбирането за програмите за 
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кариерно развитие и внася яснота относно резултатите от обучението. Участниците 

смятат, че с помощта на рамката лесно могат да се определят резултатите и подходящо 

да се изберат или разработят учебни дейности. 

Системното прилагане на Рамката би позволило да се установят възможностите за 

кариерно развитие в различни учебни програми. Заедно с това учащите сами могат да 

преценяват степента, до която са развили компетенциите си за управление на личната 

кариера. 

 

Бъдещо развитие. Участниците смятат, че са нужни конкретни мерки за 

улесняване на по-широкото прилагане на Рамката в бъдеще. 

 

Изводи: 

Експертите обобщават, че резултатите от фокус групата могат да се използват от 

ръководители и преподаватели във всички учебни организации и институции, 

включително и от работодателите, които са заинтересовани от прилагането на 

компетентностен подход към кариерното развитие и целят да помогнат на учащите да 

управляват собствената си кариера. Тя може да се използва и при други 

компетентностно базирани подходи. 

 

Препоръки: 

Участниците в дискусиите правят следните препоръки във връзка с приложението 

на компетентностната рамка: 

1) Предложената рамка от компетенции да бъде тествана в мащабно национално 

изследване, обхващащо всички степени и форми на образование, и да се приеме 

Национална рамка за кариерно развитие в България като нормативна база за 

осъществяване обучението за кариерно развитие и всички видове услуги за кариерно 

развитие. 

2)  Рамката от компетенции за управление на кариерата да се използва като 

ефективен инструмент за операционализиране и интегриране на ключовите 

компетентности от Европейската референтна рамка за учене през целия живот. 

3) Образователното министерство да поеме отговорност за по-нататъшното 

развитие и усъвършенстване на Националната рамка за кариерно развитие. 

4) Да се разработи и поддържа уебсайт на Националната рамка за кариерно 

развитие и всички допълнителни ресурси и материали за професионално развитие на 

кариерните специалисти. 

5) Националната рамка за кариерно развитие да се популяризира и използва чрез 

система от дейности и инициативи на правителството, държавни и неправителствени 

организации. 

 

Заключение  

В заключение, във връзка с разработването на модел за обучение за кариерно 

развитие, може да се каже, че  разработваният модел трябва да бъде андрагогически и 

основан на съвременните теории за кариерно развитие. Ефективното обучение на 

педагогически специалисти за кариерно развитие трябва има следните характеристики: 

компетентностно базирано, личностно ориентирано, мотивиращо и празнуващо успеха, 

непрекъснато усъвършенстващо се. Австралийската компетентностна рамка е най-

подходяща за разработване на модела. 
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Резюме: Настоящата разработка прави теоретичен обзор на основните подходи в управлението на 

човешките ресурси. Изяснява се същността на понятието „управление на човешките ресурси“. Поставя се 

акцент както върху основополагащи теоретични концепции, така и върху съвременни и иновативни 

такива. Прави се съпоставка между различните подходи в управлението на човешките ресурси. Извеждат 

се техните силни и слаби страни, предимства и недостатъци. Анализират се и практическите аспекти и 

приложимостта на различните подходи. 

 
Ключови думи: управление на човешките ресурси, подходи, концепции 

 
Abstract: The current research paper makes a theoretical review of the basic approaches to human 

resource management. The essence of the construct „human resource management“ is clarified. The emphasis is 

put on the basic theoretical concepts, as well as on contemporary and innovative ones. Different approaches to 

human resource management are compared. Their strengths, weaknesses, advantages and disadvantages are 

described. The practical aspects and feasibility of these approaches are analyzed. 

 
Key words: human resource management, approaches, concepts 

 

Въведение 
 

В съвременния динамичен свят всяка една организация осъзнава все повече и 

повече жизнено важната функция на човешкия капитал за цялостното функциониране 

на системата. Фокусът вече се измества от това организациите да търсят хора, които да 

„паснат“ на техните нужди към това самите професионалисти да избират организации, 

които да отговарят на възгледите им за успешно функциониране на една система от 

най-различни ресурси. Научните парадигми са подложени на постоянен анализ, 

оспорване и създаването на нови направления и практически принципи. Самите 

термини придобиват нов смисъл, който е ключов за адекватното изпълнение на 

функциите на заемата от нас професионална трудова роля. 

 „Човешките ресурси“ са всъщност „хората в предприятието със своята 

професионална квалификация, личностни качества и нагласи, които правят възможно 

                                                           
63

 Статията е част от проект „Организационната култура като фактор за развитие на 

психологическия капитал“, проект №228 към Философски факултет / Катедра „Социална, трудова и 

педагогическа психология“ / Университетски център по управление на конфликти и организационни 

изследвания 
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то да постигне  своите стопански цели“, а „човешкият капитал“ е „стойност(та) на 

доходоносния потенциал, въплатен в отделните индивиди“. Управлението на 

човешките ресурси (УЧР)
64

 следователно е „дейност на ръководството на 

предприятието, подпомагано от съответните специалисти по управление на 

човешките ресурси, насочена към планиране, организиране, координиране, ръководство 

и контрол на работата по: планиране на човешките ресурси; определяне на 

потребностите от работници и служители; оптимизиране съдържанието на труда; 

привличане, подбор, назначаване и освобождаване на работници и служители; 

осигуряване на равни възможности; определяне на работната заплата; обучение и 

развитие на човешките ресурси; създаване на здравословни и безопасни условия на 

труд; оценяване на трудовото представяне; взаимодействие с работниците и 

служителите; мотивиране на работниците и служителите; оптимално използване на 

човешките ресурси и повишаване на производителността на труда“  (Шопов, 

Близнаков, Атанасова, Евгениев, & Каменов, 2004). 

 

Промяната в разбирането за УЧР 
 

Управлението на човешките ресурси се заражда като идеология в края на 18 век с 

избухването на индустриалната революция и организацията на труда. Със създаването 

на нови и големи производствени предприятия, в трудовия процес са ангажирани хора 

от всякаква възраст, раса, класа. Работниците почти нямат права, работят изключително 

много часове без почивка, в лоши условия и са недобре платени. Основният принцип на 

управление е свързан с контрола им и делегирането на задължения. 

„Научното управление“ на Фредерик Тейлър анализира работата и разделя 

извършването й на отделни компоненти – т.нар. работна специализация. Хората вече 

биват обучавани в извършването на точно определена дейност и се появяват поточните 

линии  (Henderson, 2011). Тази рутинност обаче в даден момент отегчава хората. Затова 

по-късно, през 60-те години на 20-ти век, Елтън Мейо провежда т.нар. „Хоторнови 

изследвания“ и установява, че всъщност изпълнението зависи и от личностно 

обусловени фактори, като мотивацията, удовлетвореността, изследване на 

потребностите на самите служители. По този начин се поставя акцент и върху 

поведенческите аспекти на управлението на човешките ресурси. За хората е важно да 

знаят, че техните искания са чути, обърнато им е внимание и потребностите им ще 

бъдат удовлетворени до колкото това е възможно. 

През 80-те и 90-те години на 20-ти век на хората в една организация вече се гледа 

като на конкурентно предимство, което трябва да бъде ефективно управлявано и 

развивано. Основен елемент в управлението става стратегическото планиране  (Reidy, 

2015). CIPD
65

 развива мащабна концепция, която включва термини като 

„стратегически“, „добавена стойност“, „клиентско предимство“, нещата да бъдат 

извършвани „по-евтино, по-бързо и по-качествено“  (Francis & Keegan, 2006). 

Пазарната икономика и „духът на капитализма“ определят темповете и посоката на 

развитие на организациите. 

В съвременните условия разбирането за управлението на човешките ресурси е 

комплексно и интегрирано в цялостното стратегическо планиране. Човешкият капитал 

стои в основата на произвеждането на стоки и услуги и привнасянето на добавена 

стойност за клиента. От детайлния и специфичен подбор до управление на таланта и 

развиването на компетенциите, специалистите по човешки ресурси са стратегически 

бизнес партньори, активно движещи успешното и ефективно реализиране на бизнес 
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процесите. Затова се оказва, че не само човешкият капитал е ключов, но и тези, които 

умеят най-добре да го управляват. 

 

Управление на персонала и управление на човешките ресурси 
 

Една от насоките за анализ на промяната във възгледите за управлението на 

човешкия капитал в организациите е разглеждането на служителите в дадена компания 

като „персонал“ или като „човешки ресурси“. Обикновено под „персонал“ се разбира 

„работниците и служителите в предприятието, осъществяващи производсвения процес 

и дейностите, за които то е създадено“ (Шопов, Близнаков, Атанасова, Евгениев, & 

Каменов, 2004). Управлението на персонала има административна функция, 

гарантираща, че правилните хора извършват правилните задължения. Смята се, че това 

е традиционен управленски подход, който акцентира върху спазването на правилата и 

политиките на компанията. Основни задачи са планирането, анализът на работата, 

подборът, обучаването и оценяването на служителите, както и администриранет на 

трудово-правните отношения между работодател и служител. Тези задачи са напълно 

приложими и при модела за управление на човешките ресурси. Фокусът обаче е 

поставен върху въвеждането на служители в компанията, развитието им и 

управлението на таланта им
66
. Основната функция е стратегическа, свързана с 

адекватното планиране на оптималното количество и качество на служителите. Някои 

ключови характеристики, по които двата подхода могат да бъдат сравнени и 

отграничени са  (Guest, 1987; Henderson, 2011, p.16): 

 

 

Табл. 1 Основни разлики между управлението на персонала и УЧР 

(адаптиран модел на Гест от 1987г.) 

 

Характеристики Управление на персонала (УП) УЧР 

Стратегическа 

природа 

 Предимно се занимава с 

ежедневни въпроси; 

 Временна и реактивна в 

същността си: по-скоро 

краткосрочна перспектива, 

отколкото стратегическа. 

 Занимава се с ежедневни 
въпроси; проактивна в 

същността си и 

интегрирана с други 

управленски функции; 

 Целенасочено дългосрочна, 
стратегическа визия за 

ЧР
67

. 

Психологически 

договор 

Базиран на съгласие от страна на 

служителя. 

Базиран на търсене на 

доброволна отдаденост на 

служителя. 

Дизайн на работата Типично по модела на 

Тейлър/Форд. 

Типично базиран на екипната 

работа. 

Организационна 

структура 

 Йерархична; 
 Тенденция за вертикална 

интеграция. 

 Гъвкава с ядро от ключови 
служители, заобиколени от 

периферни нива; 

 Висока степен на изнесени 

услуги (аутсорсинг). 

Възнаграждения  На колективна база; 

 „Заплащане за позицията“; 

 Базирани на пазара; 

 Индивидуално или екипно 
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 Всички допълнителни бонуси 

са свързани със системите за 

работа на Тейлър. 

представяне; 

 „Заплащане за приноса“. 

Подбор  Специфични процедури по 

подбор само за старши 

специалистите; 

 Разчита се изключително на 

външния (за организацията) 

местен пазар на труда за по-

голямата част от подбора. 

 Специфични процедури по 
подбор за всички 

служители; 

 Разчита се изключително 
на вътрешния (за 

организацията) трудов 

пазар за ядрото от 

служители. Повече се 

разчита на външния пазар 

на труда за небазовите 

позиции. 

Обучение/развитие Ограничено и обикновено 

сведено до обучението на 

служители на не-мениджърски 

позиции. Тясно свързано с 

работата. Развитието на 

мениджърите се ограничава до 

висшите ръководители и 

ускорени кандидатури. 

Трансформирано във 

философия за обучение и 

развитие обучение, отвъд 

тясно свързаното с работата. 

Продължителна роля на 

развитие за всички ключови 

служители, включително и 

тези на не-мениджърски 

позиции. Силен акцент върху 

мениджърското и лидерско 

развитие. Учеща 

организационна култура. 

Перспектива на 

взаимоотношенията 

със служителите 

Плуралистична: 

колективистична, малко 

доверие. 

Унитаристична: 

индивидуалистична, голямо 

доверие. 

Организация на 

функцията 

 Специалист/Професионалист; 

 Отделена от линейния 

мениджър; 

 Бюрократична и 

централизирана. 

 Широко интегрирана в 

линейния мениджмънт за 

ежедневни ЧР въпроси; 

 Група от ЧР специалисти, 

които да консултират и 

създават политики по ЧР. 

Роля, свързана с 

благосъстоянието 

Нереализирани очаквания. Няма изрична роля, свързана 

с благосъстоянието. 

Критерии за успех 

на функцията 

(ролята) 

Минимизиране на разходите за 

ЧР. 

Контролиране на разходите 

за ЧР, но също така 

максимизиране на ползите от 

ЧР в дългосрочен план. 

 

Майкъл Армстронг, един от ключовите автори, разглеждащи проблематиката на 

човешките ресурси, също говори за няколко форми на управление, а именно: 

 „управление на хора“ – политиките и практиките, които определят 

как хората са управлявани и развивани в организациите; 

 „управление на персонала“ – придобиване, организиране и 

мотивиране на човешките ресурси, изисквани от предприятието; 

 „управление на човешките ресурси“ – стратегически и 

последователен подход към управлението на най-ценните придобивки на 
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организацията – хората, които работят там и които индивидуално или 

групово допринасят за постигането на целите й; 

 „управление на човешкия капитал“ – подход за придобиване, 

анализиране и отчитане на данни, които дават информацията за 

управлението на хора, които привнасят добавена стойност при 

стратегическото инвестиране и оперативното вземане на решения на 

корпоративно и директно мениджърско ниво (Armstrong, 2006). 

Линда Рейди (2015) също съпоставя управлението на персонала и управлението 

на човешките ресурси по 4 основни критерии – интеграция, стратегия, 

взаимоотношения между служителите и управляващите и организационен дизайн. 

Когато се говори за персонал, всички функции по неговото управление са иззети 

единствено и само от специалистите по управление на персонала. Тяхната роля е 

назависима и неприкосновена. При управлението на човешките ресурси, обаче, в 

стратегиите и практиките по осъществяването им са включени и линейните мениджъри 

на служителите и всички други служителите, с които те си взаимодействат. Присъства 

цялостна интеграция на подход, ориентиран към компетентностите на служителите с 

общия стратегически план на организацията. Перспективата е дългосрочна, а 

стремежът е проблемите да бъдат откривани преди реално да се появят, за да се вземат 

адекватни мерки. В традиционните подходи за УЧР подходът е по-скоро реактивен, а 

планирането – краткосрочно. Решенията се взимат след настъпването на криза във 

функционирането на организацията. 

Организационният дизайн също до известна степен предопределя модела на 

управление. Бюрократичната и йерархизирана структура предполага стриктно следване 

на установените правила и политики, властта и вземането на решения са 

централизирани и не всички имат достъп до тях. Това е модел, типичен за управлението 

на персонала. Когато става въпрос за УЧР, дизайнът на организацията е гъвкав и 

приспособим към променящите се условия на средата. Разчита се на творчеството и 

таланта на служителите и умението им за справяне в критични ситуации. 

Взаимоотношенията с висшестоящите са отворени и се базират на свободното 

споделяне на мнение и даване на обратна връзка. Хората са ценни като ресурс за 

организацията и се търси добавена стойност от взаимоотношенията между тях. 

Джо Дюк II и Екпо Ниа Удоно също разглеждат съвременните тенденции и 

промените, които настъпват в моделите за управление на човешките ресурси. 

Проследява се изместването на фокуса и отварянето на системите за УЧР от тесните 

специалисти по ЧР към линейните мениджъри. Разширява се кръга от хора, пряко 

включени в процесите по наемане, обучение, мотивиране и т.н. на служителите. 

Въвежда се и функцията на бизнес партньора по ЧР – човек, който улеснява 

внедряването на организационната стратегия и служи като коуч на мениджърите в 

процеса на комуникация с техните подчинени. Културните особености на 

организацията също търпят промени. Езикът и наименованията на позициите се 

променят и от просто „персонал“ и „служители“ вече се говори за „членове на екипи“, 

„партньори“, а „мениджърите“ и „супервайзорит“е вече са „коучове“, „ментори“, 

„лидери“, „координатори на процесите“. Основен акцент се поставя върху нуждите на 

директните потребители на услугите, а не върху изискванията на мениджърите. 

Визията за работната сила става все по-гъвката и мултифункционална. Подборът 

придобива първостепенна важност, защото не само уменията и предишния опит са 

решаващи при избора, но също така и напасването на личностовите особености към 

съществуващите екипи и организационната култура  (Duke II & Udono, 2012; Francis & 

Keegan, 2006). 
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Моделът на Мичиганската бизнес школа и Харвардския модел 

 

Моделът на Мичиганската бизнес школа разглежда всички ресурси като 

равнопоставени, включително и човешките. Акцентът е върху икономическия аспект на 

трудовия процес. Инвестициите в работната сила трябва да отговарят на конкретните 

нужди, а цената да е приемлива за организацията. Средата трябва да стимулира 

служителите да извлекат максимума от способностите си, за да постигнат висока 

ефективност, като това не изключва и възможностите за растеж и развитие. Въпреки 

това обаче на преден план излиза икономическата полза, т.е. възвращаемостта на 

вложените ресурси и увеличаване на печалбата  (Миланова & Найденова, 2013). 

Харвардският модел в УЧР също се появява през 80-те години на 20-ти век и е 

пряко свързан с идеите на Биър да се обучават мениджърите в това да разбират и 

внедряват в организациите си системите за УЧР. Основният акцент е поставен върху 

изпълнението. Целта е постигането на положителни резултати от трудовите дейности 

на служителите, които също така са отдадени, работят в хармония, развиват уменията и 

компетентностите си и намаляват разходите за компанията. Организационният климат 

се подобрява и благополучието – индивидуално, групово и организационно е налице 

(Henderson, 2011). 

Сам по себе си Харвардският модел комбинира няколко ключови компонента, 

които са неизменно свързани – политиките по УЧР, интересите на заинтересованите 

страни, ситуационни фактори, изходите от дейността на ЧР и дългосрочните 

последствия. Той е основан на политики, които са издигнати на принципа на 

взаимността – взаимни цели, уважение, влияние, а това повишава и привързаността на 

служителите към организацията. Също така съобразяването с „човешката страна“ в 

управлението е ключово за постигането на желаните резултати по отношение на 

изпълнението (Миланова & Найденова, 2013). 

В последствие Дейвид Гест (Guest, 1987) обогатява Харвардския модел с цел 

постигане на максимално възможната ангажираност на служителите в работата  

(Миланова & Найденова, 2013). Тези аспекти на оптимизирането са свързани със 

стратегическа интеграция и вътрешноорганизационна съгласуваност, идентификация 

на служителите с компанията, високо качество на продуктите и услугите, 

функционална гъвкавост и адаптивна организационна структура. 

 

„Твърди“ („hard“) и „меки“ („soft“) подходи в УЧР 

 

Едно от най-популярните разбирания за системата от управление на човешките 

ресурси е свързано с т.нар. „твърди“ и „меки“ подходи. „Твърдите“ подходи „третират 

хората просто като всеки друг ресурс, който трябва да бъде управляван ефективно“ 

(Reidy, 2015, p.3). Акцентът е върху организацията и нейните цели, потребности и 

функционални особености. За разлика от тях, при „меките“ подходи се обръща 

внимание на личността на служителите, техните емоции и поведенчески реакции. В 

рамките на организацията те биват адаптирани и развивани. Това разделение на 

подходите в управлението на човешките ресурси има пряка връзка и с теория „Х“ и 

теория „У“ на МакГрегър. При първата фокусът е върху процесите в организацията, 

контрола и крайния резултат, а при втората – ролята на самите хора в реализирането на 

целите чрез отдадеността им към работата  (Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & 

Stiles, 1997). 

При други тълкувания на „твърдите“ и „меките“ модели изследователите се 

фокусират върху акцентирането на ресурсите или съответно човешкия елемент  (Truss, 

Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997; Guest, 1987). При „твърдите“ модели за 
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УЧР водещи са количествените, изброимите и бизнес ориентираните аспекти на 

управлението на общия брой ресурси, които са рационално средство за постигане на 

продуктивност. Ролята и функциите на служителите са тясно свързани със 

стратегическите цели на организацията. При „меките“ модели се разчита на гъвкавост и 

адаптивност, за да се постигне по-висока отдаденост в процеса на работа, в резултат на 

автономност и самоконтрол на действията на служители и взаимно доверие. 

Моделът „7S“ на Маккинзи е един от най-типичните модели за стратегическо 

управление на човешките ресурси, базиран на консултантския подход. Той разделя 

факторите на вътрешната среда на организацията на „твърди“ и „меки“. Към 

„твърдите“ фактори спадат стратегията, структурата и системите, а към „меките“ – 

стилът на управление, служителите, способностите и споделените ценности  

(Панайотов, 2014)
68
. Вижда се, че формалните елементи, които са по-трудно податливи 

на промяна са по-тясно свързани с организацията. А характеристиките, които са 

обусловени от личностови особености и предиспозиции са тези, които зависят от 

индивидуалните и групови процеси в рамките на взаимодействието служител-

организация. В основата са поставени онези традиционни и базисни компоненти, които 

поставят основата за развитие на личносния потенциал и усъвършенстване на 

професионалните умения ка човешкия капитал. 

 

Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси 

 

Друга перспектива за анализ на подходите в управлението на човешките ресурси е 

свързана с ориентацията във времето и функционалното изпълнение на 

организационните цели. Смята се, че УЧР може да бъде разделено на стратегическо и 

оперативно или функционално. „Оперативното управление на човешките ресурси е 

функция на непосредствените ръководители и на специализираните звена по 

управлението на персонала, която е насочена към постигане на краткосрочни и 

средносрочни непосредствени цели на предприятието в управлението на човешките 

ресурси. То включва комплекс от дейности по отделните направления (елементи) на 

управлението на човешките ресурси за осигуряване, развитие, мотивация и 

продуктивно изпозване на заетите работници и специалисти в предприятието“ (Шопов, 

Евгениев, Каменов, Атанасова, & Близнаков, 2013, стр.42). Акцентът при оперативното 

УЧР е по-скоро върху непосредствените мениджърски действия на ръководителите до 

средно управленско ниво, които имат краткосрочен до средносрочен ефект  (Kazmi & 

Ahmad, 2001). 

Тенденцията към стратегическо управление като цяло през 70-те и 80-те години, 

неизменно засяга и системата за УЧР, която постепенно започва да се трансформира в 

стратегическо управление на човешките ресурси. Темпът на развитие е изключително 

динамичен и организациите, които искат да оцелеят трябва да се приспособят. В този 

смисъл и СУЧР
69

 се разбира като „модел на планиранo 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. Заложен е принципът на 

мултидименсионалността и крос-фунцкионалността. „Стратегическото управление на 

човешките ресурси е дейността на висшите ръководители на предприятието, която е 
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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, Евгениев, 

Каменов, Атанасова, & Близнаков, 2013, стр.30-31). 

В рамките на СУЧР също могат да се разгледат няколко подхода, ориeнтирани 

към изпълнението, отдадеността, включеността. Базираният на ресурсите подход за 

СУЧР акцентира върху задоволяването на потребностите на човешкия капитал от 

страна на организацията. Основната цел е свързана с подобряване качеството на 

ресурсите. Затова и организацията притежава по-квалифицирани служители от 

конкурентите, като се насърчава ученето и развиването на компетенциите. Уникалният 

умствен потенциал се използва интензивно за придобиването на конкуретно 

предимство. Поддържа се и специфична организационна култура, която има 

обединяваща функция. Смята се, че инвестирането в човешкия капитал като цяло ще 

донесе добавена стойност на компанията. 

Подходът, базиран на високото представяне (изпълнение) интегрира 

различните практики и политики за повишаване на цялостното изпълнение чрез 

развиване на продуктивността, качеството, обслужването на клиентите, ползите. В 

основата на тези процеси стоят вдъхновяващи лидери, децентрализирана система на 

вземане на решения, изграждане на доверие и споделени ценности, еднакво отношение 

към всички. Самата система за оценка на изпълнението трябва да бъде ясно 

структурирана и интегрирана, за да бъде възприета и прилагана на практика. 

При СУЧР фокусът върху човешката страна остава неизменен и затова два от 

подходите са насочени към отдадеността и включеността. 

Подходите, които са базирани на отдадеността на служителите, се стремят да 

изградят ясни кариерни пътеки и възможности за обучение и развитие, до които да 

имат достъп всички служители. Изоставя се моделът на ригидната длъжностна 

характеристика и се търси функционалната гъвкавост и многоаспектността на 

професионалните умения. Работа в екип става основа, като се игнорират формалните 

структури и титли, които разграничават, а не обединяват служителите. Въвеждат се и 

нови методи за оценка на изпълнението и споделяне на ресурсите. 

Когато става въпрос за поход, насочен към включеността, се говори за 

партньорски взаимоотношения  (Francis & Keegan, 2006; DukeII & Udono, 2012). 

Диалогът и даването на обратна връзка са основни в процеса на комуникация, а 

отговорностите и участието във вземането на решения са споделени. Работните 

задължения се рутират, дават се предложения за подобряване и оптимизиране на 

работните процеси. Целите са взаимни, а определянето на стъпките за осъществяването 

им са резултат от общите услия на всички (Armstrong, 2006; Wright & McMahan, 1992). 

 

Заключение 

 

Независимо какъв подход за управление на системата си от човешки ресурси 

избере една организация, тя трябва да има предвид динамичността и постоянното 

усъвършенстване и развитие на тази система. Всеки един етап от съществуването на 

компанията се характеризира със специфични особености, вътрешни и външни 

фактори, които предопределят посоката за развитие. Високото изпълнение е функция 

от мотивацията, способностите на служителите и условията на средата и затова тези 

три елемента трябва да са оптимално разгърнати и внедрени в цялостната стратегия за 

развитие на организацията. Човешкият капитал е не само основата, но и движещата 
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сила на успеха и утвърждаването на всяка една компания на пазара и затова от начина, 

по който той е управляван, зависи и крайният резултат. 
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Резюме: Настоящата разработка представя резултатите от направена организационна диагностика 

и анализ на удовлетвореността в производствена компания. В изследването са участвали 156 от общо 250 

служители в компанията. Резултатите показват, че статистически значими различия има по отношение на 

подскалата „Цели“ спрямо отдела на изследваните лица (p<0,05, F=2,183). Оказва се, че финансово-

счетоводният отдел има най-високи средни стойности по почти всички подскали на въпросника за 

организационна диагностика, а офисът на компанията в Бургас – най-ниски. Данните са сходни и по 

отношение на удовлетвореността. Също така резултатите показват, че заеманата позиция влияе върху 

стойностите на подскалата „Възнаграждения и повишения“ (p<0,05). По отношение на проведения 

контент-анализ се оказа, че възнагражденията и организацията на работата са двата най-големи проблема 

на служителите във фирмата и вземането на мерки от страна на ръководството във връзка с тези 

проблеми ще подобри изпълнението на работата. 

 
Ключови думи: организационна диагностика, удовлетвореност, производствена компания 

 
Abstract: The current research paper represents the results from an organizational diagnosis and 

satisfaction analysis in a production company. 156 out of 250 employees of the company took part in the study. 

The results show that statistically significant are the differences between the subscale “Goals” in regards with the 

department of the participants (p<0,05, F=2,183). It turned out that the financial-accounting department has the 

highest means in almost all of the subscales of the organizational diagnosis questionnaire and the Burgas office – 

the lowest. The data is similar for satisfaction. The results also show that the job role influences the values of the 

subscale “Remuneration and promotions” (p<0,05). In relation with the content-analysis it turned out that 

remuneration and the organization of the work are the two biggest problems of the employees of the company 

and any actions from the management in regards with those problems will improve the performance at work. 

 
Keywords: Оrganizational diagnosis, satisfaction, production company 

 

ТЕОРЕТИЧНА РАМКА 

Всяка една организация в съвременния динамичен свят преминава през различни 

етапи в развитието си. Диагностиката и анализът на текущото състояние и 

функциониране на една компания са предпоставка за адекватни мениджърски решения 

и успешното управление на човешките ресурси. Дори едно от определенията за 

организационната диагноза твърди, че това е процес, при който се навлиза в една 

човешка система с цел събиране на информация за дейностите и преживяванията в 
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системата с цел генериране на обратна връзка за подобряване на процесите. Целта е „да 

се създаде широко споделяно разбиране за системата и на базата на това разбиране да 

се реши, дали промяната е желателна“ (Alderfer, 1980). Уаисбърд (1976) говори и за 

съгласуваност между организацията и средата по отношение на подпомагане на 

подобряването на изпълнението, както и между организацията и индивида и 

формалните механизми за функциониране. Нито една структурна единица не 

съществува самостоятелно. Нейното ефективно функциониране е обусловено от 

различни взаимовръзки и постоянен процес на обмен на ресурси. По този начин всеки 

елемент допринася по уникален начин за крайния успех на цялото. 

От теоретична гледна точка съществуват няколко етапа на организационната 

диагноза – проучване, договаряне, дизайн на изследването, събиране и анализ на 

данните, обратна връзка (цит. по Илиева, 2006, стр.128-129). Всеки един от тях е 

изключително важен, за да се създаде доверително взаимотношение между 

диагностициращия експерт и организацията. Самият процес на консултиране изисква 

максимална включеност и отдаденост, за да бъде ефективен. Напоследък и все повече 

организации избират този метод, когато са изправени пред проблеми, които не могат да 

решат сами; когато искат да използват максимално открили се възможности; когато 

има осъзнатост за ползите от този процес; за споделяне на отговорността и др.  (Джонев 

& Димитров, 2014). Консултирането също така е и двустранен процес – отвътре – навън 

и отвън навътре. Организацията се разкрива пред външен за структурата и системата й 

субект, който от своя страна трябва да навлезе максимално дълбоко в проблемите й, за 

да може да спомогне разрешаването им. Консултантът може да бъде и човек или група 

от самата организация и да изпълнява същите функции. Вземането на решение кой и 

как да извърши процеса е сложен и подлежи на анализи от всички засегнати страни. 

В един от моделите за организационна диагностика – този на Уаисбърд (Илиева, 

2006; Weisbord, 1976) се оценяват няколко ключови сфери, важни за ефективното 

функциониране и успешното управление на организацията. Важно е да има 

съгласуваност между личните и организационни цели и те да бъдат ясно формулирани, 

разбрани и приети. Това се отнася и за разделението на труда. Качеството на работните 

взаимоотношения и липсата на конфликти също биха били стимулиращи, както и 

подходящите стимули и възнаграждения. Насърчаващо и трансформационно 

лидерство, съпътствано от подпомагащи механизми за изпълнение на работните 

задължения и адекватна оценка на сферите, нуждаещи се от промяна също допринасят 

за повишаване на ефективността и удовлетвореността на служителите. Това е и 

моделът, който е използван по отношение на приложената организационна диагностика 

в настоящето изследване. 

В редица изследвания се доказва, че нагласите към работата и особено 

удовлетворението са от ключово значение за изпълнението на служителите. Това как те 

се чувстват в резултат на работата, която извършват, може да доведе до съществени 

промени в тяхното представяне. Факт, доказан още през 60-те години на 20-ти век в 

изследванията на Елтън Мейо. 

 Удовлетвореността обаче може да бъде оценявана както глобално, така и по 

отношение на различни аспекти. Затова е важно за целите на всяка една диагностика да 

се избере адекватен подход. Трябва да се вземат предвид както личностови особености, 

така и фактори на средата и елементи на работата. В един от най-разпространените 

модели, този на Портър и Лоуър например, се доказва идеята, че взаимоотношението 

между удовлетвореността от работата и изпълнението се опосредства от свързаните с 

работата награди  (Ригио, 2006). В последствие и в самата разработка тази теоретична 

постановка ще се потвърди. 
 

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 
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В настоящето изследване бяха включени всички отдели на компанията в гр. 

София и служителите от офиса на компанията в гр. Бургас
71
. От 250 служители, 

въпросниците за организационна диагностика и удовлетвореност от работата бяха 

попълнени от 156 човека (62,4%). От тях 113 са мъже (72,4%), което е логично с оглед 

на сектора (дизайн, производство, монтаж на фасади, дограми, PVC и алуминиеви 

профилни системи и др.), 21 са жени (13,5%), а 22 човека (14,1%) не са посочили пол. 

Изследваните лица са на възраст между 20 и 62г., като преобладават тези между 25 и 45 

г. (57,7%). Мнозинството от служителите са българи – 138 (88,1%). По отношение на 

разпределението по отдели, най-много хора, взели участие в проучването, има от отдел 

„Строително-монтажни дейности“ – 66 (42,3%), следвани от „Основно производство“ – 

34 (21,8%) и „Оферти и проектиране“ – 19 (12,2%). Тези цифри са обусловени и от 

съответния брой хора, работещи в отделите, тъй като те са най-многобройни. 

В процеса на провеждане на изследването имаше първоначално запознаване 

между изследователя и служители на компанията. На този етап бяха подробно 

представени и целите и методологията на проучването, като имаше възможност и за 

персонална среща и в последствие комуникация с всеки един служител. Активно 

участие в провеждането на изследването взе и мениджърът „Човешки ресурси“. 

Въпросниците бяха и модифицирани в малка степен с цел по-лесното им разбиране и 

попълване от страна на служителите на компанията. 
 

АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Целта на проведеното изследване е изцяло практическа и е свързана с 

ангажирането в един относително по-дълъг (2-3 години) период на организационно 

консултиране. На тази първоначална фаза бяха анализирани два въпросника – за 

организационна диагностика и за удовлетвореност от работата. Беше направен и 

контент-анализ по отношение на няколко ключови въпроса. 

Организационната диагностика на анализираната производствена компания 

(дизайн, производство, монтаж на фасади, дограми, PVC и алуминиеви профилни 

системи и др.) доведе до интересни резултати. Оказва се, че най-високи средни 

стойности по няколко компонента има финансово-счетоводният отдел. За хората, 

опериращи с финансите на компанията, целите на организацията са най-ясни и 

постижими, а разделението на труда и организационната структура – добре приети и 

функциониращи. Тези служители са доволни от мениджърските политики и практики, 

фигурата на лидера (управителя на компанията) и от подпомагащите механизми за 

подобряване на изпълнението (ясни финансови процеси, използването на счетоводни 

софтуери и др.). Факт е, че служителите от този отдел разполагат с достъп до 

конфиденциална информация, отнасяща се до обмена на финансови средства. Те са 

наясно с приходите и разходите на компанията в най-малки детайли. Ролята им за 

успешното функциониране на компанията следователно е ключова и към тях 

ръководството има голямо доверие. Затова и те са едни от първите, които получават 

ключова информация относно производствените процеси и търговските дейности. 

Финансовите специалисти са ангажирани и с планирането и прогнозирането на 

парикопотока, което е пряко свързано и с целите на организацията, подобряване на 

изпълнението и оптимизиране в структурно отношение на компанията. 

В отдела, обозначен като „Друга администрация“ резултатите са най-

амбивалентни. Докато служителите на компанията в офиса в Бургас са с най-ниски 

стойности по отношение на осъзнатата нужда от промяна и адекватност и релевантност 

на възнагражденията, при отдел „Друга администрация“ имаме както най-високи, така 

и най-ниски средни стойности. Редно е да се отбележи тук, че характерът на този отдел 
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е неформален и в него влизат хора, занимаващи се с човешки ресурси, аднимистрация и 

секретарски дейности, правни услуги и др. и реално тези хора не функционират като 

един екип. Въпреки това, тези служители определят взаимоотношенията с колегите 

като пълноценни и ползотворни (до известна степен се предопределя и от функциите 

им), а възнагражденията – справедливи и адекватни. Те имат и ясна осъзнатост за 

необходимостта от промяната. За тях обаче целите ка компанията изглеждат най-

неясни и разнопосочни, както и структурата по отношение на разделението на труда. В 

тази връзка, единственият статистически значим резултат по отношение на влиянието 

на принадлежността към даден отдел и организационната диагноза е с поскалата 

„Цели“ (p<0,05, F=2,183). А заеманата позиция определя отношението на служителите 

към системите за възнaграждения и възможността за повишения (p<0,05). 
 

Табл. 1 Разпределение на средните стойности (бал) по подскали от 
въпросника за организационна диагностика и отдели 

Отдел Цели Структура 

Взаимоот-

ношения 

Възнаграж-

дения/ 

Повишения 

Подпомагащи/ 

Поддържащи 

Механизми Лидерство Промяна 

Строително-

монтажни 

дейности 

Ср. ст. 16,23 17,41 19,15 13,49 16,94 17,62* 17,20 

Бр. 

хора 
66 66 66 65 66 66 65 

Оферти и 

проектиране 

Ср. ст. 15,53 17,63 19,37 14,95 17,42 18,74 16,37 

Бр. 

хора 
19 19 19 19 19 19 19 

Материално-

техническо 

снабдяване 

(Логистика) 

Ср. ст. 17,80 18,20 20,00 13,40 16,60* 18,80 16,00 

Бр. 

хора 
5 5 5 5 5 5 5 

Транспорт, 

стопанско 

обслужване и 

поддръжка 

Ср. ст. 18,00 19,33 18,67* 15,00 18,00 19,33 17,67 

Бр. 

хора 
3 3 3 3 3 3 3 

Финансово-

счетоводен 

Ср. ст. 18,33** 20,67** 20,00 17,67 20,67** 21,00** 17,67 

Бр. 

хора 
3 3 3 3 3 3 3 

Друга 

администра-

ция 

Ср. ст. 13,75* 16,50* 21,50** 18,25** 18,75 20,00 18,00** 

Бр. 

хора 
4 4 4 4 4 4 4 

Основно 

производство 

Ср. ст. 16,82 17,91 21,06 14,82 18,06 18,53 17,68 

Бр. 

хора 
34 34 34 34 34 34 34 

Бургас 

Ср. ст. 15,40 18,20 20,40 11,80* 18,40 19,00 15,00* 

Бр. 

хора 
5 5 5 5 5 5 5 

Общо 

Ср. ст. 15,99 17,40 19,51 14,01 17,22 18,04 16,98 

Бр. 

хора 
156 155 156 155 156 156 155 

** Най-високата стойност по подскала 

* Най-ниската стойност по подскала 

 

Тези резултати се подкрепят и от получените данни по отношение на 

удовлетвореността от работата. Като цяло служителите са доволни от колегите си и 

работните си взаимоотношения, но са неудовлетворени от заплащането си. Финансово-

счетоводните специалисти, които работят тясно свързано с мениджмънта на 
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компанията, са и най-удовлетворени от въпросното ръководство, съдържанието на 

работата си и колегите си. Условията на труд и работата като цяло пък са факторите, 

които влияят най-силно върху изпълнението на служителите от логистичното 

направение. Офисът в Бургас има най-ниските стойности на удовлетвореност по всички 

подскали с изключение на ръководството, от което най-недоволни са служителите в 

отдел „Транспорт, стопанско обслужване и поддръжка“. Ключов фактор се оказва 

разстоянието и откъснатостта на това звено. Служителите в гр. София имат пряк досег 

до мениджърите, участват активно физически (не дистанционно) в различни фирмени 

инициативи. Естествено ръководството на компанията се стреми да поддържа 

организационната култура относително еднаква, но в определени моменти ключова се 

оказва фигурата на лидера, която за офиса в гр. Бургас е „по-идеалистична“. 

 

 

Табл. 2 Разпределение на средните стойности (бал/ абсолютна средна 

стойност) по подскали от въпросника за удовлетвореност и отдели 

Отдел 

Условия/ 

Орга-

низационна 

среда Съдържание 

Работн

а група Ръководство 

Заплаща-

не 

Работата 

като 

цяло 

Строител-

но-

монтажни 

дейности 

Ср. ст. 

(бал) 
13,71 17,41 11,94 13,14 5,08 3,73 

Абс. ср. 

ст. 
3,43 3,48 3,98 3,29 2,54 3,73 

Бр. хора 66 66 66 66 66 66 

Оферти и 

проекти-

ране 

Ср. ст. 

(бал) 
14,53 18,68 12,32 12,68 5,89 3,95 

Абс. ср. 

ст. 
3,63 3,74 4,11 3,17 2,95 3,95 

Бр. хора 19 19 19 19 19 19 

Мате-

риално-

техническо 

снабдяване 

(Логистика

) 

Ср. ст. 

(бал) 
15,40 17,00 12,60 13,20 4,80 4,40 

Абс. ср. 

ст. 
3,85** 3,40 4,20 3,30 2,40 4,40** 

Бр. хора 5 5 5 5 5 5 

Транспорт, 

стопанско 

обслужван

е и 

поддръжка 

Ср. ст. 

(бал) 
13,67 17,00 11,33 11,33 5,67 4,00 

Абс. ср. 

ст. 
3,42 3,40 3,78 2,83* 2,84 4,00 

Бр. хора 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

Отдел 

Условия/ 

Орга-

низационна 

среда Съдържание 

Работн

а група Ръководство 

Заплаща-

не 

Работата 

като 

цяло 

Финансово

-

Ср. ст. 

(бал) 
15,33 20,00 13,00 16,33 6,67 4,00 
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счетоводен Абс. ср. 

ст. 
3,83 4,00** 4,33** 4,08** 3,34 4,00 

Бр. хора 3 3 3 3 3 3 

Друга 

админист-

рация 

Ср. ст. 

(бал) 
15,25 19,00 13,00 16,25 7,00 4,00 

Абс. ср. 

ст. 
3,81 3,80 4,33** 4,06 3,50** 4,00 

Бр. хора 4 4 4 4 4 4 

Основно 

произ-

водство 

Ср. ст. 

(бал) 
14,03 18,56 12,03 14,15 6,21 4,00 

Абс. ср. 

ст. 
3,51 3,71 4,01 3,54 3,11 4,00 

Бр. хора 34 34 34 34 34 34 

Бургас 

Ср. ст. 

(бал) 
11,20 14,60 10,40 13,00 3,60 2,60 

Абс. ср. 

ст. 
2,80* 2,92* 3,47* 3,25 1,80* 2,60* 

Бр. хора 5 5 5 5 5 5 

Общо 

Ср. ст. 

(бал) 
13,90 17,74 11,90 13,19 5,46 3,82 

Абс. ср. 

ст. 
3,48 3,55 3,97 3,30 2,73 3,82 

Бр. хора 156 156 156 156 156 156 
** Най-високата стойност по подскала 

* Най-ниската стойност по подскала 

 

Анализът на получените резултати по отношение и на организационната 

диагностика, и на удовлетвореността от работата е тясно свързан с някои особености на 

сектора и на структурата на организацията. След проведени и няколко интервюта с 

мениджъра „Човешки ресурси“ и анализа на документи (щатно разписание на 

длъжностите и др.) се установиха някои характеристики на организационния климат. 

Има ясно разделение между хората, които имат по-административно-техническа 

ориентация (проектанти, мениджъри на проекти, фасадни инженери и др.) и тези, които 

се занимават с реалното производство, логистиката и обезпечаване на материалите. 

Липсата на открита комуникация между отделите поражда и появата на изкривена 

информация. Подценяването или надценяването на личните и професионалните 

качества и умения също оказват влияние. Нивото на придобита образователна степен 

предопределя и очакванията за професионална реализация и кариерно развитие. 

Като цяло компанията има доста ангажираща и ориентирана към служителите 

политика. Оборудването е съвременно, работната среда е материално обезпечена.Тъй 

като компанията се намира в индустриална зона на гр. София, голяма част от наетите 

служители са местни хора, които живеят в региона. Те са ангажирани предимно в 

произвдството и логистиката. Екпертите, които пътуват от гр. София имат организиран 

транспорт всеки ден. Този факт по някакъв начин влияе на работните 

взаимоотношения. Местните се чувстват „ощетени“, а за пътуващите това е 

допълнителен ангажимент. Няма и единен критерий и общо споделено мнение по 

отношение на социалните придобивки. 

Основен проблем на компанията е заплащането. Макар и според мениджъра 

„Човешки ресурси“ то да е над средното за сектора, заплатите в самия сектор са 
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ниски
72
. Липсата на възможности за реализация (за тясно специализираните експерти в 

сферата) и на работа като цяло в региона (за местните служители) са основни 

задържащи механизми. Разликите обаче между някои позиции по отношение на 

заплащането са двойни и тази информация се разпространява най-вече под формата на 

слухове, като това води до неудовлетвореност и чувство за несправедливост. Не всички 

служители обаче имат ясна представа за обствените си възможности и качеството на 

извършваната от тях работа. Ръководството прави постоянни опити да се дава 

навременна адекватна обратна връзка. Въпреки това част от служителите имат 

склонността постоянно да недоволстват и да се оплакват – в повечето случаи без 

конкретни основания. Те обаче остават на работа, поради вече споменатите липса на 

работни възможности и кариерно развитие. Плюс за компанията е и фактът, че 

служителите относително често се включват в различни социални програми и 

представителни изследвания (напр. за определяне на компетентностите за заемане на 

дадена длъжност към Българска стопанска камара). Това ги мотивира да бъдат активни 

макар и в дейности, които не са пряко свързани с работния процес. Ефект, разглеждан 

още от Елтън Мейо през 60-те години на 20-ти век. 

В резултат от направения контент-анализ (анализ на съдържанието) на 4 основни 

въпроса, се получиха следните резултати, които са разпределени в няколко големи 

групи: „3-те най-големи проблема при работата Ви във фирмата“: възнаграждения 

(21,6%), организация на работата (18,2%), ефективност на персонала (18,2%); „3-те най-

големи проблема при работата Ви в отдела“: организация на работата (25,8%), 

комуникация (14,4%), възнаграждения (13,4%); „Подобряването на следните 3 неща ще 

подобри изпълнението на работата по-добре“: организация на работата (21,3%), 

възнаграждения (18,0%), отношения (17,2%); „Действия на ръководството, за да се 

подобри работата в организацията като цяло“: организация на работата (25,0%), 

възнаграждения (23,3%), отношения (14,7%). 

Забелязва се доста голяма консистентност на отговорите на служителите и при 

количествените, и при качествените изследователски методи. Оказва се, че 

заплащането и основната причина за неудовлетвореността в компанията. Факт е, че 

нивата на възнагражденията в сектора са ниски, но във време на динамично развиващи 

се модерни ИТ технологии, телекомуникации, маркетинг, реалното производство е 

бавно замиращ сектор. Стройната организация на поточната линия води до резултати, 

но липсата на организацията на процесите създава слаби звена и спад в общото 

изпълнение. А за да има добра работна атмосфера, взаимоотношенията и 

комуникацията трябва да бъдат открити, ясни и целенасочени. Също така 

ръководството трябва да бъде активно включено в самите работни процеси, за да бъде 

успешно в оптимизирането им. Фактът, че има консистентност на резултатите от 

изследването показва, че в компанията има ясна осъзнатост на проблемите и сферите, 

които имат нужда от подобрение. Това важи не само за служителите, пряко свързани с 

производствените процеси, но и за ръководството. Хората, които взимат решенията в 

компанията, са силно ангажирани в подобряване на резултатите и повишаване на 

ефективността. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на проведената организационна диагностика на производствената 

компания, обект на изследването, се породиха положителни нагласи и у служителите, и 

у ръководителите. Предварително изградената „негативна картина“ се оказа податлива 

на оптимизация. Проблемите, които ръководството на компанията беше набелязало, се 
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потвърдиха и от резултатите от изследването, но не в такава голяма степен. Факт е, че в 

организацията има сфери за подобрение, но важното е, че тези процеси са осъзнати. 

Като следващи стъпки в процеса на организационно консултиране се планира 

съвместното изграждане на предписания и насоки за подобряване на изпълнението и 

повишаване на ефективността, свързани с: 

 Запознаване на служителите на компанията с представителни данни за 

възнаграждения в сектора, политики и управленски практики в сходни 

компании, за да се изведат на преден план силните страни на организацията; 

 Включването на служителите в допълнителни психологически изследвания, 

които да засегнат по-голям кръг проблеми – мотивация, нива и качество на 

изпълнение и др.; 

 Организиране на регулярни срещи с представители на ръководството, за да има 

по-открита комуникация относно текущите проблеми и предложения за 

разрешаването и подобренията им; 

 Възможности за професионално развитие и придобиване на допълнителни 

квалификации; 

 Оптимизиране на човешкия капитал – в компанията са интегрирани и 

служители с особен статут (затворници), което е част от социалната политика 

на компанията; 

 Повишаване на ангажираността на служителите и включеността им в работата 

чрез различни дейности, пряко и непряко свързани с работния процес. 
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Резюме: Целта на доклада е да предостави етически прочит на трансформациите, на които са 

подложени основните форми на човешка активност – труд, общуване и познание, под влияние на 

съвременните интелектуални технологии, използвани за тяхното организиране и управление. За целта из-

ложението е фокусирано върху разнообразите ефекти от техногенното въздействие и свързаните с него 

тенденции и перспективи като кибернетизацията на човешките дейности и дехуманизацията на 

обществото. 

 
Ключови думи: човешки ресурси, интелектуални технологии, интернет, киберпространство, 

формална рационалност, дехуманизация 

 
Abstract: The aim of this paper is to offer and ethical reading of the undergoing transformations in the 

main form of human activity – work, communication and education, under the influence of the modern 

intellectual technologies, used for their organizing and management. For this purpose the exhibition is focused 

on the various effects of the technogenic influence and the related to it tendencies and perspectives, such as the 

cybernetization of human activities and dehumanization of society. 

 
Keywords: human resources, intellectual technologies, Internet, cyber space, formal rationality, 

dehumanization 

 

Коментирането на тенденции и перспективи, свързани с многозначни категории 

като „човешки ресурси” и „интелектуални технологии” налага предварително както 

тяхното понятийно уточняване, така и методологическо оправдаване на избрания за 

коментар ракурс, в частност техния етически прочит. Този прочит изисква да следваме 

етически съображения в аргументацията на оценките за коментираните феномени и 

процеси, като взимаме под внимание случващото се с моралността ни и нашите етични 

понятия  в качеството им на специфичен начин на отнасяне към света и присъствие в 

него, според който хората формулират свои цели, така че животът им да е нещо 

различно от просто, налично битие, борба за самосъхранение и оцеляване заради 

самото оцеляване. 

Етическият прочит е единствен път за разпознаване и коректив на явления и 

процеси в обществото и живота ни с повече или по-малко дехуманизиращ ефект върху 

тях според различните, многообразни смисли на дехуманизацията, провокирани от 

съвременния технически напредък и съпровождащите го формализация и 

деантропоморфизация на социални отношения и всекидневни практики.  Следователно 

ако искаме да научим и кажем нещо за етичността на хората днес, за тяхното състояние 

като морални същества или нашата съвременност, ние не бихме могли да сторим това 

mailto:silvia_mineva@abv.bg
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без такъв  прочит на влиянието и ефектите на кибернетичния модел на организация и 

управление на обществото като общество на знанието и информацията, утвърждаващ 

своеобразен „хомункулярен” функционализъм като универсална доминанта във всичко, 

което хората мислят, правят, чувстват. Имам предвид характерното за този 

функционализъм обяснение на човешкото поведение, според което то може да се 

представи като автоматизирани “подпроцеси”, осъществявани чрез процеси, подчинени 

на “таблици” с инструкции. От това гледище функционалната връзка между „юзър” и 

компютър се състои в това, че първият е „ментална единица”- хомункулус –способна да 

разбира езика, на който са написани инструкциите. Същата функционалистка логика 

заляга в основата и на идеята за взаимната заменимост на човека и машината, като 

например на умението за плетене от плетачната машина. Доколкото процесите в 

съзнанието подлежат на обяснение по изчислителен принцип, дотолкова за тези 

аспекти на съзнанието може да се  говори в термините на компютърната метафора за 

мозъка или нервната система, така както биологията говори за сърцата като за помпи и 

за бъбреците като за филтри. Важно следствие, забелязано от критиците на 

молекулярния функционализъм е “скъсването” между психологическото състояние и 

поведението. Макар и да не е окончателно, то е показателно за това, че „менталното 

състояние и поведенческата реакция могат да съвпадат при определени условия, т.е. 

съвпадението е контингентно” (Карагеоргиева, 2008: §8.7). 

Това не означава да „наблюдаваме” пасивно дали научният и технически 

напредък  отговаря на познатите ни начини за обясняване на нашето поведение, 

съзнание или убеждения, а да преосмисляме познанията си за тях в контекста на 

съвременните реалии. Преосмислянето налага да се фокусираме както върху 

целенасочените, така и върху непреднамерените, странични въздействия и изменения, 

които търпят т.нар. „човешки ресурси”, „управляеми” с помощта на различните 

мениджърски технологии за планиране, наблюдение и контрол върху развитието и 

използването им като условие за ефективна трудова дейност, но най-вече като 

инструмент и „източник” на печалба. Извън това едностранчиво и тясно 

интерпретиране на формулировката остават въпросите: какво се случва под напора на 

техниката и технологиите с различни наши качества, способности и потребности, но 

особено с моралната ни чувствителност и с нашия разум като практическа способност 

на човека да постановява закони на самия себе си, т.е. като свободна воля? Какви 

тенденции и перспективи откриват пред нас многото различни примери за набиращо 

все по-голяма скорост технизиране на всичко и свеждане на всичко до технология: от 

тривиални дейности като всекидневен труд, общуване и забавление, до разнообразните 

форми на изкуство, наука, образование и познание? Безспорно, главна движеща сила на 

този процес сега са информационните компютърни технологии (ИКТ), променящи 

нашия свят с небивал размах и скорост.  

Днес едва ли има сфера на човешкия живот, останала незасегната от тези 

технологии: труд и бит, образование и наука, общуване и забавление, изкуство и 

политика... За съвременните млади хора изглежда невероятно и изненадващо да научат, 

че някога техните родители и прародители са могли да живеят, учат, общуват и да се 

забавляват, без да разполагат с компютри, смартфони и интернет. Вече има поколения, 

които не познават света от времето преди възникването и масовото приложение на 

ИКТ. Нещо повече, тези технологии са вече даденост дори за родените преди техния 

бум, а израсналите с тях съвременни младежи, с основание биват определяни като 

Digital Generation- дигитално поколение (Gen-D). За разлика от родителите си, това 

поколение функционира безпроблемно и по естествен начин във виртуалния свят на 

киберпространството. Неговите представители са добре запознати с компютъра, 

Интернет и повечето цифрови устройства и са по-умели в боравенето с тях от 
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мнозинството възрастни и свои учители. В резултат посоката на поколенческата 

йерархия на знанията за тези технологии и тяхната приемственост се оказва обратна на 

обичайната: вместо по-възрастните да предават своя опит на младото поколение, те са 

принудени да разчитат на по-младите, за да реагират на технологиите. Но тази 

преобърната зависимост е показателна не само за употребата на ИКТ като 

генерационна характеристика. Тя е показателна също и за това, че никоя друга епоха не 

познава толкова бърза и фундаментална промяна на човешкия начин на живот в 

рамките на едно и също поколение. Мнозина все още могат да си спомнят за времето 

без компютри и интернет, кабелна телевизия и мобилни телефони. В рамките  само на 

един човешки живот светът се трансформира до неузнаваемост за предишните 

поколения и останалите техни живи представители днес. 

Но предлаганите от техническия напредък удобства, удоволствия и ползи често 

засенчват и правят невидими многообразните им други ефекти: някои положителни, 

очаквани и желани, други - неочаквани, непредвидими и нежелателни. Наблюденията 

на тези ефекти от страна на различни изследователи на обществото, културата и 

техните модерни превъплъщения сочат, че новите технологии представляват огромни 

предизвикателства към създателите на информация, притежателите на интелектуална 

собственост, политиките на комуникация, но най-вече към типичните начини на 

човешко присъствие в света: труд, познание и общуване. Още Зигмунд Фройд 

дефинира положението, достигнато от хората благодарение на техническия напредък 

като положение на „един вид протезиран Бог“. Той прогнозира нарастването на това 

богоподобие в бъдеще и същевременно предупреждава, че то не гарантира човешкото 

щастие (Freud, 1930: 49, 50). 

В по-широкия план на културата на модерния индустриализъм, новите 

технологии представляват мощен стимул за развитие на онова, което Т. Адорно и М. 

Хоркхаймер наричат „културна индустрия” – превръщане на културата в масова и 

продаваема чрез манипулиране на символни ценности и естетически потребности в 

посока на консумацията на културни преживявания като стока, така че: 

„Най-интимните реакции на хората са се овещнили до такава степен по 

отношение на самите тях, че идеята за своеобразието им все още продължава да 

съществува единствено изключително абстрактно: за тях личността едва ли значи нещо 

повече освен ослепително бели зъби и липса на пот под мишниците, както и на емоции. 

Това е триумфът на рекламата в културната индустрия, принудителния мимезис на 

потребителите към стоките на културата, дори когато същите са били разгадани” 

(Адорно, Хоркхаймер, 1999: 207). 

Тенденцията, очертана от авторите на „Диалектика на Просвещението” 

продължава да е актуална и днес благодарение на нарастващите технологични 

възможности за съчетаване на цифрови комуникационни технологии и културна 

търговия, които водят до появата на нова икономическа парадигма. Тази парадигма Дж. 

Рифкин описва в контекста на всекидневния живот на съвременните хора като 

опосредстван от новите дигитални канали за човешко изразяване: 

„…тъй като комуникацията е средството, чрез което хората откриват общи 

смисли и споделят света, който създават, то превръщането в стока на всички форми на 

дигитална комуникация върви ръка за ръка в превръщането в стока на множеството 

отношения, изграждащи личните преживявания – културния живот – на индивида и 

общността” (Рифкин 2001:148). 

Перспективите, които очертава пред човека и обществото съвременният прогрес 

на ИКТ като възможности за установяване на безкрайно много отношения, тяхната 

безтелесност, опосредстваност и динамика в резултат на времево-пространствено 

съкращаване на дистанции, възраждат традиционните дебати между технологични 
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ентусиасти и скептици, които неизменно съпътстват появата и използването на нови 

технически средства и методи. Както обикновено, в тези спорове, скептиците 

заклеймяват новостите, докато ентусиастите виждат в тях постижение на 

цивилизацията и знак на обществения напредък: 

„Едните възвестяват нова златна ера на достъпност и съпричастност, а другите се 

оплакват от настъпващите мрачни времена на посредственост и нарцисизъм. Дебатът 

несъмнено е важен – съдържанието има значение – но тъй като изходът от него зависи 

от личната идеология и предпочитания, се стига до задънена улица. Гледните точки са в 

двете крайности, а атаките – лични. „Тесногръдство!”, подиграват се ентусиастите. 

„Еснафи!”, присмиват се скептиците.”(Кар, 2013:10,11). 

Както винаги, и двете позиции съдържат части от истината, без да я изчерпват. 

Във всеки случай от решаващо значение са целите, заради които сме готови да се 

възползваме от възможностите, предоставени от технологиите. 

Един от първите, които обръщат специално внимание на обществените и 

икономически трансформации, предизвикани от ИКТ е американския социолог и есеист 

Даниел Бел. В книгата си „Настъпващото пост-индустриално общество” (1973г.) той 

прогнозира нарастващото значение на информационния анализ и обработка, развитието 

на сектора, свързан с извършването на тези услуги и превръщането на знанието в 

инструмент на властта, поради което индустриите, разпространяващи и разпределящи 

знание, ще се ползват с особен авторитет. От икономическа гл.т. това се обяснява с 

изместването на индустриалните от новите, постиндустриални технологии, наречени от 

Бел «интелектуални», защото са насочени към разширяване по-скоро на умствените, 

отколкото на физическите човешки възможности
 
(Bell, 1974:116,117).  Последвалите 

събития и развития сбъдват прогнозата на Бел. Както навремето машинните 

технологии, днес компютърно-информационните стават определящи и променят 

начина, по който хората работят, действат и общуват до такава степен, че развитието, 

приложението и разпространението на тези технологии сега да е сред най-печелившите 

и популярни видове бизнес в световен мащаб.  

 Ключов момент в този процес е Интернет експлозията през 90-те г на 20в., когато 

световната мрежа се превръща в основен фактор на икономическата глобализация и на 

прогреса на информационно-комуникационните технологии. Огромната 

информационна база на мрежата, съчетана с удобствата на електронната търговия и 

услуги, стават незаменим помощник във всички сфери на човешката дейност и мощна 

притегателна сила за милиони актуални и потенциални потребители и участници в 

техно-психо-социалната констелация на глобализираното киберпространство. Където и 

да се намират и по всяко време на денонощието, те могат да получават разнообразни 

услуги: от банкови трансакции и дистанционно обучение до виртуални разходки в 

музеи и игри в мрежа. 

На практика интернет демонстрира как и най-сложните понятия и действия могат 

да се представят в нагледна и удобна форма чрез разпределени информационни 

системи, обслужващи едновременно безброй потребители. В него всеки може според 

своите нужди и желания, както да изпита различни преживявания чрез потапяне във 

виртуалния свят, проектиран от машини, така и да се свързва и общува с други хора 

независимо от географското си положение и неговия часови пояс.Така освен 

настъпването на нова ера в икономиката възможностите, предоставяни от Интернет и 

съпътстващите го интелектуални технологии, предизвикват и значителни промени в 

човешките социални, интелектуални и трудови умения и навици, от които зависят и 

смисловите измерения на човешкия живот, неговата социална реалност, цели и 

свързаните с тях морални избори.  
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Своята популярност Мрежата дължи преди всичко на специфичния начин, по 

който нараства постоянно: разработен най-напред за военни и научни цели, Интернет 

се разпространява последователно по една концентрично развиваща се логика на 

иновациите, приобщавайки нови действащи лица. Става дума за безкрайно 

разширяване, което минава от едно общуване лице в лице към общуване на 

множество с множество. Масовизацията на Мрежата насища за кратко време нейното 

пространство с много на брой хетерогенни населения, които се различават географски, 

социално и културно. Колко популярна е тя личи от световната интернет-статистика, 

която сочи, че по региони и държави Интернет е най-използван и  разпространен там, 

където населението е с най-голяма гъстота и брой и/или най-високо технологично 

развитие (Internet World Stats:2016). 

Но статистиката е показателна и за това, че с проникването на Интернет услугите 

навсякъде – от автомобилното табло до телевизорите, Мрежата става неразделна част 

от човешкото всекидневие. С това се обяснява както неустоимата й привлекателност, 

така и голямото й влияние и все по-значимо място в човешкия живот. В този смисъл 

въпросите, касаещи съвременните технологии, са все повече въпроси за Интернет и 

особено за Интернет. Какви са неговите мащаби и значение може да се съди по 

определението на М. Кастелс за съвременното общество като мрежово или Интернет 

общество. Подобно на Бел, Кастелс също приема, че в центъра на съвременния свят 

застават технологиите по събиране, обработка и интерпретиране на информация и че 

властта зависи непосредствено от инвестирането в информация и начина, по който се 

разпределят информационните потоци. Днес всичко е информация, заключава Кастелс 

– от валутата под форма на клиентски данни, до интелектуалната собственост във вид 

на патенти и уменията, които се изискват от постъпващите на работа хора като 

компютърна грамотност, електронна корреспонденция, програмиране и др. (Кастелс, 

2004:82). 

Но за да се поддържа паралелното съществуване на дигитализирани и 

недигитализирани светове, се налага да бъдат ангажирани времето, усилията  и 

енергията на много и най-различни хора, които стават толкова повече, колкото повече 

се разраства изкуственият свят на технологиите. Успоредно с въвличането на повече 

участници в този процес тече неусетна промяна и на начините, по които хората мислят, 

действат и взимат решения. Техните действия, избори и решения стават толкова повече 

свързани и зависими от технологиите, колкото повече стават технологиите, заместващи 

човека във все повече интелектуални дейности – от писането, смятането и чертането до 

рисуването, композирането и играта на шах… Всеки път, когато включим компютъра, 

ние се потапяме в своеобразна  екосистема от технологии, които ни насърчават да ги 

ползваме с помощта на разнообразни сетивни стимули като аудиосигнали и визуални 

знаци - икони, променящ формата си курсор, виртуални бутони, изскачащи прозорци и 

др. В резултат ежечасно и ежеминутно различни технологии се състезават за нашето 

внимание, за да го поставят в услуга на най-различни цели: както комерсиални, така и 

социални. Посещавайки и пребивавайки редовно и всекидневно в създадената по този 

начин изкуствена среда, мнозина– някои повече, други по-малко, трети (особено млади 

хора) почти непрекъснато – придобиваме, от една страна, нови умения и възможности 

за боравене с информация, общуване, себеизразяване и скъсяване на дистанциите 

помежду ни. От друга страна, паралелно протича и обратният процес – на загуба на 

умения като задълбочено четене, умствена концентрация, абстрактно мислене, 

красноречие… 

Тези придобивки и загуби подсказват, че технологиите са основен инструмент за 

моделиране на човешкия ум чрез предизвикването на значителни промени в начините, 

по които хората реализират трите основни форми на активността си в света – труд, 
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познание и общуване. Състезавайки се за вниманието на своите потребители ИКТ 

благоприятстват завръщането на човека към естествената му предразположеност към 

бързи, рефлексивни промени във фокуса според признаците на движение и промяна в 

околната среда. Но ако тази „инстинктивна разсеяност” предразположеност е била 

необходима в далечното минало в името на оцеляването, сега завръщането към нея с 

помощта на техниката като медиатор между Човека и непрекъснатостта и 

непосредствеността на реалността, затваря кръга от причини и следствия, до които 

води еволюцията на Homo Sapiens в техническо животно. 

Като особено характерна за новите технологии се откроява тяхната насоченост 

към изменение не на вещите, а на човека, т.е. high-hum’, a не high-tech’. В контекста на 

свободния пазар това означава, че сега най-масовият и разпространен вид човешка 

дейност се оказва моделирането на човешкото съзнание. То се превръща в обект на 

интензивно и хаотично въздействие, което засяга наравно както обществената и 

природната среда, така и човешкото мислене, навици, избори, които стават все повече 

опосредствани от съвременната техника.  

Сред основните последици от тази опосредстваност, за която допринася 

разгръщането на новата икономика, основана на постиндустриалните технологии, е 

процесът на намаляваща познаваемост на света и на отчуждаване на човека от него, 

себе си и другите. Основания за това някои изследователи виждат в промените, които 

търпят концепциите за наука и образование под влияние на „технологиите на 

отчуждението”, както нарича М. Хайдегер трансформациите на знанието и познанието, 

в резултат на които изчезва мисленето като отношение към битието, т.е. като мислене 

на същността. Сред тези трансформации са превръщането на философията в τέχνη - в 

инструмент на образованието, в „техника на обяснението“, която не изисква 

философите  да мислят, а да се занимават с философия и отделянето от нея на нови 

специалности и дисциплини, ориентирани предимно към създаване на технологии за 

социален контрол и въздействие: социология, психология, културология, а 

понастоящем и публична администрация, социални дейности, европеиситика и др. под. 

В тяхното еманципиране от философията посредством технизирането им, осигуряващо 

„научността на социално действащото човечество“ Хайдегер разпознава не само края 

на философията, но и характерното за новия тип научност. Основната черта на тази 

научност е нейният кибернетически, т.е. технически характер, който предполага 

истината да се измерва с ефекта от тяхното приложение: 

Не изисква никакво пророчество, – пише Хайдегер – за да се схване, че 

изграждащите се науки скоро ще бъдат определяни и направлявани от новата основна 

наука, която се нарича кибернетика.Тази наука отговаря на човека като действащо-

обществено същество. Защото тя е теорията на управлението на възможното планиране 

устройване на човешкия труд. Кибернетиката образува езика на обмяна на новини. 

Изкуствата стават управлявано-управляващи инструменти на информация. (Хайдегер, 

1993: 199, 200)  

Днес Хайдегеровото предвиждане за фундаменталното значение на кибернетиката 

е факт благодарение на триумфалното възшествие на техниката като „обяснение“. На 

техниката като обяснение Ж. Фр. Лиотар посвещава размишленията си за 

постмодерната ситуация на знанието и науката. Според него основен маркер на тази 

ситуация е превръщането на технологиите в най-ефективния начин за постигане на 

научни доказателства, но и за установяване на равенство между богатство, ефективност 

и истина. Това равенство е невъзможно без т.нар. „контрол на контекста“, 

осъществяван по пътя на производството, запаметяването, достъпността и 

операционалността на информациите. Според Лиотар, технологиите са от решаващо 

значение за разбиране формата на научното знание, която то добива през последната 
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четвърт на века в резултат от възприемането на принципа за оптимална ефикасност: 

максимален изход (получени информации или изменения) при минимален вход 

(инвестиция, разход на енергия за получаването им). Лиотар нарича това 

„перформативност“ и смята, че в настоящето тя доминира научната езикова игра, 

защото именно научните открития изискват доказателство, което струва пари. 

Последното води до утвърждаване на тенденцията за свързване на науката с 

икономиката по пътя на нейната комерсиализация чрез превръщането в норма на 

скъпоструващите изследвания. За да получат финансова помощ, изследванията трябва 

да оправдаят своето дългосрочно значение с помощта на езиковата игра на 

перформативността. Когато перформативността доминира науката, истината и 

справедливостта стават резултат на най-добре финансираното изследване (най-добре 

финансирано, следователно най-убедително). Като засили технологията, човек укрепва 

реалността, и съответно на това се надстройват нечии шансове да бъде справедлив и да 

се окаже прав (Лиотар, 1996: 96,97,98). 

Но засилвайки технологията, увеличаваме опосредстването на  всяко наше 

отношение, а с това и дистанцията между нас и света, както и помежду ни, или казано 

на философски език – между ноуменалния и феноменалния свят. Дистанцирането се 

стимулира допълнително от настаняването между двата свята на растящ брой, различни 

посредници. Сред тях редом с техническите средства застават и обществените фактори 

като институции, организации и медии, за които ИКТ се съвършения инструмент за 

налагане, поддържане и разширяване на посредническата им роля. Не закъсняват и 

моралните ефекти на посредничеството. Те включват хетерономията и безсилието, 

съпътстващи неизбежно всяка изолация от пряк досег с действителността и повишената 

податливост към всяко въздействие, което може да предложи репрезентации, 

предпазващи ни от пряка конфронтация със света извън нас в полза на комфортното 

пребиваване  в "аз-света" на избиращи  между различните варианти за избор, 

изобретявани и предлагани от различните посредници, но не и от нас самите.   

Ако имаше възможност да наблюдава тази технологична модификация на своята 

метафизика на нравите, Кант вероятно много би се удивил и дори ужасил. Според своя 

конкретен културно-исторически контекст, неговият апел за безусловност на моралния 

избор и чистота на волята е провокиран от стремежа за еманципация на моралния човек 

от неморалната, физическа природа в отговор на натуралистичния детерминизъм. Днес 

този стремеж намира израз в многобройни и множащи се технологии за правенето на 

човека независим от обстоятелствата в света и собствената му природа чрез постоянно, 

прогресивно минимизиране с помощта на различни методи и техника на 

непосредствения контакт на ноуменалния с феноменалния свят с тенденция към 

пълното му елиминиране. Заедно с това обаче намалява и човешкият опит като опит в 

света и за света. Разбира се, това не означава, че Кант е предвидил и желал 

съвременната тотализация на технократизма, така както и Мартин Лутър не е издигнал 

реформаторските си идеи, за да подпомага капиталистическия дух, макар че на 

практика става точно това.  

Във всеки случай именно у Кант откриваме философските корени на 

съвременната идентификация на свободата с моралния избор като чиста проява на 

безусловната воля, т.е. като морално оправдано налагане на формалната рационалност 

за универсален стандарт във всички сфери на обществения живот и особено в сферата 

на труда. Така Кантовият нравствен идеал се оказва възможен и постижим днес като 

морален свят без морални същества, доколкото в технологичното общество  всички 

човешки нужди, желания и действия се редуцират до метод, а самия човек – до нищо 

повече от едно техническо животно, което се нуждае от техниката, не за да живее, а 

живее, за да ползва техника и да действа според технологични норми за растеж и 
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печалба. Редукцията се насърчава допълнително от налагането на ИКТ като 

универсален стандарт и режим на действие, осигуряващ ефективен механизъм за 

контрол, наблюдение, оценка и насочване отвън на  човешките мисли, действия и 

чувства, както и нови възможности за експлоатация на различни ресурси, сред които 

попада неизбежно и самият човешки труд, особено свързаният с обработване и 

ползване на информация, доколкото мрежовото общество позволява денонощен режим 

на работа и с това размива понятията за работен ден, седмица, час …  

Друг важен ефект от развитието и прилагането на ИКТ е, че благодарение на тях 

технократският прагматизъм става истинска звезда на пазарния хоризонт. Той 

настъпва, мобилизирайки своите мениджърски армии от инспектори, администратори, 

координатори и консултанти, ангажирани с подбор, обучение, наблюдение и контрол 

на това, което хората искат, могат и правят. Всички те са ангажирани с дизайнерската 

работа, която предполага формулировката „човешки ресурси”, т.е. как трябва да 

изглеждат различните човешки умения, способности и качества като функция, от която 

- цитирам от един учебник за човешки ресурси: „управляващите очакват „значителна 

добавена стойност, т.е. да бъде изключително в служба на конкурентоспособността”.( 

Владимирова 2009: 33) Казано в стила на М. Фуко, става дума за либерализма като 

„принцип и метод за рационализиране упражняването на управлението – 

рационализиране, което се подчинява, и в това е неговата специфика, на вътрешното 

правило за максимална икономия.”(Фуко, 1992: 82,83). 

 В контекста на настоящата тема това означава как да постигаме максимална 

бързина, ефективност и незабавно осребряване с печалба от експлоатацията на 

човешките ресурси при минимални разходи от страна на вложителя за тяхното 

възпроизводство, развитие и усъвършенстване, а у нас –по възможност никакви. Този 

технократски прагматизъм не подминава и публичния сектор, като под неговата власт 

попада всеки ангажиран с интелектуални и творчески дейности човек– от лекаря, 

военния, учителя и университетския професор до артиста, писателя, поета и 

художника. Спрямо тях, както и всички останали хора на наемния труд, 

превъплъщението на изпълняващият технически и организационни функции в 

мениджър/администратор встъпва в ролята на контрольор и надзирател на начина, по 

който тези хора прилагат своите способности, знания и умения, независимо че ефектите 

от дейността им не подлежат на пряк отчет подобно на добива на пшеница или 

царевица и са отложени далеч във времето.  

В заключение може да се каже, че наблюдавани в плана на новите технологии 

трансформациите, на които се подлагат под тяхно влияние т.нар. човешки ресурси и 

процесите, свързани с тях, позволяват да се откроят следните характерни тенденции: 

-еволюционни по характер изменения в начините, по които съвременните хора 

целеполагат, работят, общуват,  

-глобализиране на икономиката, което върви ръка за ръка с разпространението на 

новите технологии и отчуждаването на човека от света, другите хора и себе си 

благодарение на технологично опосредствана връзка помежду им  

-повсеместното налагане на формално-рационалните методи за наблюдение, 

контрол и оценка като универсален стандарт за измерването на всяка човешка 

активност и подчиняването й на икономическия детерминизъм, утвърждаван от 

съвременния кибернетичен модел на обществото, организациите, институциите и дори 

човешкия живот като подредена система от машини и хора, който се легитимира чрез 

претенцията да бъде научен метод за управление, планиране и устройване на човешкия 

труд. 

Перспективата, която се очертава в контекста на тези тенденции е, че като 

универсални стандарти формално-рационалните методи за наблюдение, контрол и 
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оценка на всички човешки дейности и ресурси стават възможни благодарение на 

новите технологии и представляват основен фактор на икономическата глобализация, а 

тяхното непрестанно универсализиране и налагане се издига в ранг на социокултурна 

цел и основна грижа на всяка организация, институция и цялото общество, в т.ч. 

нерядко за сметка на духовните и смислови измерения на човешкия живот. 
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lead in activities such as job design and teams that promote cooperation empower employees to provide 
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programs of training and development with quality goals and define appraisal and compensation policies which 

support quality targets. A fruitful cooperation between HRM and TQM can produce better organizational results. 

Employees should be managed in a way that enhances their loyalty to the company. This means that they are 

been chosen carefully to meet the constant demands of business, they are been well trained and educated, and 

they are working in an environment where total quality management is considered to be a very essential part of 

the business itself. 

 
Keywords: Human Resource, Total Quality Management, Business, Organization, Employees 

 

 

mailto:donka_tsioutsiou@yahoo.com
mailto:akoustel@pe.uth.gr
mailto:aspridis@teilar.gr
mailto:varsanis593@gmail.com


- 593 - 
 

1. Introduction 

Human Resource is a key resource input, providing to a healthy organization, satisfied 

employers. People are the most important resource for an organization, since it can be its 

driving effort. It is very crucial, since the personnel is the one deciding and implementing 

business strategies.  

Quality is one of the most important competitive factors for long-term customer 

satisfaction. Therefore, effective management of quality of service-products, starts from a 

reliable and accurate measurement of the quality contribution, both in the organizational 

design and organizational performance. 

Total quality management (TQM) and human resource management (HRM) have been 

an important theme in management and business research for the past few decades due to its 

potential to affect a range of organizationally and individually desired outcomes. Human 

resource management and total quality management are becoming more interlinked (Boselie 

and Wiele, 2002). 

 

2.Literature Review 

 

2.1. Key Objectives and Usefulness of Human Resource Management 

The role of HRM is multipurpose, as it has headquarters, advisory, executive and 

supportive role. The objectives vary and are the following (Storey, 2002) :  

a. Increase Competitiveness in order to create a competitive advantage that cannot be 

easily copied, seizing the opportunities and addressing environmental threats. In order to 

achieve this goal, it is needed to create the conditions for effective recruitment, development 

and management of human resources (Cabrera, Cabrera, 2005). 

b. Improving Quality and Productivity, which can be achieved through radical 

changes, such as the system of recruitment, pay systems and the creation of additional skills 

that will enhance the morale and capabilities of the company's employees.  

c. Legal Compliances and Social Obligations, implicating both working hours and 

personnel’s pay system, but also the setting of employment contracts, any form. The main 

objective of the operation should be to comply either with legal or social obligations.  

d. The development of personnel and employee satisfaction by providing appropriate 

training based on the position held by the employee. It is beneficiary to business since the 

productivity is increased and the work quality of every employee (Papalexandri & Bourandas, 

2003).  

e. The achievement of business objectives, since the executives of all divisions in a 

properly organized business, focus on the effectiveness and success of the enterprise. The 

Human Resource Management is essential as it helps: Recruiting and placing the right people 

in the right places.  

The effectiveness of the performance of the company's human resources, the control 

safety and health issues, the optimal evaluation of the Human Resources of the company. 

 

2.2.Strategic HRM and its input in the Organization 

HR roles are not simple; Ulrich and Brockband (2005) stated that HR professionals 

today need to be competent in both HR theory and practice and what they do must have a 

measurable impact on business results  (Walker,2002). 

Due to the change of the HR function from a completely administrative one to more 

strategic one, they are becoming more complex. Apart from having the theoretical and 

practical experience, today, HR professionals must think both strategically as well as 

operationally simultaneously.  Their roles had been changed over the past few decades, due to 

the dynamic environment in which we live in, consequently HR professionals have broadened 
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their responsibilities from  oriented to company, from inside giving importance to outside and 

client focused oriented, from administrative to consultative and especially from reactive to 

proactive (Ulrich, Brockband, 2005). Therefore, HR professionals in order to deliver results 

should be effective, quick responsive and business oriented, focusing on the long and in the 

short term run as well (Hataani, Mahrani,2013) 

In order to define the importance of HR managers, a framework had been created 

based on D. Ulrich’s theory.  This framework consists of four key roles identifying a multiple 

role-model for Human Resources Management, useful to build a competitive organization. 

These four roles have to do with the management of human resources strategically, the firm’s 

infrastructure management as well as employee’s management and management of 

transformation and change (Ulrich, Brockband , 2005).   

 

Chart 1 : Framework of the importance of HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ulrich, Brockband, 2005 

 

Table 1 : Multiple – Role Model for Human Resources Management 

 
Source : D.Ulrich, Brockband, 2005 
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The most important task of HR manager is to combine HR strategy with business 

strategies and goals. This is very important and crucial role enables HR professionals to be a 

“Strategic Partner”.  It enables them to be strongly involved in the corporate strategy of the 

firm by implementing practices that are in line even with the most complex and paradox 

goals.   

The HR roles permit HR practices to actively, efficiently and effectively take place.  

HR practices, example of which may be recruiting and training, dealing with performance 

issues, ensuring personnel and management practices conform to various regulations approach 

to employee benefits and compensation, employee records and personnel policies, help 

businesses in three ways. 

Firstly, businesses will be adjusted more easily to the ever changing environment, due 

to the fact that the time between the theory and its realization will close.    Secondly, business 

will improve in a way that customer needs will be satisfied due to the fact that HR practices 

will translate them to specific demands and wants.  Lastly, financial performance will be 

improved, since strategy implementation will be targeted and specific. 

There should be no doubt that HR managers are part of the business when their 

practices allow the performance of business goals to be executed more effectively so, when 

HR practices become an integral part of business strategy, they will turn the strategy into 

action and in this case the primary goal for strategic HR is to turn business strategies into their 

priorities. 

The management of firm infrastructure (Ulrich, Brockband, 2005) has always been 

task of HR professionals. Amongst HR practices one can mention hiring, training, rewarding, 

appraising, in general everything that deals with employees management implications. In 

order for HR practices to be successful, they must constantly be improved and been adjusted 

to the dynamic environment. The result of an effective HR role such as infrastructure is the 

administrative competency (Ulrich, Brockband 2005). This can be achieved by two ways : 

either by finding efficient methods to ensure HR capabilities, either by hiring, training and 

rewarding managers for extra productivity.  This kind of role is been called “administrative 

expert” (Ulrich, Brockband 2005), since it implies cost reduction, greater efficiency and 

inventing methods to solve all business issues. In order to be effective in this role, HR 

managers reinvest the administrative work processes, in order to transform the administrative 

practices into the so-called “shared services”; that means good quality services accessible to 

all company’s employers.  By dealing with “administrative expert” HR manager must be set 

and evaluate HR guidelines and practices, in order to be effective in HR function. HR 

administrative experts play also the role of consultant, in order to support other HR 

departments as well as HR clients. Since they are expert in a specific field area, they are 

responsible of improving programs in their knowledge field. 

Another very important HR role is the employee contribution role which deals with 

everything that has to do with daily problems, interests or concerns of employees.  By paying 

attention to employees needs, employees feel safe, protected and ready to work efficiently. 

This role is known as “employee champion”.   HR employee champions successfully handle 

employee wants as well as management issues which are related to them. They know their 

working staff, their needs, their wants and their concerns. They are friendly to all employees 

and they provide them with the necessary tools methods and resources in order to help them 

meet company’s goals. 

The fourth key role is “change agent” (Ulrich, Brockband 2005), since the HR 

managers should encourage employers to try the new which is unknown and forget the old 

and also to assist when the new is forced.  This role involves assisting things go smoother and 

to ensure that changes will be materialized and that every change is for the best of the 

company.  Change agents actions identify and face the problems of the efforts of trustworthy 
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commitment and the fact that changes have been performed as planned. They influence 

organizational strategies so they are aligned with business strategies. 

The question concerning HR practices that add value to businesses can be answered by 

grouping them to four flows very important to business success (Ulrich, Brockband, 2005). 

Firstly and most important is the people’s flow where managers must pay attention to 

people’s movements inside and outside the organization. Secondly, the performance 

management flow, which links employees to financial and non financial measurements. The 

third element deals with flow of information, a very important element inside and outside 

businesses since if information is transparent, a common platform for a knowledge sharing 

culture is implemented.    The fourth element deals with the flow of work which includes job 

descriptions, where each employee’s tasks describing the way things should be done, ensuring 

high end results and documented. 

 

2.3. People Capability Maturity Model (People CMM) 

The People Capability Maturity Model has the philosophy of “Total Quality 

Management” for people practices.    

First published in 1995 (Curtis, et.al.,1993) the People CMM is used as a map, an 

integrated system which delivers the best workforce methods in stages to the employees.   The 

People CMM includes directed enhancement tasks in well known companies , such as  

Boeing, Ericsson. 

The scope of the People CMM is to advance the ability of the personnel through work 

experience, skills and knowledge.  It is a roadmap for improving people practices for a good 

working environment for employees, for communication and coordination amongst people, 

for staffing, training, rewarding through compensation, team building and enhancing culture 

development. 

The concept on People CMM is based on ten principles, summarized as follows 

(Levasseur, 2001) : 

1. In a mature environment, workforce capabilities or competencies are strongly linked to 

business performance. 

2. Staff is a strong viable advantage for a business. 

3. Workforce capability is translated through strategic business objectives. 

4. Competencies can be upgraded through different levels, such as personnel, team groups, 

companies as well as working capabilities. 

5. Capabilities can be assessed and recovered at numerous stages. 

6. Organizations should invest in improving the capabilities of the workforce which will 

allow them to gain competitive advantage. 

7. Operational management should be responsible for workforce capabilities 

8. This improvement may be considered to be as a progression from an already verified 

process. 

9. The business is in charge of giving enhancement chances and the staff need to exploit 

them. 

10. Since technology and organization develop quickly, organization must constantly develop 

their labor practices and expand novel personnel abilities. 

The People CMM’s is becoming more and more important, since it allows 

organizations define the maturity level at which they are and to be compare themselves with 

other companies. It is designed to help the organizations transform by controlling and 

improving its practices as well as by learning from its mistakes (Curtis et al., 2003). 

The People CMM is an excellent approach for process improvement in any business as 

it does not have strict boundaries or do-it-this-way rules.  It is very flexible and appreciates 

that not every method can be adopted to any business. It develops an environment based on 
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consistent repetition through processes.  Businesses today do not demand innovative products 

but also talented employees, dedicated to business objectives, and the People CMM is a way 

to this.   

 

2.4. Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) is the mutual cooperation of all persons within the 

organization with the objective of producing products and services that meet the needs and 

expectations of customers. The customer is the most important element on the organization. In 

other words, TQM is a management philosophy, which embraces all the activities through 

which the needs and expectations of the client and the community, as well as the 

organization's objectives are met in the most efficient and cost-effective manner. In this way, 

TQM maximizes the capability of employees through a continuous course improvement 

(Waldman,2004). 

In addition, the Total Quality organization actively seeks to identify the needs and 

expectations of customers, to integrate quality in production processes making the most of the 

experience and knowledge of the staff, while seeking continuous improvement in all functions 

an organization. Therefore, the basic principles of TQM include (Evans, Lindsay, 2008) : 

a. Customer focus and stakeholders: In order to offer the customer products and 

services that will not only satisfy the requirements but will exceed expectations, organizations 

must identify those characteristics of the customer products that add value and lead to 

satisfaction and loyalty (Wilkinson, Marchington, 2004). 

b. Participation and Teamwork: It enhances the excellent cooperation and coordination 

of departments at all levels. This collaboration includes both vertical and horizontal structure 

of the organization (Palo, Padhi, 2005). 

c. Focus on processes: Process is a sequence of activities in order to achieve a goal. 

The aim of any process in an organization should be the way to create value for the customer. 

Emphasis needed to be given to all the operations taking place, not only in production 

(Wilkinson, Marchington,2002). 

d. Continuous Improvement and Learning : The Total Quality pursued a ceaseless 

effort to improve, including human resources, equipment, suppliers, materials and processes. 

The key consideration is that any operation of an organization can be improved. The ultimate 

goal is excellence, which was never achieved but always sought (Azizan, 2010). According to 

Montes (2003 in Oakland, 2008), Total Quality Management is widely recognized as a 

management philosophy. Still there are many controversies as regards the elements suggested 

by various researchers and professionals in relation to TQM (Wilkinson, 2004). 

Continuous quality improvement is considered to be the most effective way of 

management organizations in modern times. The total quality management is an organized 

and systematic effort of continuous quality improvement services. This philosophy of 

business emphasizes the continuing effort to improve quality of products and services 

(Oakland, 2008). 

 
2.4.1. Empowerment and Total Quality Management.  

TQM gives a lot of importance on employees recognition and success inside the 

organization, encouragement for initiatives and resistance in the case that appears wrong, 

interoperable teamwork, horizontal and decentralized organizational structure and delivery 

high quality products and services through continuous improvement (Jumenez,Marinez-Costa, 

2009). Comparing the main characteristics of two concepts, it is clear that there can be no 

empowerment without TQM or vice versa (Wilkinson, 2004). 

 

3. Conclusions 
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HR and TQM  contributes to the growth and business success as follows : 

a. They play an active role in setting direction and strategy and in aligning and 

ensuring compliance with the business. HR project starts with the company and any Human 

Resource activities  have to be for the best interest of stakeholders. 

b. Creating a positive, challenging and innovative place to work is important and 

always gives competitive advantage to any organization. 

Developing the best work environments, organizational structures and competencies 

together with management, to support the business and growth of people’s talents in the 

company. 

In addition, organizational performance, requests from today’s managers to be 

increasingly involved in business, corporate and functional decisions. These decisions need 

Strategic Human Resource Management (SHRM) involvement. To this extent, trends such as 

globalization, intensive competition and technological changes request more competitive and 

efficient business decisions and actions. 

Strategic Human Resource Management (SHRM), is been considered as one of the 

major company’s assets, because it can provide the company the opportunity to gain a 

competitive advantage, through its personnel.  

In today’s turbulent economic and technological environment there is, more than ever, 

an increasingly need of upgrading HR functions and employment, in order to contribute to 

HRM’s best practices. 

Changing the culture of an existing organization can be more difficult that to generate 

a culture in a new business, because in case that a business culture is recognized the staff has 

to overlook the old principles, suppositions, and conducts in order to adopt the new ones. 

Therefore, there are two very important factors in order to create cultural change and 

these are mainly executive support and training, as well as value creation and belief 

statements. 

The alignment of HR and quality policies, such as creating and communicating the 

TQM vision, preparing the organization and employees for TQM implementation and 

generating quality awareness among the employees across all levels, functions, and 

departments, should contribute to an increase company performance.  
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Abstract: Fiscal austerity, technological changes, citizen empowerment and the increasing competition 

from the private sectors are among the most important factors that have changed the business environment for 

the public sector. In order to address the new trends in the environment, public organizations need to implement 

marketing concept, since today they have to compete with specialized services offered by experienced private 

sector companies, already accustomed to intense market competition. Marketing concept means focus on the 

customers, which requires well trained, skilled and competent employees. However, human resources 

management practices, that proved successful in the private sector, are not possible or equally efficient in the 

public sector. Recruitment and selection are among the most important functions of the human resources 

managers in public organizations. Attracting the suitable candidates is extremely difficult since the compensation 

system is limited, and high level of job security belongs to the past. In this paper, the specific issues of the 

human resources management in the public sector will be described, along with the theoretical approach to their 

solution. 

 
Key words: recruitment, selection, intrinsic motivation, soft skills 

 

INTRODUCTION  
Public institutions have important role in the society. They insure that allocation of the 

available resources contributes to the development and growth of the country and facilitate 

protection and promotion of the social and economic well-being of its citizens (Marshall, 

1950). Traditionally, public institutions have been financed from the states’ budgets. 

However, in the past few decades, this practice has changed. Accordingly, the traditional 

approach to the management in the public sector has become insufficient and inadequate in 

managing the changes caused by the globalization, need for fiscal consolidation, increasing 

public debts and the appearance of the private institutions competing with the public 

institutions and taking over the market. New public management concept, therefore, has an 

aim to deal with the increasing pressure of the external environment changes and enable 

public institutions to increase efficiency and develop entrepreneurial approach. Essential 

element of the new public management is the human resources management. The aim of this 

research is to describe the role of the human resources management in the public sector during 

and after the reform. 

 

PUBLIC SECTOR REFORM 

Public sector reform has started in the end of the 20
th

 century. In response to economic 

pressures, increasing demands on public sector performance and a decreasing trust in 

government, many countries introduced public administration reforms with the aim of 

transforming and improving public services. Public reforms often included experiences and 

concepts used in the private sector. New Public Management was supported by international 

organizations and implemented to various degrees by most European countries in the past two 

decades. Recently, the concept was criticized for its unintended effects such as “fragmentation 

and diminished coordination, lower social cohesion, or negative consequences on the ethos 

and motivation of public sector employees” (Hammerschmid et al, 2013). 

Recent survey of the European public sector about the effects of reforms showed that  in 

most European countries a wide range of different reforms was implemented  among which 

were “digital/e-government, public sector collaboration and cooperation, transparency and 

open government”, as well as partnership- and network-oriented government arrangements 
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and reforms (Hammerschmid et al, 2013). However, the effects are far from desired and 

mostly reflected in public sector downsizing, outcome and result orientation and the reduction 

of internal bureaucracy.  

Different countries perceived the importance of the reform differently. For example, 

France, Germany, Hungary, Italy and Spain were reluctant to adopt the changes. All public 

administration reforms tend to be driven by politicians, and were strongly focused on cost-

cutting, despite the fact that that aiming at service improvements, as opposed to just cost-

cutting, and higher public involvement results in a more positive assessment of administrative 

reform (Hammerschmid et al, 2013). The only management instruments widely and 

consistently applied are staff appraisal talks, performance appraisals, strategic planning and 

management by objectives and results.  

Up to now, the various reforms had rather low overall impact on administrative 

performance. Perceived by their executives, European public administrations have improved 

moderately with respect to more managerial aspects like cost and efficiency, service quality 

and innovation and have also increased external transparency and openness (Hammerschmid 

et al, 2013). Consumers agree with the public institutions officials. According to the survey by 

the European Commission (2012), “Half of all respondents (48%) think that the standard of 

public services for business has stayed the same over the past three years”. Less than a fifth of 

the respondents stated that services have improved. Additionally, innovation is judged to have 

had a much more positive impact than other reform trends: 82% of the respondents think that 

innovation has had a positive impact on the time they spend using public services (European 

Commission, 2012). 

On the other hand, citizen trust in government, social cohesion, attractiveness of the 

public sector as an employer as well as staff motivation are perceived as deteriorating in 

recent years (Hammerschmid et al, 2013). Factors such as strategic capacity, leadership, 

human resources management, organizational culture and coordination, have a positive 

impact on most of performance dimensions and are yet to be considered as a part of the 

reform (Hammerschmid et al, 2013). 

 

PERCEPTION OF THE PUBLIC INSTITUTIONS AS EMPLOYERS 

Perception of the public service varies in different countries. Using cross-country data 

for 51 countries, Willmore (2005) found that the quality, integrity and prestige of public 

service depends on the variety of external factors but that “merit-based recruitment and 

promotion have a positive, independent effect on the quality and the integrity, but not the 

prestige, of public sector bureaucracies”. New Public Management has no apparent effect on 

quality or integrity, but it is associated with low prestige of public service, making it difficult 

to recruit and retain talented professionals (Willmore, 2005).  

Low prestige of the public service is largely related to the low material reward. This, 

however, is not true in many countries in the world. For example, Canada’s government 

workers were found to enjoy a 9.7 % wage premium, on average, over their private sector 

counterparts in 2013 (Lammam et al, 2015). When unionization status is involved, the wage 

premium for the government sector declines, but only to 6.2 % (Lammam et al, 2015). On the 

other hand, 87.8 % of government workers were covered by a registered pension plan 

compared to 23.9 percent of private sector workers, and 94.2 % of government workers 

enjoyed a defined benefit pension compared to just under  half of private sector workers 

(Lammam et al, 2015). In addition, government workers retire earlier than their private sector 

counterparts—about 2.4 years, on average and are less likely to lose their jobs (3.6 percent in 

the private sector versus 0.7 percent in the  public sector) (Lammam et al, 2015). Overall, 

government workers in Canada enjoy not only higher wages but also better intrinsic rewards 

than comparable workers in the private sector (Lammam et al, 2015). 
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In the USA, things are different, but only in some states – although Keefe (2016) state 

that “state and local government employees earn less than similar private-sector workers”, 

Biggs and Richwine (2014) found that “national-level analyses obscure significant differences 

in compensation from state to state”. Connecticut, for example, pays its state employees 42 % 

more than what similar private-sector workers receive, but Virginia pays its state workers 

about 6 percent less (Biggs & Richwine, 2014). The differences arise from the attitude of the 

government authorities - in states where public-sector pay is an active political issue, state 

government employees appear to be better compensated than similarly-skilled private sector 

workers while in states where state government compensation is at or below market levels, 

pay for public employees is generally less controversial (Biggs & Richwine, 2014). 

In OECD countries, situation is similar. However, OECD (2012) suggests that it is not 

the cuts in the salaries or the number of the employees that are perceived as problematic, but 

the style and the practices of the management. Fiscal consolidation in many countries relies 

on expenditure cuts, and short term expenditure cuts are not always efficient in the long run.  

 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR 

The main objective of the reform of the public institutions was to reduce the costs of 

public administration. Therefore, almost all reform trends in Europe, but also throughout the 

world, brought about the significant cuts in the number of employees. However, human 

resources management in the public sector can do more than deal with the severe 

organizational changes.  

Primary functions of the human resources management are activities “directly involved 

with obtaining, maintaining, and developing employees” (Werner & DeSimone, 2012, p.9). 

Human resource planning involves estimating the future needs for employees of an 

organization. Equal employment opportunity activities have become an important issue, and 

they aim to ensure compliance with “legal and moral responsibilities of an organization 

through the prevention of discriminatory policies, procedures, and practices” and include 

“decisions affecting hiring, training, appraising, and compensating employees” (Werner & 

DeSimone, 2012, p.9). Staffing, including recruitment and selection, includes identification of 

candidates with necessary skills and experience to fill in vacant job positions or the ones that 

are expected to appear in the future. Documentation about employees and compensation and 

benefits administration is necessary first as a support for the decision makers and, second, it is 

obligatory and enables control of activities and compliance with the laws and regulations. 

These activities involve “establishing and maintaining an equitable internal wage structure, a 

competitive benefits package, as well as incentives tied to individual, team, or organizational 

performance” (Werner & DeSimone, 2012, p.9). 

Secondary functions support management activities in situations such as changes of the 

organizational structure (Werner & DeSimone, 2012, p.9). Human resource development 

activities which ensure that employees have skills necessary for current and future jobs. 

Secondary functions include “Organization and job design activities, performance 

management and performance appraisal systems and research and information systems 

including human resource information systems” (Werner & DeSimone, 2012, p.10). 

Objectives of human resources management are managing employment arrangements, 

types of contracts, training and recruitment, development of “employment packages that are 

sufficiently attractive to maintain the required employee skills levels” (Torrington et al, 2014, 

p.11) and to ensure that valuable employees are satisfied enough to stay with the organization. 

“Decisions such as whom to hire, what to pay, what training to offer, and how to evaluate 

employee performance directly affect employees’ motivation and ability to provide the best 

practice” (Noe et al., 2009, p.2). 
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One of the key functions of the human resources management is to ensure that the 

vacant jobs are filled in timely and efficient manner. Besides experience, education, technical 

knowledge and other skills, employees in the public institutions have to be aware that the 

purpose of the civil service is to serve the citizens and to improve the quality of their lives. 

Each employee has to bear in mind that his conduct and practice contribute to the public 

image of the institutions, and has to be consistent with the laws and regulations. Ethical 

behavior of the public officers is of utmost importance. The necessary skills include high level 

of communication skills, so called “soft skills”, responsibility and reliability. These specific 

skills require special attention in the recruitment and selection of the employees.  

Important aspect of the human resources management is that the quality of the service is 

measured by the expectations of the consumers, similar to the private service sector. The 

quality of the service depends on the engagement and motivation of the employees. Since 

possibilities of motivation, especially in financial terms, are limited in the public sector, 

recruiting and employing the “right people” with the personality that fits the sensitive task of 

dealing with public is crucial for the efficient service provision. 

Job satisfaction has been found as the main and stable antecedent of the turnover in 

most studies  (Lacity  et  al., 2007). Individuals  with  a  high  level  of  job  satisfaction hold  

positive feelings  about  his  or  her  job,  while  those  not  satisfied  hold  negative  feelings  

(Robbins  et  al., 2009). The consequences of the low engagement level and low motivation 

are low satisfaction of citizens, bad image, low level of thrust in the public institutions and 

increased pressure on the tightening of the budget. Additionally, employees are not satisfied 

with their jobs and resist the changes, the necessity of the new technology implementation and 

high level of work time loss occurs. As Bach et al (1999) suggested, “more fragile 

employment conditions in public services as well as worse and less resilient services” will 

impact for citizens as a result. 

Managing the impact of the reforms on the staff is also important for the human 

resources managers. France and Austria have replaced 50% of their retiring staff, Ireland, 

Czech Republic  and the Netherlands reduced the staff by more than 10%, while the UK 

stopped hiring after reduction of almost half a million jobs (OECD, 2012). Most countries 

froze pay raises and promotions and some reduced or froze salaries (OECD, 2012). Such 

severe measures impact the attitude of employees toward the job and of talents to the civil 

service.   

 

THE CHALLENGES AND SOLUTIONS  

In the near future, the worldwide market will face a dramatic change for the worse in 

talent availability (Timmerman & Sabbe, 2007). This increasing pressure stems from a 

massive retirement of the ‘baby boomer’ generation and a smaller inflow of new the 

workforce, exacerbated by the resulting gaps in knowledge transfer from the retiring 

workforce to a comparatively smaller number of recipients. 

For the public sector, these talent challenges are magnified. According to a survey by 

the Organization for Economic Cooperation and Development (2012), the number of 

employees aged 50 and above is considerably higher in the public sector than the private 

sector, and many of them will retire soon, due to the fiscal tightening (Hudson, 2015). 

Additionally, public opinion and media attention have made the public sector a very different 

work environment and not always an attractive one (Hudson, 2015). 

The main obstacles in attracting employees are bureaucracy and limited flexibility in the 

sourcing and recruitment process which has not changed for more than two decades. Each 

candidate goes through costly and time-consuming an entry examination, which does not lead 

to better efficiency but to the loss of good candidates.  Opposite the practice in the private 

sector, where performance is measured against financial targets and outcomes, and career 
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development is based on performance, in the public sector, political influences obstruct 

attempts of performance measurement. With the short cycle of political change, development 

of long-term targets becomes even more difficult (Hudson, 2015).  

Human resources managers will have to attract, retain, and develop the right talent 

while working these boundaries. People who are willing to work in the public sector face 

apparently academic selection and limited career possibilities, lack of career development 

opportunities and, in some countries, lower salaries. However, public sector is attractive 

because of its alternative benefits, stability of the positions and security. Additionally, many 

people are rewarded by having the opportunity to contribute to the society.  

Public sector officials can be more active in creating a more attractive employer 

branding, a competency-based system of internal and external mobility and individual career 

management, especially for management (Hudson, 2015). The rigidity in the rules on 

compensation and benefits require changes through implementation of a variable 

remuneration that is common in the private sector. The same tools for compensation, salaries 

that depend mainly on seniority and benefits-policy that have not changed for the past 10 

years, will have to be changed into more appealing reward system, since the outdated salary 

policy in the public sector is a barrier to mobility of labor forces between the private sector 

and the public sector. Additionally, intrinsic benefits and attraction of working in the public 

sector has eroded due to the reforms and the general public attitude.  This should be dealt with 

through efforts to relax the rigidity of compensation policies and salary ceilings. Some public 

companies, recognizing the lack of talented people, have already started to use reward surveys 

from the private sector to benchmark their reward systems.  

Training and development have to continue, regardless of the savings. Individual 

development plans in development centers and 360° feedback instruments serve as a good 

signal for the candidates. Increasing the internal mobility is also important issue for the 

recruitment. Similar to private sector, where many offer their employees flextime, job sharing, 

part-time employment, consulting arrangements, seasonal work, and on-call work to attract 

professionals and specialized labor force (Snell & Bohlander, 2013, p.21), public institutions 

can introduce  flexible hours and working at home to compensate the lower salaries effect on 

the talents.   

The success of human resources policy depends on the role of middle management. 

Line managers must play a determining role in the development of a modern talent   

management policy (Hudson, 2015). The selection and the promotion of the right people in 

management roles is extremely important. The line managers need to develop a management 

style different from the traditional one, but still ensure the compliance to the laws and the 

transparency of the activities.  

Cooperation within and outside the institutions is imperative, so line managers need to 

ensure that their employees are aware of the importance of their jobs and implications of their 

positions. Effective communication is crucial skill for the line managers who have to 

motivate, monitor and support their employees during the organizational change. Soft skills, 

like empathy and social competence, are necessary for creating team spirit and increasing 

trust in the superiors. Thereby, human resources department need to pay special attention to 

the recruitment and selection of the future managers.    

The key skills of the candidates for the public service are critical thinking and problem 

solving, decision making and communication and productive interaction with public 

(McCorkle & Witt, 2014, p.8). For managers, the requirements include creativity, innovations 

and entrepreneurship. The job in the new and reformed environment is challenge (Cohen & 

Eimicke, 2013). More jobs in the public sector require specific education and expertise, and 

are increasingly less routine due to the automation and new technologies implementation. The 
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reform insists on the increase in the efficiency, so more must be done with less resources 

without jeopardizing the service quality (Pynes, 2009).  

 

CONCLUSION 
The challenges which human resources management of the public institutions face 

require the severe change in the more or less outdated and traditional approach towards the 

job and the human capital. Despite the limits and numerous obstacles, human resources 

managers need to make use of the management tools that are still available to them, such as 

introducing flexibility in the compensation system to increase attractiveness of the civil 

service, to influence employee behavior and to improve performance. 

Public service renewal is essential to ensure service excellence and should not be 

stopped despite the fiscal restraint. Introduction of practices such as increased internal 

mobility, re-purposing of employees and focused recruitment of new talent can contribute to 

the efficient service under the smaller budget. Orientation and employees development will 

facilitate the acceptance of the reform caused organizational change and signal the talents that 

there are career opportunities in the public sector. 
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Резюме: В статье рассматриваются проблемы разработки базовых компетенций государственных 

служащих современного Казахстана. Авторами показаны, что необходимо определить содержание 

базовых компетенций, для чего они необходимы для государственных служащих и основные индикаторы 

определяющие оценку поведения государственного служащего в той или рабочей ситуации. 

Ключевые слова: эффективная деятельность, объективная оценка, профессиональные 

компетенции, успешность, акмеология, человеческие ресурсы.  

Abstract: The article deals the problems of developing basic competencies of civil servants of modern 

Kazakhstan. The authors have shown the need to identify the contents of the basic competencies of civil 

servants. It is also includes various theoretical approaches that can make a methodological basis of competence 

development. 

Keywords: effective activity, an objective assessment, professional competence, success, acmeology, 

human resources. 

 

Казахстан  одна из первых постсоветских  стран приступивший к формированию 

нового кадрового корпуса государственных служащих через конкурс и на принципах 

меритократии. Реализованная первая реформа в республике была направлена на 

повышение эффективности государственного аппарата на основе закона «О 

государственной службе РК». В настоящее время стартовал новый этап развития 

казахстанской государственной службы, который  определяет основные рамки 

обновленной модели государственной службы и алгоритмы дальнейших действий по 
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усилению эффективности всей системы управления государством. Согласно новому 

закону о государственной службе карьера административного государственного 

служащего будет строиться с учетом его компетенций и накопленного опыта,  на 

каждой ступени карьерной лестницы он будет подтверждать свою профессиональную 

пригодность. Поступление на государственную службу будет возможным только по 

результатам комплексного отбора и только с низовых должностей, опыт работы станет 

главным условием карьерного продвижения госслужащих  исключительно на основе 

конкурса. Также предусмотрена возможность ротации отдельных госслужащих по 

горизонтали и по вертикали. На основе нового закона и после внедрения новой системы 

оплаты труда планируется провести комплексную аттестацию административных 

госслужащих корпуса «Б» на предмет их соответствия новым квалификационным 

требованиям. Поэтому, в данное время назревает потребность в определении 

методологического подхода в разработке базовых или ключевых компетенции 

государственных служащих Республики Казахстан. В связи с этим необходимо 

отметить, что оценка эффективной деятельности государственных служащих в области 

психологических прикладных исследований имеет свою специфику и особенности. С 

целью проведения наиболее объективной оценки деятельности государственных 

служащих необходимо обратиться к основным подходам исследования данной 

проблемы, так как любая оценка должна иметь теоретико-методологическую основу. 

Анализ теоретических подходов к проблеме оценки успешной или эффективной 

деятельности госслужащих предполагается начать с определения проблемы критериев 

оценки, затем остановиться на современных тенденциях исследования факторов 

успешности деятельности госслужащих и рассмотреть смысловую регуляцию 

деятельности как внутренний план детерминации успешной деятельности.  

Поскольку характерологические свойства наряду с профессиональными навыками 

являются компетенциями, которые необходимы для эффективной, уcпешной 

деятельности в той или иной должности, мы считаем более точным применение 

понятия «профессионализм». Являясь интегральной характеристикой субъекта труда, 

оно охватывает профессиональную деятельность, профессиональное общение и саму 

личность. Профессионализм предполагает высокую результативность труда субъекта, 

эффективность совместного осуществления деятельности, обеспеченность 

профессионально значимыми свойствами. 

Согласно определению А.А. Деркача, профессиональная деятельность – это 

активность человека, направленная на получение результата, который отвечает 

социальным и личным, материальным и духовным потребностям общества. При этом 

общение рассматривается как одно из средств повышения эффективности деятельности 

в силу его направленности на установление взаимодействия и сотрудничества, 

нацеленных на преобразование предмета труда. Психические качества, свойства и 

состояние личности с одной стороны, определяют возможности выполнения 

деятельности, а с другой – сами находятся под влиянием, изменяются в деятельности: 

ценностные ориентации, внутренний смысл, профессиональный менталитет [1]. 

Проблема успешности деятельности является многоаспектной, и поэтому к ее 

решению предпринимались различные подходы. Первый подход называют 

аналитическим. Чаще этот подход реализуется в исследованиях, побуждаемых 

запросами практики в конкретном виде профессиональной деятельности. При этом 

последняя  расчленялась на отдельные структурные единицы, а предметом изучения 

выступали отдельные качества, свойства или состояния субъекта труда, что делало 

возможным их углубленное исследование. Как правило, исследователи в этом случае 

опирались на концепцию профессионально важных качеств выделенных 

В.Д.Шадриковым [2]. Несмотря на известную ограниченность, этот подход, благодаря 
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углубленному исследованию одного или нескольких внутренних параметров личности, 

разрабатывал практические рекомендации по учету, коррекции и целенаправленному 

формированию необходимых и интересующих качеств. Понятно, что и сама проблема 

эффективности деятельности изучалась под ракурсом выраженности или дефицита 

профессионально значимых свойств личности. Анализ проведенных в этом русле 

исследований позволяет заключить, что при всем своеобразии комплексов 

профессионально важных качеств, существует ряд личностных качеств, которые наряду 

с другими условиями обязательно являются значимыми для эффективности 

выполнения любой деятельности. К ним, как отмечает Г.С.Никифоров, прежде всего, 

относятся ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка (как 

составляющая профессионального самосознания) и несколько более специфичных – 

эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к риску [3]. Особенности 

нейродинамики и некоторые свойства темперамента (экстра-интроверсия, в частности) 

также оказываются важными для большинства видов деятельности.  

Позднее работы этого направления стали частью комплексных исследований, 

проводимых с позиций системного подхода. До обретения официального статуса, как 

подхода в общей психологии, целесообразность комплексного изучения стала 

очевидной еще в 30-е годы в психологии труда. Тогда С.Г.Геллерштейн указывал на то, 

что при психологическом исследовании профессий необходимо изучение сочетаний 

свойств личности. Он первым заметил, что изолированные качества могут утрачивать 

свое самостоятельное значение для осуществления деятельности вне личности. Однако 

в то время этому требованию вполне удовлетворяли лишь работы Н.А.Рыбникова в 

психологии труда [3]. Системный подход рассматривает психику как системную 

организацию, состоящую из множества уровней. Этот подход позволил исследовать 

динамику изменения отношений и связей в психологической системе деятельности, 

которая кроме важных личностных качеств субъекта труда включает в себя: мотивы, 

цели, программы действий, процесс принятия решений и т.д. Ограниченность 

системного подхода к изучению профессиональной деятельности некоторые авторы 

связывают с редукционизмом, возникшим вследствие прямого переноса принципов 

физиологических, технических и прочих систем на психологическую и в «выпадении» 

самого субъекта активности – человека [3,4]. Обогащение предложенного 

Б.Г.Ананьевым, Б.Ф.Ломовым и другими авторами системного анализа эволюционно-

генетическим подходом оказалось более плодотворным и нашло развитие в концепции 

системогенеза профессиональной деятельности В.Д.Шадрикова. Генетический подход 

основан на эвристических идеях Л.С.Выготского, Ж.Пиаже [5,6]. Реализация этого 

подхода предполагает учет того неоспоримого факта, что эффективность деятельности 

и ее оценка, прогноз не могут основываться на оценке актуального состояния. Для 

профессионального развития огромное значение имеют зона ближайшего развития, 

потенциал, обучаемость личности.  

В зарубежной психологии уже в 30–40–е годы произошло понимание того, что 

исследование отдельных свойств личности неизбежно приводит в тупик и лишь 

порождает новые вопросы. Это послужило толчком к развитию многостороннего 

подхода, или «характерологического описания», который позволил производить 

целостную личностную оценку профессионала. Современные исследования «успешных 

менеджеров», «успешных политиков» фактически воспроизводят этот подход, который 

ранее, до применения факторного анализа, применял Р.Кеттелл – построения 

усредненного группового профиля характерологических особенностей интересующей 

профессиональной или любой другой рандолизированной выборки. 

Однако мы считаем, что из данных подходов не берут во внимание 

додеятельностные и внедеятельностные характеристики человека. А между тем, 
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субъект труда обладает большими компенсаторными возможностями, что позволяет 

ему «достраивать» отсутствующие способности, необходимые для осуществления 

деятельности. Такое «достраивание» происходит благодаря ориентации на эталонные 

модели деятельности, в которых воплотился накопленный в профессиях социальный 

опыт. Этот пробел с внедеятельностными и додеятельностными характеристиками 

восполнили исследования, проведенные с позиций субъектного подхода Е.А.Климовым 

и др. [7,8,9]. В центре субъектного подхода – личность, осуществляющая совершенно 

конкретную деятельность. Здесь субъект труда обладает активным целеполаганием, 

регулирует собственную деятельность, ориентируется на свои ценности и 

руководствуется самооценкой своих возможностей.  

Возникающие противоречия между актуальными личными способностями, 

притязаниями, мотивами, самооценками личности и предъявляемыми к личности 

новыми профессиональными требованиями являются движущими силами процесса 

развития субъекта деятельности. На начальных этапах реализации принципа единства 

сознания и деятельности акцент смещался на творческий характер деятельности, 

который исходит от самой личности. Позднее наступило понимание того факта, что не 

личность определяет деятельность и не деятельность тотально обуславливает развитие 

личности. 

Как мы видим, своей обращенностью к интересам субъекта труда как 

развивающейся личности очень близок субъектно-личностному, антропоцентрическому 

следующий подход, названный акмеологическим. Это новый, интенсивно 

формирующийся подход. Он предполагает выявления условий, мобилизирующих у 

субъекта труда установки на наивысшее достижение, на наиболее полную 

самореализацию личности. Он придает большое значение осознанию человеком своего 

индивидуального профиля профессионализма, созданию индивидуальных стратегий и 

траекторий движения к профессионализму (акмеограмм) [10]. «Профессиональные 

«акме» как формы достижений высоких уровней профессионального развития изучены 

и освещены в работах Б.Г.Ананьева, А.А.Бодалева, А.А.Деркача, В.Г.Зазыкина, 

Е.А.Климова, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой и др. Профессиональное «акме» - это 

кульминация, пик и оптимум, момент наивысшей продуктивности творчества и 

наибольшей значимости созданных человеком ценностей [4]. Акмеологический подход, 

основным содержанием которого являются условия, факторы развития профессионала 

и становления профессионализма, привлекателен глубокой разработкой таких понятий, 

как: «профессиональная зрелость», «эффективность профессиональной деятельности и 

ее критерии», «профессионализм» и т.д. Поэтому остановимся подробнее на тех 

аспектах этого подхода, которые имеют непосредственное отношение к цели нашего 

исследования.  

В виду высокой каузальной связи эффективности деятельности и компетентности 

в настоящее время интенсивно ведутся исследования содержания и структура 

профессиональной компетентности применительно к различным типам профессий. 

Например, глубокому изучению психологического содержания социально – 

перцептивной компетентности посвящено исследование В.Г.Зазыкина [10]. Им 

установлено, что ее основу составляют наблюдательность и проницательность. 

Предложенные им методы развития проницательности, базирующиеся на оценке и 

интерпретации форм поведения и других индикаторов, которые обычно не 

контролируются личностью, направлены на повышение эффективности деятельности и 

развитие личности специалистов, где этот вид компетентности является ведущим. 

И.В.Кулькова установила структуру второй составляющей этой компетентности – 

наблюдательности. Ее структурные компоненты: перцептивный, когнитивный, 

рефлексивный, эмпатийный, мотивационный и прогностический вкупе с рядам 
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установленных личностных свойств составили основу системной модели 

функционирования наблюдательности. Данная модель используется в развитии 

профессиональной компетентности специалистов. В исследовании Т.А.Жаворонковой 

изучены социально-психологические факторы профессионального совершенствования 

государственных служащих [11]. В подсистеме профессионализма деятельности 

компетентность составляет когнитивный, а умение и навыки – регулятивный 

компонент. В этот компонент входит не только умение применять знание с целью 

повышения продуктивности, но и освоение новых алгоритмов и способов решения 

профессиональных задач и использование новых средств деятельности. 

Во-первых, это способности, которые необходимы для эффективной деятельности 

государственных служащих, ими являются интеллектуально-аналитические 

способности, управленческие способности, а также психологические и 

коммуникативные. 

Во-вторых, это профессионально важные качества личности, модель которых 

представлена в концепции В.Д.Шадрикова. В акмеологических исследованиях наряду с 

ними особенно подчеркивают значение волевых качеств личности как регулятора 

процессов самосовершенствования, личностного и профессионального роста.  

Мы считаем правомерным выделение сторонниками акмеологического подхода в 

социальную группу личностно–деловых или личностно–профессиональных качеств 

такие, как: организованность, ответственность, дисциплинированность, 

инициативность и внимательность. Согласно полученным  результатам оценки 

государственных служащих  занятых в сфере социальной защиты населения, эти 

личностные качества составляют часть профиля личности «успешного госслужащего». 

Здесь необходимо подчеркнуть, что с личностно-деловыми качествами коррелирует 

рефлексивная культура, под которой понимается система способов организации 

рефлексии, построенная на основе ценностных и интеллектуальных критериев. В ряде 

исследований доказано, что высокому профессиональному уровню соответствует 

высокий уровень рефлексивной культуры специалиста. 

Критериями наличия общественно значимой успешности в профессиональной 

деятельности является достижение результатов, обративших на себя внимание коллег – 

специалистов. Субъективными критериями успешности являются индивидуальные 

результаты субъекта труда, обозначающие для него лично превышение своих 

предыдущих результатов и достижение максимально возможного для данного момента 

результата [1]. 

Б.В.Кулагин предпринял разработку концептуальной схемы анализа 

эффективности деятельности, которая основана на идеях А.Н.Леонтьева [12]. Согласно 

его теории, деятельность всегда соотносится с потребностью субъекта, которая 

опредмечена в мотиве. Действия субъекта служат «единицами анализа», когда они 

соотнесены с осознанной целью. Таким образом, понятие «действие» содержит момент 

относительной автономии мотивационной составляющей деятельности от той 

составляющей, которая определяется как «подчиненная цели» и анализируется как 

действие. В попытке систематизировать основные характеристики действия, которые 

значимы с точки зрения психологических факторов, влияющих на эффективность, были 

выделены следующие: результативность (продуктивность); целенаправленность; 

соотношение целей и результатов; характеристики психического отражения будущих 

результатов; связь целей с мотивами. Ориентировочная, исполнительская и 

контрольная функциональные части действия составляют структуру 

целенаправленного действия в процессе формирования умений и навыков. 

Ориентировочная составляющая действия является системой представлений субъекта о 

цели, плане, условиях и средствах осуществления действия. Исполнительная 
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составляющая, будучи задана направлением действия и определена условиями 

деятельности, обеспечивает непосредственное выполнение действия. Контрольная, по 

определению, осуществляет оценку точности и правильности исполнения. Например, 

когда оценивается государственное управление, то одним из главных критериев оценки 

выступает понятие эффективности, поскольку неэффективность работы 

государственных органов в силу уже ее масштабности, имеет больше последствий и 

может дорого обойтись. Поэтому анализу понятия «эффективность деятельности» 

посвящено много работ, и они образовали определенную традицию и тенденции. 

Изначально, в экономических рамках, эффективность понималась как качество, которое 

детерминировано объективными условиями деятельности: технологиями, организацией 

производства и т.д. С таким пониманием факторов успешной деятельности мы 

встречаемся иногда в рассуждениях некоторых руководителей организации: «Зачем 

нужен рекрутинг и оценка персонала? Зачем нужен отбор и оценка? Разве я не знаю 

своих людей? Главное – современная техника, технология и т.д.» а между тем, 

содержание экономического потенциала, например, компании или организации состоит 

из двух компонентов. Его объективный компонент представляет собой совокупность 

трудовых, нематериальных, материальных и природных ресурсов, обладающих 

реальной возможностью участвовать в производстве, или они в него вовлечены .  

Персонал, составляющий субъективный компонент экономического потенциала, 

является самостоятельным, автономным ресурсом и обозначается как «человеческий 

капитал».  Во-вторых, этот ресурс (human resources) может функционировать с 

различной степенью эффективности. В–третьих, человеческий капитал выступая 

продуктом нематериального производства в качестве ресурса, влияет на уровень как 

материального, так и нематериального производства. А.И.Самоукин, изучающий 

потенциал производства, обращает внимание на то, что западные экономисты в 1970-

1980-х годах перешли к измерению способностей работников при составлении 

«бюджетов человеческих ресурсов» (совокупности способностей специалистов к тем 

или иным видам профессиональной деятельности), балансов этих способностей 

(соотношение между текущими или перспективными потребностями в конкретных 

человеческих способностях и наличием таких способностей), а также матриц (моделей) 

способностей и качеств всего персонала и отдельных работников [13]. 

В последнее время на первый план выступила психологическая составляющая 

эффективности или человеческий фактор. Особенное значение и пристальное внимание 

проблеме эффективности, как рассматривалось выше, придается в акмеологической 

психологии труда, психологии профессионализма. Здесь эффективность изучается как 

одна из главных составляющих и критерий профессионализма субъектов труда, 

обобщающий критерий качества деятельности . 

Наиболее широкое применение получило понимание термина «Эффективность», 

связанной с представлением о системе действий, приводящей к нужным или 

требуемыми результатами, т.е. под эффективностью подразумевается результативность 

деятельности. В этом, например, эффективность системы управления понимается как 

взаимозависимость цели и результатов ее достижения, которые выражены в конечных 

итогах деятельности. Тогда неизбежно возникает вопрос о соотношении 

эффективности и продуктивности деятельности. А.П.Ситников считает продуктивной 

деятельность, организация которой обеспечивает достижение профессиональных 

целей, т.е. наблюдается полное соответствие результатов поставленной цели. Эта точка 

зрения разделяется Н.В.Деркачом, А.П.Чернышевым и др.  

Наряду с экономичностью и рационализацией, важнейшей характеристикой, 

которая определяет эффективность, выступает понятие оптимальности. Например, 

А.Ф.Васков подчеркивает, что оптимальное решение находится в прямой зависимости 
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от целей операции. При этом под оптимальностью понимается продуктивное 

достижение двуединой цели: одна из которых - внешняя для деятельности,  другая – 

внутренняя. В понятие эффективность иногда включают аспект производительности 

труда. Она определяется, например, Г.Э.Слезингером как условная 

производительность, которая выражается в способности осуществлять 

соответствующую работу в единицу времени, обеспечивая при этом оперативность, 

надежность и оптимальность деятельности. Однако недостаток этой дефиниции 

состоит в разделении качественных и количественных характеристик действий 

субъекта деятельности. 

Применительно к государственному управлению по содержанию выделяют 

следующие критерии эффективности: оптимальность защиты интересов государства и 

населения, социальных групп и каждого человека; расширение возможностей активной 

гражданской жизни каждого гражданина, общества и могущества государства; наличие 

оптимальной парадигмы административно-политического управления; степень 

соответствия направлений, содержания и результатов деятельности управленческих 

структур и работников по определенным параметрам; законность решений и действий 

соответствующих управленческих структур; реальность влияния на состояние и 

развитие управленческих решений, действий коренных и комплексных потребностей.  

Акмеологические инварианты профессионализма обладают относительной 

независимостью от специфики деятельности и являются основными качествами и 

умениями, обеспечивающими высокую стабильную успешность деятельности. Они, в 

том числе проявляются и во внутренних побудительных силах, движущих субъекта к 

саморазвитию. 

Из всех определений с очевидностью следует, что профессионализм 

характеризуется, прежде всего, продуктивностью или эффективностью деятельности. 

Высокопродуктивной, с акмеологической точки зрения, считается деятельность, 

которая отличается показателями качества по основным показателям, допускающим 

квантификацию производительности, оптимальной интенсивности и напряженности, 

высокой точности и надежности, организованности и стабильности. Такая деятельность 

преследует, прежде всего, социально значимые цели, развивает личность, но не в ущерб 

здоровью.  

Процесс личностно-профессионального развития предполагает следующие 

структурные изменения личности: 

1. Изменяется направленность личности, что проявляется в расширении 

круга интересов и изменении системы потребностей; актуализации мотивов 

достижения; усилении потребности в самоактуализации и саморазвитии; развитии 

креативности. 

2. Увеличивается опыт и повышается квалификация, что обнаруживается в 

компетентности; развитии и увеличении диапазона умений; освоении новых 

алгоритмов решения профессиональных задач. 

3. Развиваются сложные частные способности. 

4. Формируются профессионально важные качества личности, 

определяемые спецификой и профилем деятельности. 

5. Развиваются личностно-деловые качества. 

6. Формируется готовность к деятельности в усложненных и 

непредвиденных ситуациях. 

Проделанный нами теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1) Существуют четыре главных подхода к изучению проблемы эффективной 

деятельности. К ним относятся: аналитический, системный, субъектно-личностный и 
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акмеологический подходы. Развитие этих подходов обусловлено изменением 

потребностей общества и сменой парадигм от объектно – субъектноориентированному.  

2) Наибольший вклад в изучение этой проблемы применительно к госслужащим 

внесен результатами исследований, предпринятых с позиций акмеологического 

подхода. Он является более обобщенным по сравнению с остальными и очень близок к 

субъектно-личностному подходу. Этот подход представляет интерес в контексте 

нашего исследования, поскольку «акме» в профессиональном развитии - это высшие 

уровни достижений, которые выражаются в сформированности специалиста как 

субъекта деятельности и зрелой личности.  

3) По отношению к эффективности деятельности разработано несколько групп 

критериев. К ним следует отнести обобщенные оценки эффективности деятельности в 

целом, группы критериев, которые оценивают деятельность с процессуальной и 

результативной стороны и, наконец, анализ эффективности, основанный на структуре 

деятельности А.Н.Леонтьева, завершает самая большая группа критериев 

профессионализма как система акмеологических показателей.  

Фактически данные подходы представляют собой эволюцию последовательных 

этапов в решении проблемы успешности деятельности, где каждый последующий этап 

вбирает в себя предыдущий, расширяя систему критериальных оценок деятельности 

государственных служащих. 

Гуманистические и антропоцентрические позиции акмеологического подхода 

проявляются в обращенности к активности субъекта, который сам определяет границы 

соотношения внешней и внутренней детерминации, обладая самостоятельностью, 

инициативой и ответственностью. Он придает большое значение необходимости и 

осознанию индивидуального способа организации деятельности, ведущей к 

успешности.  

Проблему эффективности деятельности большая часть исследователей связывает 

с системой действий, которые ведут к требуемым результатам. Продуктивность 

деятельности характеризуется высокими показателями качества, производительностью 

и позитивными социальными результатами, в отличие от рациональности и 

оптимальности, через которые определяется эффективность деятельности. Однако, в 

целом, между этими дефинициями отсутствует жесткая линия.  
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Резюме: През последното десетилетие се наблюдава тенденция за засилване на научния интерес 

към афективните процеси в кариерното развитие. Въпреки трудностите поради нееднозначното 

дефиниране и измерване на емоционалната интелигентност, към настоящия момент тя е сред предпочи-

таните афективни променливи при изследване процеса на кариерното вземане на решение. 

Изследователите в областта на професионалната психология търсят обяснение на това как възприетите и 

реални способности за боравене с емоционална информация влияят върху самоефективността, 

трудностите и нерешителността при вземането на решения, свързани с кариерата.  

 
Ключови думи: емоционална интелигентност, вземане на кариерно решение, нерешителност, 

трудности и самоефективност при вземането на кариерни решения 

 
Abstract: Over the last decade, there has been a growing tendency among researchers in vocational 

psychology to examine how affective processes influence and relate to constructs in career development. Despite 

the never ending debates about how emotional intelligence should be defined and measured, at present it remains 

one of the most preferred affective variables in studying how perceived and actual emotional abilities predict 

career decision making, decision-making self-efficacy, career indecision and difficulties in making a career 

choice.  

 
Keywords: emotional intelligence, career decision making, career indecision, indecisiveness, career 

difficulties, career decision-making self-efficacy 

 

Въведение 

Доминирането на рационалния подход в теорията и практиката на кариерното 

развитие и консултиране (Emmerling & Cherniss, 2003, pp.159, 163-164; Kidd, 1998, 

p.275; Kidd, 2004, p.444) допреди малко повече от десетилетие е изненадващо, от една 

страна, предвид настъпилата през 80-те години на 20 в. “афективна революция” в 

организационното поведение (Barsade, Brief, & Spataro, 2003, pp.10-11), и от друга 

страна, предвид промените в разбирането и значението на кариерата вследствие на 

глобализирането на бизнеса, технологичните иновации и структурните и функционални 

промени в организациите (Baruch, 2004, pp.58, 62-63; Peiperl & Baruch, 1997, pp.7-10, 

17; Savickas et al., 2009, p.240). 

„Новата“ кариера поставя необходимостта от създаване на нови теоретични 

възгледи в професионалната психология, които да вземат предвид настъпилите 

икономически и социални промени и да предложат адекватни на настоящата 

действителност консултантски практики (Savickas et al., 2009, p.240). Изследването и 

отчитането на ролята на емоциите в този процес ще обогати теорията и практиката на 

кариерното развитие и ще даде по-адекватна представа за създаването на кариера в 

условията на динамична и несигурна среда (Kidd, 1998, pp.275-277). 

mailto:galyazaharieva@gmail.com
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Настъпват няколко важни същностни промени в новото разбиране за кариерата, 

които правят съществуващите теории за рационалния кариерен избор неприложими в 

новите условия. Кариерата става индивидуална и хоризонатална (Peiperl & Baruch, 

1997, p.15), започва да излиза извън рамките на конкретната организация (Peiperl & 

Baruch, 1997, pp.11-12) и става многопосочна и динамична (Baruch, 2004, p.59). Фактът, 

че организациите все по-рядко предлагат „наемане на работа за цял живот“ (Peiperl & 

Baruch, 1997, pp.11) води до сравнително чести преходи в кариерата (Savickas et al., 

2009, p.240) и до постепенно изместване на фокуса на идентификация (Peiperl & Baruch, 

1997, p.12) и привързаност от организацията към собствената кариера и професия 

(Baruch, 2004, p.59; Baruch, 2006, p.133). Възприеманият кариерен успех също променя 

своето значение и включва освен познатите външни индикатори (статус, заплащане), и 

различни интрапсихични променливи: вътрешно удовлетворение, автономия и свобода, 

баланс работа-семейство (Baruch, 2004, p.61), развитие на собствен бизнес, растеж, по-

широк набор от умения (Peiperl & Baruch, 1997, pp.10-12), самоактуализация (Baruch, 

2006, p.129) и др.  

Тези промени поставят нови изисквания пред работещите хора и променят фокуса 

на изследваните конструкти в кариерния живот. Първоначалният кариерен избор и 

съответствието с професията вече не са от първостепенно значение, на преден план 

излиза справянето с все по-често настъпващите кариерни преходи през целия живот и 

произлизащата от тях необходимост от вземане на решения (Emmerling & Cherniss, 

2003, p.154; Kidd, 1998, p.276) за квалификация, преквалификация, избор на работа в 

дадена организация или свободно практикуване на дадена професия. Наред с това, за да 

се постигне успех в рамките на „посткорпоративната“ кариера (Peiperl & Baruch, 1997), 

и за да се задържат на трудовия пазар, качества като гъвкавост, адаптивност и 

пригодност за работа стават приоритетни психо-социални ресурси (Savickas & Porfeli, 

2012, p.662), които личността трябва да развие и поддържа в условията на глобалната и 

динамична бизнес среда (Baruch, 2004, p.62; Savickas et al., 2009, p.240; Savickas, 2011, 

pp.251-253). 

Отчитайки тези промени, още преди близо две десетилетия някои автори 

подчертават необходимостта да се обърне повече внимание на афективните процеси в 

теорията и практиката на кариерното развитие, тъй като се смята, че могат да 

допринесат към обяснителната сила на множеството вече изследвани конструкти от 

рационален и поведенчески характер (Emmerling & Cherniss, 2003, pp.153-154; Kidd, 

1998, p.277; Young, 1995, pp.1-2). Предполага се, че изследването на емоционалните 

процеси при вземането на кариерно решение, управлението на кариерата и кариерните 

преходи ще помогне за изграждане на една цялостна представа за процеса на 

конструиране на „новата“ кариера и влагането на личен смисъл в нея (Kidd, 1998, p.282; 

Kidd, 2004, pp.444-447). Наред с това, включването на емоциите в кариерното 

консултиране ще помогне за идентифицирането и преодоляването на емоционалните 

проблеми на личността, които могат да попречат на ефективното вземане на кариерни 

решения (Emmerling & Cherniss, 2003, pp.163-164), справяне с настъпващите кариерни 

преходи (Kidd, 1998, pp.279-281) и отговаряне на новите изисквания на средата за учене 

през целия живот, гъвкавост, адаптивност (Savickas, 2011, p.253), умения за кариено 

вземане на решения и управление на собствената кариера (Kidd, 1998, p.283). 

 

Афективните процеси в кариерно развитие 

 С настъпване на “афективна революция” в организационното поведение се 

разширява броят на използваните конструкти и методи за изследване на емоционалния 

аспект на труда в организациите (Barsade & Gibson, 2007, pp.36-38). Barsade и Gibson 

(2007, pp.39-42) извеждат три възникващи тенденции, които според тях определят 
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насоката, в която емоциите в работата ще се разглеждат в бъдещите проучвания: 

емоционална интелигентност, емоционална регулация и емоционален труд, споделяне 

на емоции и колективен афект. В тази насока направеният литературен обзор в 

настоящето изследване показва, че до този момент емоционалната интелигентност се 

извежда като предпочитана афективна променлива в увеличаващия се брой 

изследвания за влиянието на афективните процеси в кариерното развитие.  

Прегледът на литературата в почти всички достъпни за България чуждестранни 

бази данни (ScienceDirect, EBSCO, JSTOR, Emerald Insight, PsycArticles, Sage Journals, 

Springerlink и др.), в периода април-май 2016 г., като цяло показва сравнително малък 

брой налични изследвания, свързани с афективните процеси в кариерната психология. 

Сред тях прави впечатление преобладаващият брой статии за връзката между 

емоционалната интелигентност и кариерното вземане на решение. По-малък брой 

изследвания разглеждат връзката на емоционалната интелигентност с кариерната 

привързаност, професионалните интереси, а в последните няколко години - с 

адаптивността и пригодността за работа. Единични изследвания има и за ролята на 

несигурната привързаност, тревожността, песимизма, самооценката и връзката им с 

трудностите при вземането на кариерни решения. Трябва да се отбележи, че почти 

всички тези изследвания са направени в рамките на последното десетилетие, като в 

последните няколко години се наблюдава тенденция за увеличаване на броя статии по 

темата. 

 

Емоционална интелигентност и кариерно вземане на решение 

 Интересът към изследване на емоционалните аспекти при вземането на кариерни 

решения в професионалната психология се заражда от постиженията в невронауката 

при изследване ролята на емоциите при вземането на решения (Emmerling & Cherniss, 

p.159). През 1990 г. в свой експеримент неврологът Damasio (as cited in Grewal & 

Salovey, 2005, pp.332-333) стига до извода, че емоциите и когнитивните аспекти при 

вземането на решения са неразривно свързани, и че изолирането на емоциите от този 

процес не води до адаптивно вземане на решения.  

Прегледът на наличните изследвания за връзката между емоционалната 

интелигентност и вземането на решения в кариерното развитие позволява условното 

разграничение на три групи зависими променливи: Аз-ефективност при вземане на 

кариерни решения, нерешителност и трудности при вземането на кариерни решения и 

индивидуален профил и стил при вземането на решения. 

 

Емоционална интелигентност и самоефективност при вземане на кариерни 

решения 

Едно от най-ранните изследвания по темата е на Brown, George-Curran и Smith 

(2003), които при извадка от 288 студенти със средна възраст 22 г. откриват 

положителна взаимовръзка между емоционалната интелигентност (измерена чрез 

въпросник на Tapia) и самоефективността при вземането на кариерни решения 

(измерена чрез въпросник на Betz, et al.). Корелационните коефициенти са със слаба до 

средна сила (по Cohen) и показват по-висока асоциация между подскалите за 

използване (utilization of feelings) и регулация (self-control) на емоциите и 

възприеманата самоефективност при вземане на решения, свързани с кариерата. 

Регресионните анализи потвърждават тези резултати и показват по-голяма предиктивна 

сила на същите два фактора. Сходни резултати получава и Salami (2010), като изследва 

485 ученици на възраст между 13 и 19 г. от различни училища в Нигерия и установява, 

че всички фактори на емоционалната интелигентност (измерена чрез въпросник на 

Wong  и Law) корелират положително с кариерната самоефективност за вземане на 
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решения (скала на Betz et al.), като използването на емоциите (use of emotions) има по-

голяма сила в сравнение с останалите подскали. Проведеният от Salami (2010) 

регресионен анализ показва, че 21% от обяснената вариация в самоефективността за 

вземане на кариерни решения се дължи на всички фактори на емоционалната 

интелигентност, като отново с по-голяма предиктивна сила са използването и 

регулирането на емоциите. При друго изследване (Jiang, 2014) на 367 студенти от 

Китай и Южна Корея със средна възраст 20 г. се открива средна до голяма по сила 

взаимовръзка между емоционалната интелигентност (по Wong и Law) и Аз-

ефективността при кариерните решения (по  Betz et al.), като и тук факторът 

„използване на емоциите“ е с най-висок корелационен коефициент (r=0,56) спрямо 

останалите фактори на ЕИ (r=0,4-0,45). Тези резултати се потвърждават и от 

направения от Jiang (2014) регресионен анализ, като използването на емоциите се явява 

с най-висока предиктивна сила. При провеждане на сходно изследване Jiang (2016) 

отново установява силна взаимовръзка между двата конструкта. Di Fabio и Saklofske 

(2014) изследват влиянието на емоционалната интелигентност като способност (чрез 

MSCEIT), черта (с тест на Petrides) и според смесения модел (Bar-On) при извадка от 

194 ученици от Италия, на възраст между 16 и 19 г., върху чувството им за Аз-

ефективност при вземане на кариерни решения. Авторите установяват, че за 45% от 

вариацията в данните допринасят личностните черти (OCEAN), допълнителни 10% се 

обясняват от ЕИ като черта и 5% от ЕИ според смесения модел. Общата 

интелигентност и ЕИ като способност не допринасят за обяснение на наблюдаваната 

вариация в изследваната променлива. В почти всички посочени изследвания не се 

открива значимост на пола при Аз-ефективността за вземане на кариерни решения, 

нито самостоятелно, нито като медиатор във връзката между ЕИ и увереността в 

способността за вземане на решения, свързани с кариерата.  

 

Емоционална интелигентност, нерешителност и трудности при вземането на 

кариерни решения 

Почти всички изследвания, свързани с влиянието на ЕИ върху трудностите при 

вземането на кариерни решения, са проведени от Di Fabio и колеги сред млади хора в 

Италия. При 296 стажанти на възраст между 18 и 29 г. Di Fabio и Palazzeschi (2009) 

установяват, че емоционалната интелигентност (измерена чрез тест на Bar-On) 

обяснява едва 8% от вариацията в данните, докато за 36% допринасят личностните 

черти (OCEAN). Йерархичните регресионни анализи при отделните подскали на 

въпросниците показват същата тенденция – преобладаващо влияние на личностните 

черти (14-37%) и по-малка значимост на ЕИ (5%-11%). Резултатите показват средна до 

силна негативна връзка между ЕИ (и нейните подксали) и възприеманите трудности 

при вземането на кариерни решения (измерени с въпросник на Gati et al.). В сходно 

изследване (Di Fabio, Palazzeschi, & Bar-On, 2012) със същите инструменти се открива, 

че емоционалната интелигентност оказва почти еднакво (18%-23%) с личностните 

черти (20%-21%) влияние върху липсата на готовност, информация и неконсистентната 

информация, възприемани като трудности при кариерните решения сред 232-ма 

студенти  от различни специалности на възраст между 20 и 26 години.  

При изследване на нерешителността (indecision) при вземането на кариерни 

решения (чрез в-к на Gati et al.) и нерешителността (indecisiveness) като личностна 

черта (в-к на Frost & Shows) при 361 студенти на възраст между 23 и 27 г. се оказва, че 

емоционалната интелигентност (по Bar-On) корелира негативно и с двата конструкта, 

но по-силна взаимозависимост има с нерешителността, която е характерна при 

необходимостта да се направи кариерен избор (r=-0,7)  в сравнение с нерешителността 

като стабилна личностна диспозиция (r=-0,47), при която връзката  с екстраверсията и 
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емоционалната стабилност (OCEAN) е по-силна. Освен това се установява, че 

предиктивната сила на емоционалната интелигентност по отношение на измерваните 

променливи е по-силна при жените в сравнение с мъжете (Di Fabio,  Palazzeschi, Asulin-

Peretz, & Gati, 2013). В друго свое изследване Di Fabio и Saklofske (2014) проверяват 

влиянието на ЕИ като способност (MSCEIT), черта (по Petrides) и според смесения 

модел (по Bar-On) върху същите зависими променливи. Те откриват преобладаващо 

влияние на личностните черти (OCEAN) върху кариерната нерешителност и общата 

личностна нерешителност (20%) в сравнение с ЕИ според смесения модел и като 

личностна черта (4%-9%). Емоционалната интелигентност по модела на Mayer, Salovey  

и Caruso (1990), както и общата интелигентност (в-к на Raven), не оказват влияние 

върху общата нерешителност и тази по отношение на кариерния избор. Взаимовръзката 

между ЕИ като способност (MSCEIT) и кариерната нерешителност (измерена чрез 

въпросник на Chartrand et al.) се изследва и от Puffer (2011) в САЩ сред 561 студенти 

със средна възраст 19 г., като се оказва, че емоционалната интелигентност корелира 

само с две от подскалите – негативно се свързва с кариерната тревожност и 

положително с общата нерешителност. При мъжете възприемането на емоциите има 

предиктивна сила по отношение на кариерната тревожност, а при жените регулирането 

на емоциите по отношение на кариерната нерешителност. 

В изследване на Dahl и Cilliers (2012) се проучва влиянието на ЕИ като 

способност (MSCEIT) върху негативните мисли относно кариерата преди и след 

провеждане на 16-дневна обучителна и консултативна програма, имаща за цел да 

улесни проучването и вземането на кариерно решение сред безработни хора със средна 

възраст 42 г. в Южна Африка. Резултатите показват, че след приключване на 

програмата негативните мисли относно кариерата намаляват значително, но 

емоционална интелигентност не повлиява тази промяна. Оказва се, че само подскалата 

„регулиране на емоциите“ на ЕИ слабо се свързва с негативните кариерни мисли преди 

и след завършване на обучението, което показва, че участниците с висока способност за 

регулиране на емоциите в известна степен имат по-малко негативни мисли за своята 

кариера в сравнение с останалите независимо от проведената консултация. В сходно 

изследване Di Fabio и Kenny (2011) проучват дали провеждането на програма за 

повишаване на емоционалната интелигентност по модела на Mayer, Salovey и Caruso 

(1990) сред ученици в Италия със средна възраст 18 г. ще намали кариерната 

нерешителност (в-к на Gati et al.) и нерешителността като личностна диспозиция (в-к на 

Frost и Gross). Авторите установяват, че обучението значително повишава 

способностите за възприемане, разбиране, използване и регулиране на емоциите ( 

измерени чрез в-к MSCEIT) на 23-та участници от експерименталната група, както и 

самопреценката им относно техните способности за оценка и изразяване на емоциите 

(измерени чрез в-к на  Schutte). Проведената програма за повишаване на емоционалната 

интелигентност повлиява в малка степен общата нерешителност и подскалата на 

кариерната нерешителност „липса на информация“. 

 

Емоционална интелигентност, стилове на вземане на решения и 

индивидуален профил при кариерно вземане на решение 

 Di Fabio и Kenny (2012) изследват влиянието на емоционалната интелигентност 

като способност (MSCEIT) и според смесения модел (в-к на Bar-On) върху 

индивидуалния стил на вземане на решения (измерен чрез в-к на Scott и Bruce) сред 

ученици (16-19 г.) в Италия. Авторите откриват, че ЕИ според смесения модел е 

значителен положителен предиктор на рационалния, и негативен на зависимия, 

избягващия и спонтанния стил на вземане на решение, като подскалите, оказващи най-

силно влияние са адаптивността, интраперсоналната способност и управлението на 
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стреса. По-високата адаптивност и управлението на стреса водят до по-рационален и 

по-малко спонтанен стил за вземане на решения, а осъзнаването и изразяването на 

собствените емоции до по-малко използване на избягващия и зависимия стил. Всички 

подскали на емоционалната интелигентност като способност заедно обясняват 

значителна част от вариацията в данните за избягващия и спонтанния стил на вземане 

на решения, но само способността за използване на емоциите за подпомагане на 

когнитивните процеси негативно предсказва избягващия стил на вземане на решения. 

Оказва се, че ЕИ като способност не допринася допълнително за обяснение на 

стиловете на вземане на решения над смесения модел на ЕИ.  

В изследване на Afzal и колеги (2013) в Пакистан за връзката между 

емоционалната интелигентност в работата (в-к на Wong и Law) и индивидуалния 

профил за вземане на кариерно решение (в-к на Jones и Lohmann) сред 202 студенти 

между 21 и 27 години се установява, че оценката и използването на собствените емоции 

се свързват в слаба степен положително с вземането на кариерни решения. Оказва се, 

че ЕИ допринася само за 9% в обяснение на процеса на решение при кариерния избор. 

В скорошно изследване на индивидуалния кариерен профил за вземане на решение на 

173 студентки (19-25 г.) в Словакия от Latalova и Pilarik (2015) се установява, че  

самодетерминацията (вярата, че човек е отговорен за инициране и регулиране на 

собственото си поведение, решения и цели) обяснява в по-голяма степен процеса на 

вземане на решение (до 34%) в сравнение с емоционалната интелигентност (11%). 

Авторите откриват, че вниманието и регулирането на собствените емоции (подскали на 

Trait Meta-Mood Scale) заедно повлияват събирането и анализа на изчерпателна 

информация за възможните кариерни алтернативи. Вниманието към собствените 

емоционални състояния се оказва  положителен предиктор за влаганите усилия и 

стремежа към най-добър кариерен избор, а регулирането на емоциите за по-малко 

забавяне при вземане на решения, изразен вътрешен локус на контрол и до по-

ефективно използване на интуицията при правените избори.  

 

Обобщение и насоки за бъдещи изследвания  

От разгледаните изследвания за връзката между ЕИ и Аз-ефективността при 

вземане на кариерни решения може да се каже, че се открива положителна 

взаимозависимост между двата конструкта, като използването и регулирането на 

емоциите се оказва, че имат по-голяма предиктивна сила върху увереността за вземане 

на правилните решения, свързани с кариерния избор. Трябва да се отбележи, че тези 

резултати са получени при измерване на ЕИ чрез самоотчетни въпросници, които 

регистрират личната преценка за споменатите емоционални способности и умения, 

която може да не съответства на реално притежаваните.  

Изследванията, разглеждащи влиянието на ЕИ като черта върху проблемите при 

вземането на решения установяват негативна взаимосвързаност между конструктите. 

Оказва се, че преобладаваща част от данните за трудностите и нерешителността при 

кариерните решения се обясняват от личностните черти, а приносът на ЕИ е 

съществено по-малък. В някои изследвания ЕИ като способност влияе частично върху 

изследваните променливи.  

Използването на определен стил на вземане на решение се обяснява в сходна 

степен от ЕИ като способност и според смесения модел. И в двата случая по-високата 

емоционална интелигентност се свързва с рационалния стил на вземане на кариерно 

решение и с по-рядко използване на неадаптивните стилове. Отчитането на собствените 

емоции и регулирането им предполага събиране и анализ на повече информация за 

кариерните алтернативи, влагане на повече усилия и контрол в процеса на вземане на 

кариерно решение. 
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От прегледа на изследванията за ролята на емоционалната интелигентност в 

процеса на вземане на кариерно решение прави впечатление преобладаващото 

използване на самоотчетни инструменти за измерване на конструкт, който се дефинира 

като вид интелигентност. Макар личната преценка за емоционалните способности да 

съдържа потенциал за разкриване на важна информация по отношение на изследваните 

променливи, тя трябва ясно да се разграничи от реално притежаваните способности и 

тяхното влияние при кариерното вземане на решение. Добре би било да се ограничи  

използването на самоотчетни въпросници за ЕИ, които измерват освен емоционални 

способности, и променливи, които са теоретично различни (като самооценка, 

адаптивност, управление на стреса и др.), и за регистрирането на които има отделни 

скали. Това ще помогне за изясняване върху кои точно аспекти и в каква степен влияят, 

от една страна, характеристиките на личността, от друга, емоционалните способности 

при правенето на кариерен избор. В тази насока данните от изследването на ЕИ като 

способност в кариерното развитие могат да бъдат обогатени чрез използване на 

алтернативни на MSCEIT скали, които са с приемливи до добри психометрични 

характеристики и могат да бъдат използвани безплатно за изследователски цели 

(Siegling, Saklofske, & Petrides, 2015). 

Докато изследването на връзката между ЕИ и Аз-ефективността при кариерните 

решения е правено в почти всички континети, то данните за влиянието на 

емоционалните способности върху нерешителността в правенето на кариерен избор са 

предимно от Италия. Освен това резултатите за полови различия в процеса на кариерно 

решение са много малко и разнородни или изцяло липсват. В тази насока са 

необходими повече данни за ролята на ЕИ при срещаните трудности в кариерните 

решения от повече страни и различни култури и включване на пола като една от 

задължителните променливи в тях.  

Предвид променящото се значение на кариерата и по-честите кариерни преходи 

независимо от възрастта, изследвания за ЕИ при вземането на решения при хора и от 

други възрастови групи (над 29 г.) биха допринесли за по-обширно познание по темата.  

В този ред на мисли перспективна насока за изследване се очертава и влиянието 

на емоционалната интелигентност върху развитието на ставащите все по-ценни на 

глобалния трудов пазар качества като гъвкавост, адаптивност, пригодност за работа, 

учене през целия живот и управление на собствената кариера. Резултатите от подобни 

изследвания биха били полезни за въвеждане на нови методи в кариерното 

консултиране, които да допълват наличните рационални и поведенчески практики. 

Включването и на афективните проблеми в консултантския процес се очаква да 

помогне за навременно справяне с професионалните трудности на клиента и да развие 

умения в него за самостоятелно изграждане на кариера, която носи личен смисъл и 

удовлетворение в условията на динамичен и несигурен пазар на труда. 
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Резюме: В настоящия доклад е представено проучване, целта на което е да се направи анализ на 

факторите, оказващи влияние върху трудовото изпълнение при служителите в социалната сфера. В 

съответствие с поставената цел, са представени: настояща ситуация в системата за социално подпомага-

не, проблеми и основни стъпки необходими за решаването им. В рамките на изследването са проведени 

интервюта със служители в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги. Проучени са 

възможностите и наличните ресурси за повишаване ефективността на работата им. Методите използвани 

в проучването са въпросник и контент – анализ. 

 
Ключови думи: трудово изпълнение, служители, социална сфера 

 
Abstract: This report presents a study aimed at analyzing the factors affecting job performance by 

employees in the social sphere. In keeping with this theme, the following aspects are examined: current situation 

in the social assistance system, problems and basic steps necessary to solve them. The study is based on 

interviews with officials in the field of social assistance and social services. They studied the options and 

resources available to increase the efficiency of their work. Methods used in the study are questionnaire and 

content – analysis. 

 
Keywords: work performance, employees, social sphere 

 

 

 

 

Настояща ситуация в системата за социално подпомагане, проблеми и 

основни стъпки,  необходими за решаването им 

 

 Социалното подпомагане в Република България е съвкупност от два основни 

елемента– предоставяне на социални помощи и на социални услуги. Oбект на 

системата за социално подпомагане са групи от населението в неравностойно 

положение. От съществено значение за качествено предоставяне на ефективни услуги 

за тях е високото трудовото изпълнение на работещите в сферата: социални работници, 

психолози, социални педагози, логопеди и др. 

 Направените анализи на системата показват, както напредък в различни 

направления, така и немалко проблеми, които са структурни и дългосрочни. Те са в 

контекста на глобализиращият се свят, който наред с позитивните характеристики, има 

и негативни. Едни от негативните му характеристики са: бедността, социалната 

изолираност на увеличаваща се маса хора, демографската криза, свиващият се размер 

на работната сила, както и големите различия между регионите. Предвид тези 
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негативни тенденции работата на служителите в социалната сфера е сериозно 

усложнена. За да отговарят на нуждите и потребностите на клиентите и на 

институциите, на тях им се налага да въведат и използват в практиката си нови методи, 

които са все по- трудни за изпълнение, което рефлектира върху работата с клиенти, 

колеги и функционирането на организацията като цяло. Това води до различни 

преживявания като:  

 Затруднения в поставянето на дистанция между себе си и това, което 

виждат; 

 Негативни чувства, които достигат до страдание или “burn- out”; 

 Поява на дисфункционалности, които достигат до конфликти;  

 Нужда от нови знания и умения; 

 Нужда от разсъждения върху смисъла на тяхната практика; 

 Желание за повишаване на способностите си за анализ и оценка на 

ситуациите;  

 Всички изброени преживявания имат отношение и влияят на нивото на 

трудовото изпълнение в социалната сфера. 

 Трудът исторически е средство за оцеляване и поради това неговата 

доминираща роля е инструментална, тъй като осигурява основните начини на живот и 

средства за съществуването му. Тази роля започва да се променя под влияние на 

измененията в характера на труда и възникването на капитализма. Постепенно към 

инструменталната му или икономическата му функция, която се запазва, се добавя и 

неговата вътрешна функция. Тази вътрешна функция се отнася до убеждението, че той 

може да бъде ценен сам по себе си, да представлява не само инструментална, а и 

терминална ценност, да дава възможност за лична реализация и усъвършенстване. 

Наред обаче с придвижването от инструментална към терминална роля, трудът винаги 

е имал важна социална функция. Той е средство, което свързва хората, осигурява 

възможност за получаване на взаимопомощ, солидарност, признание и уважение, дава 

им идентификация с нещо по- голямо от тях самите- групата, организацията, 

обществото. Той е критерий, по който се измерва приносът и социалната ценност или 

значимост на индивида и е мерило за стойността на човешкия живот. Тези три функции 

на труда определят мотивацията и повечето мотивационни теории, особено теориите за 

потребностите, акцентират върху тях (Илиева, 209, 7).   

 Терминът „изпълнение“ се споменава през 1960 г. в САЩ във връзка с 

въвеждането на програмното бюджетиране, а малко по- късно и във Великобритания. 

Причините за възникването на управление на изпълнението са нуждата от контрол, 

осигуряването на ефективно и ефикасно използване на ресурсите, нарастващите 

очаквания на обществеността за по- добро обслужване и предоставяне на услуги от 

служителите, повишаване на конкуренцията и създаването на култура, насочена към 

резултатите. Повечето идеи за реформиране включват подобряване на изпълнението 

чрез въвеждане на нови измерители и инструменти за оценка на изпълнението в 

организациите. Изпълнението може да бъде дефинирано като трансформиране на 

входящи ресурси в изходящи за постигането на определени крайни резултати. Ако 

вземем предвид неговата същност, изпълнението ни дава представа за връзката между 

минималния и ефективния разход ( „икономичността“ ) , между ефективния разход и 

резултата от процеса ( „ефикасността“ ) , между този резултат и крайния ефект от него  

( „ефективността“ ) (Георгиева, 2011, 119). Известни са три подхода за проектиране на 

труда: фокусиране върху организацията и технологията в процеса на труда; фокусиране 

върху каналите за комуникацията „възложител- изпълнител” ; фокусиране върху 

характерните черти на труда, които предизвикват вътрешна мотивация у 

изпълнителите. Повишаването на нивото на изпълнение включва ориентирано към 
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резултатите бюджетиране, управление на човешките ресурси, управление на 

компетенциите и индикатори за изпълнение, чрез които да се контролират и напътстват 

дейностите на организациите. Друга предпоставка за високо ниво на трудово 

изпълнение е точното разпределение на трудовите процеси, определянето характерът 

на труда и трудовите функции, изборът на изпълнител и дефинирането на цели. 

Характерът на труда изяснява целта, ролята и значението на този труд. Характерът на 

трудовите функции представлява съвкупност от работни процеси и операции, които 

имат определена цел, роля и значение за крайния резултат от съвкупния труд. 

Изпълнителят отговаря на търсените умения, способности, качества и т. н. , които най- 

общо се делят на две- психологически и социални. Уточняват се условията на труд, 

като работно време, работна среда и елементи на работната среда, както и 

възнагражденията на труда- монитарни и немонитарни. Целите на труда са 

удовлетворяване изискванията на организацията за ефективност, полезност и качество, 

от една страна, и удовлетворяване потребностите на хората в организацията от гледна 

точка на интереси, предизвикателен труд и изпълнение, от друга страна.  

 Оценката на персонала, чрез която се преценява как служителите изпълняват 

задълженията си и какви действия са необходими за подобряване на тяхното 

индивидуално и колективно изпълнение е от съществено значение. Оценката на 

изпълнението на служителите е един от основните елементи на системата за 

управление на изпълнението и една от най- важните функции на ръководителите. Тя 

има ключово значение за успеха на организацията, защото създава условия за 

изясняване на отговорностите, съгласуване на задачите и критериите за изпълнение, 

подобряване на мотивацията, намаляване на слабостите при изпълнение на трудовите 

задължения, планиране на адекватни на потребностите обучения и даване на 

възможност за професионално развитие, възприемане на доброто трудово изпълнение 

като стандарт за работа и осигуряване на такова възнаграждение на служителите, което 

да бъде свързано с приноса им за постигането на организационните цели (Георгиева, 

2011, 116).  

 Оценката има познавателна, диагностична, мотивационна и възпитателна 

функция. Чрез оценката се съставя мнение за изпълнителя, а той от своя страна 

получава представа за мястото си в организацията. Оценката мотивира за повишаване 

на квалификацията, за подобряване на резултатите. Чрез оценката оценяваният се 

уверява, че целите и очакванията за резултатите му се следят от ръководството. 

Оценката допринася за формиране и развитие на личността. Възпитава критичност към 

собствените слабости, но трябва да показва и пътя за преодоляването им; трябва да е 

представена така, че да създава желание у оценявания да изразходва усилия за 

преодоляване на слабостите. Оценката би трябвало да лежи в основата на трудовото 

възнаграждение, на подбора на работници за дадена професия, на разместването на 

кадрите, на повишаването на квалификацията и ако тя е свързана с посочените 

елементи, може да има стимулираща и възпитателна функция. 

 Оценката се провежда периодично и систематично. У нас все още не е 

разработена строга система за оценка на персонала в организациите. 

 Оценяването на изпълнението е свързано и с предварителен анализ на трудовата 

дейност, т.е. необходима е предварителна подготовка (анализ на професията, определя-

не на критерии и др. ). Необективната оценка може да има обратен ефект - демотивира-

не. 

Всяка оценка съдържа елементи на критика. За да се възприеме адекватно, 

критиката трябва да бъде реална и подкрепена с факти, т.е. да се базира на обективна 

информация. Фактите трябва да са поднесени с необходимата степен на доброжелател-
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ност към оценявания, т.е. да се оценява поведението "тук и сега", а не цялостната лич-

ност на човека. 

 Около 50- те години в основата на атестирането са били визирани основни 

умствени и личностни качества на човека (интелигентност, енергичност, решителност, 

преданост, инициативност и т.н.). Но след оценяването се е забелязвало, че резултатите 

от работата не са свързани с тези качества. Затова се въвежда нов критерий в 

оценяването - оценка на професионалните навици и резултатите от труда. 

Комбинацията от тези качества и личностните качества дава по- реална оценка. Според 

тях може да се определи успеха на работещия в група от работещи. 

 Насоките в момента за определяне критериите за оценяване са към търсене на 

комплексни критерии (например в личностните качества е добре да се включат 

уменията и мотивацията), защото е възможно едно лице  да има много важни и 

необходими качества, но основното да му липсва.  

 Основни моменти при оценяването са създаване на програма за събиране на 

информация и определяне на методите за събиране на информация. Обикновено след 

определяне на критериите за успешност на дейността следва събиране на информация 

за оценявания по няколко начина: от документация, колеги, пряк ръководител и 

самооценка. Информацията за оценявания трябва да включва и сведения за 

личностните особености, събирани чрез психологически методи за определяне нивото 

на развитие на отделни професионално значими качества. Ако оценката не ползва 

обективни методи, показатели и количествена оценка, е заплашена от допускане на 

грешки. 

 За да се ограничи субективизма на оценяващите, е необходимо оценката да се 

извършва по ясни и точно формулирани критерии. 

 

Изследване 

 

 Обект: Изследването е проведено сред служители от различни нива, работещи в 

Регионална дирекция „Социално подпомагане” дирекции „Социално подпомагане” и 

различни социални услуги на територията на Област Търговище. В проучването 

участват общо 85 служители, от които 72 (85%)  са жени и 13 (15%)  са мъже.  

 

Целта на настоящето изследване е да се идентифицират факторите, които влияят 

на нивото на трудово изпълнение при работещите в социалната сфера. 

 

Метод на изследване  

За да се установят факторите, влияещи върху трудовото изпълнение при 

служителите в социалната сфера, беше конструиран въпросник, който има за цел да 

разкрие факторите, които благоприятстват по- доброто трудово изпълнение. Текстовете, в 

отговор на зададените въпроси, са разделени на смислови единици. Тези единици са 

класифицирани според създадена за целта схема на контент- анализ.  

  

Анализ на резултатите  

Чрез прилагане на контент- анализ са обособени 9 генерализирани 

взаимосвързани фактори, които до голяма степен повлияват трудовото изпълнение на 

служителите в социалната сфера (Виж Таблица 1). 
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Таблица 1: Фактори, за повишаване трудовото изпълнение при служители в социалната 

сфера 

  

Основни фактори 

 

% 

 

Подкатегории 

 

% 

1 Увеличение на възнагражденията 

 

30.4 Допълнителното материално 

мотивиране и стимулиране 

94.7 

Бонуси, обвързани с резултатите 5.3 

2 Провеждане на супервизия 

 

16.2 Помощ при емоционално 

претоварване  

65.3 

Съвети и подкрепа в процеса на 

работа 

34.7 

3 Добро управление 

 

15.9 Справедлива оценка на трудовото 

изпълнение 

45.8  

 

Участие в управлението 21.8 

Професионална компетентност, 

социални умения и експертната 

власт на ръководителя 

 

32.4 

4 Кариера и професионално 

развитие  

12.3 Въвеждащи обучения 27.3 

Поддържащи обучения 37.1 

Обмяна на опит 35.6 

5 Въвеждане на образователен ценз 

за социалните работници 

9.3    

6 Увеличаване числеността на 

персонала 

7.1 Намаляване на текучеството 36.3 

Равномерно разпределяне на брой 

случаи, с които се работи 

63.7 

 7 Повече пряка социално- 

психологическа работа 

 

5.8 Оптимизиране на 

административната работа 

45.6 

Работа на терен, мобилна работа 54.4 

 8 Добри условия за работа 

 

3.3 Достатъчно оборудване, 

обзавеждане и техника 

82.3 

Достъпност 17.7 

9 Работа в екип и 

междуинституционално 

взаимодействие.  

2.4 Междуличностни 

взаимоотношения 

72.0 

 

Доверие, подкрепа 

18.0 

Процентното разпределение надхвърля 100%, тъй като част от респондентите са посочили повече от един 

отговор. Калкулациите за подкатегориите са направени въз основа на общия брой твърдения от всяка 

целева категория поотделно, поради което се сумират до 100%.  

 

Според голяма част от служителите (30.4 %) , попълнили въпросници, 

увеличението на възнагражденията ще доведе до по- високи постижения в работата им. 

Според изследваните лица допълнителното материално мотивиране и стимулиране, 

както и бонусите биха подобрили резултатите от работата. Справедливите 

възнаграждения, основани на изпълнението имат положителен мотивиращ ефект и 

насочват поведението на отделния служител към изпълнение на целите на съответното 

организационно звено.  

Респондетите, изведоха като потребност, необходимостта от провеждане на  

супервизия за повишаване на трудовото изпълнение. Общо 16.2 % от участниците в 

изследването посочили, че имат нужда от провеждането на супервизия, която да им 
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даде възможност да изразят различни чувства, да им се окаже помощ при емоционално 

претоварване, да получават съвети и подкрепа в процеса на работа.  

Прави впечатление, че 15.9% от служителите дефинират “добро управление” 

като фактор за повишаване на изпълнението. Доброто управление е предпоставка 

всички елементи на организацията да се развиват балансирано, въпреки 

предизвикателствата на средата или възможни вътрешни затруднения. Изследваните 

лица споделят, че несправедливата оценка или липсата на каквато и да е оценка на 

изпълнението и отказът на признание са един от основните аспекти, които намаляват 

мотивацията, особено в ситуации, когато възможностите за възнаграждения са 

ограничени. Това е индикатор за сериозни проблеми в дейността по оценяване в 

организацията и необходимост от разработване на система за оценка на 

професионалните качества, оценяващи механизми, показатели, оценяващи лица и  т. н. 

Изследваните лица споделят необходимост да им се предостави възможност да 

участват във взимането на решения, които ги засягат пряко, да бъдат включвани в 

решаването на възникнали въпроси и проблеми в организацията, което от своя страна 

би повишило чувството за обвързаност и ангажираност към нея. Притежаването на 

професионални знания и умения от ръководителя стимулират по- доброто изпълнение 

на служителите.  

От табл. 1 става ясно, че 12.3% от респондентите определят кариерата и 

професионалната си реализация като приоритетна. Невъзможно е да се мисли за 

качество и изпълнение без целенасочено и системно внимание към въвеждането на 

специалистите, поддържането на квалификацията, обучението и развитието на 

персонала. Информираността за новости и овладяването на професионални подходи и 

добри практики са съществени елементи на професионализма в социалната работа. 

Не е изненадващ фактът, че 9.3% от служителите в социалната сфера са 

посочили въвеждането на образователен ценз за социалните работници със 

задължително висше образование като фактор, който има отношение към трудовото 

изпълнение.  

Друга важна находка от проведеното изследване е, че 7.1% от попълнилите 

въпросника служители, предлагат увеличаване числеността на персонала като начин за 

повишаване на изпълнението. Те споделят, че активния брой случаи на един 

специалист е изключително голям, което допълнително натоварва специалистите и 

води до текучество на персонал. 

Според 5.8% от изследваните лица пряката социално- психологическа работа с 

хора в неравностойно положение постепенно се измества от административната работа.  

Малък е процентът на лицата участвали в изследването (3.3%), които са изказали 

мнение относно условията за работа- обзавеждане, оборудване, техника, достатъчна. 

Изненадващо е, че едва 2.4% от служителите в социалната сфера са посочили 

работата в екип и междуинституционално взаимодействие като фактори, имащи 

отношение към трудовото изпълнение. Добрия климат на работното място, доверие и 

подкрепа между колегите и институциите повлиява положително изпълнението. 

 

 

Заключение  

 

Това проучване е опит да се разкрият и анализират факторите, повишаващи 

трудовото изпълнение при служителите, работещи в сферата на социалните дейности. 

Същността на конструкта  „повишаване на трудовото изпълнение” е осигуряване 

на системна и целенасочена модификация на поведението на хората в организацията. 

Основното предназначение на този конструкт е „придвижване” на социалната 
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организация от текущо към желано състояние. В системата на социално подпомагане, 

където наличните човешки ресурси са недостатъчни поради невъзможността за 

конкурентно трудово възнаграждение, невъзможност за допълнителни доходи и високи 

нива на стрес в работата, този конструкт заема изключително важно място.  

С оглед трудните условия на набавяне и задържане на човешки ресурси в 

социалната сфера, фокусът следва да бъде върху непрекъснатото обучение на 

служителите, тяхното мотивиране чрез управление на кариерата, оценка на труда и 

подобряване на факторите на труда. Чрез изпълнение на гореописаните функции е 

възможно преодоляването на основен проблем за системата за социално подпомагане  в 

областта на човешките ресурси и тяхното изтичане към други сектори.  
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Резюме: Коуъркингът предлага възможност за прилагане на различни подходи в извършването на 

работните задачи и взаимодействие с общност от единомислещи професионалисти. Тази среда осигурява 

свобода за различно преживяване и осмисляне на работния процес. Настоящата статия представя 

резултатите от проведено кроскултурно анкетно проучване, измерващо промяната във възприятието за 

начина на работа, след присъединяването към коуъркинг пространство и общност. Анкетата се състои от 

14 фактора, разделени в две скали: влияние върху работния процес и влияние върху личността. 

Изследователският подход цели отразяване на субективното възприятие и оценка на влиянието на 

коуъркинга върху живота и работата на изследваните лица. В проучването взеха участие 70 души от 

различни националности. 

 
Ключови думи: коуъркинг, работна среда, общност, крос-културно изследване 

 
Abstract: The coworking concept allows implying different approaches of executing work tasks and 

offers a possibility to interact with community of likeminded people. This environment gives a person the 

freedom to live and think about the working process in a different way. The following article presents the results 

from a cross-cultural study that measures the change in the perception of the way we work that occurs after 

joining a coworking space and community. The questionnaire consists of 14 factors which are divided in two 

scales: influence on the working process and influence on the personality. The applied research approach aims to 

reflect the subjective perception and evaluation of the way coworking influences the respondents’ work and life. 

70 people from different nationalities took part in the study. 

 
Key words: coworking, working environment, community, cross-cultural study 

 

Увод 

Коуъркингът търпи непрекъснато развитие от появата си преди десетилетие до 

днес ((Foertsch, 2015). Тази ясно дефинирана тенденция свидетелства за изразен и траен 

интерес към коуъркинг пространствата като предпочитани места за извършване на 

работните задължения. Наблюдаваната промяна в предпочитанията за начина работа и 

придвижване на фокуса от работа в класически организационни структури към работа в 

неформална, споделена, приятелска работна среда изисква от една страна изследване на 

мотивите за извършване на тази промяна, а от друга - изследване на влиянието на тази 

среда върху работещите спрямо техния предишен опит. 

 

Обосновка 

В настоящата статия ние се базираме на експериментите на Е. Мейо, проведени в 

един от заводите на Western Electric Company в гр. Хоторн в края на 20-те и началото на 

mailto:stancheva.miryana@gmail.com
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30-те години на миналия век, които по-късно придобиват обобщеното наименование 

Хоторнов ефект (Mayo,  2004). 

Правим опит да разкрием какво в коуркинг средата оказва влияние върху 

субективното отношение към работата и как то стимулира промяна в редица личностни 

и професионални аспекти от живота и на изследваните. 

За разлика от експериментите на Е. Мейо обаче, наблюдаваният ефект от 

влиянието на коуркинг средата е в следствие на самоорганизирания начин на 

функциониране на тази структура, а не на преднамерено контролиране на определени 

нейни аспекти. Докато в Хоторновия експеримент промените във факторите на средата 

са били инициирани и извършвани от изследователи, външни за работещите лица, то 

при коуркинга първичният източник на влияние върху отношението към работния 

процес се отразява върху осъзнатия избор за замяна на досегашното работно място с 

коуъркинг пространство. 

Наблюдава се вторично влияние, насочено към коуъркинг средата. Само по себе 

си то може да бъде възприето като външно за обитателите, тъй като е инициирано от 

екипа, управляващ коуъркинг пространството, но в много случаи проявата му е 

резултат от споделените нужди и желания на самите обитатели и взаимодействието 

между екип и общност. Залага се на осигуряването на възможността за извършване на 

непрекъснати промени и запазване на динамичността на средата чрез разнообразни 

събития за общността, отворени и затворени за външни хора, чрез промени във 

физическите пространства (напр. подредбата на бюрата) и т.н., като целта е 

стимулиране на взаимодействието в общността и засвидетелстване  на грижа и 

внимание към нея.  

В същото време коуркинг средата бива и самопроменяща се поради активното и 

често  обновяване и смяна на членовете в коуъркинг пространството. Това от своя може 

да окаже негативен ефект върху груповата динамика на общността. 

На базата на изведеното дотук, коуркинг организацията може да се разглежда 

като отворена и непредвидима система, чиято непрестанна промяна организира, 

структурира и определя естеството й, а случайните открития и взаимодействия, които 

се случват благодарение на динамичността й я правят ефективно функционираща и 

предпочитана. 

За да проверим как описаната по-горе коуъркинг среда е повлияла върху 

субективното отношение на членовете й към работния процес след присъединяването 

им към нея, ние проведохме международно анонимно анкетно проучване. 

 

Извадка 

В проучването ни взеха участие 70 души от цял свят. Изследването беше 

проведено в две коуъркинг пространства - в София и в Берлин. Пространството в 

София е първото по рода си за България и полага основите на коуъркинг движението у 

нас преди 4 години. Берлин бе умишлено избран, тъй като е считан за коуъркинг 

столица на Европа и привлича специалисти от цял свят. Пространството, което се 

включи в изследването е едно от първите в Европа, бележещо началото си преди 7 

години и все още е едно от най-големите в германската столица, с приблизително 400 

членове на общността, представители на държави от целия свят. В представения анализ 

изследваните лица са разделени условно в 4 категории: България, Германия, Европа 

(включваща други европейски страни) и Света (включващ страни, които са извън 

Европа). 24% от изследваните лица са от България, 33% от Германия, 29% от други 

европейски страни (Полша, Италия, Англия, Молдова, Испания, Португалия, Белгия, 

Холандия, Дания, Украйна) и 14% от други краища на света (САЩ, Канада, Чили, Нова 

Зеландия, Австралия, Русия). 



- 632 - 
 

 

Близо 76% от изследваните лица са мъже, 24%-жени. Традиционно в коуъркинг 

пространствата се наблюдава доминирано мъжко присъствие, по данни на 3-тото 

Глобално Коуъркинг Изследване (Foertsch, 2013). Въпреки че в него се свидетелства за 

нарастване броя на жените през последните години съответно: 2010-32%; 2011-34%; 

2012-38%, получените от нас резултати показват значително по-ниско процентно 

съотношение.  

Повече от половината от анкетираните (65%) са на възраст между 26 и 35 години; 26% 

са между 36 и 45 години; 6% са под 25 и 3% са между 46 и 55години. 

Преобладават хора с трудов стаж между 5-10 години (40%). Със стаж между 3-5 години 

са 21% от излсдваните лица; 17%-10-15 години; 9%-1-2години; 9% 15-20 години 9 и 4% 

- над 20 години, като 55.7% от всички изследвнаи заемат мениджърска позиция.  

Резултатите показват, че най-голям дял от от изследваните лица са работили в 

традиционен офис преди да се преместят в коуркинг пространство (39%), а други 26% 

от вкъщи; 11% в друго коуъркинг пространство; 7% в споделен офис; 6% в бизнес 

център; 6% в кафенета и останалите 5% са работили от други места като  библиотеки, 

офиси на клиенти, хостели. 

За нас беше важно да разберем от колко време изследваните лица използват 

коуъркинг пространството поради две причини: от една страна, продължителността на 

използване на пространството би могла да свидетелства за степента на познаваемост и 

разпространеност на коуркинг феномена, а от друга, да се опитаме да разберем дали и 

каква част от хората са склонни да останат в едно и също пространство по-

продължително време. Резултатите сочат, че малко над половината - 53% използват 

коуъркинг пространство по-малко от 6 месеца; 17% между половин и една година; 13% 

- 12-18 месеца; 9% - повече от две години; 7% - между 1 и 2 години; 1% повече от 2 

години. 

 

Метод 

Използваната анкетна карта е разработена и прилагана от Carsten Foertsch. Той е 

един от първите и все още малко на брой изследователи на коуркинг феномена. От 

2011г. той организира и провежда ежегодно единственото глобално коуъркинг 

изследване. Тази анкетна карта е част от методиката на проведеното през 2013г. трето 

глобално коуъркинг изследване ((Foertsch, 2013) 

Тя измерва как се е променил начинът на работа на изследваните лица, откакто работят 

в съответното коуъркинг пространство. Състои се от 14 твърдения, които се оценяват 

по 5 степенна Ликъртова скала (1-силно негативно; 5-силно положително).  

 

Анализ на получените резултати 

Коефициентът на надеждност на използваната анкетна карта е висок, α=0,825. 

Твърденията са разделени в две подскали-влияние на коуркинг средата върху 

личностни аспекти (креативност, продуктивност, ефективност, спокойствие, щастие, 

умение за фокус и концентрация, стрес, здраве) с коефициент Алфа на Кронбах α=0,726 

и влияние върху професионални аспекти (доходи, баланс работа-личен живот, бизнес 

идеи, умение за спазване на крайни срокове, стандарт на работа, контакти) с 

коефициент Алфа на Кронбах α=0,627. 

Беше установена силна корелационна връзка между двете подскали r=0,764, p ≤ 

0,01, както и множество умерени и силни корелации между отделните айтъми. 

Анализът на резултатите показва, че личностните и професионалните аспекти се 

повлияват положително и в значителна степен след включване в коуъркинг среда: 
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личностни аспекти (  = 3,43; SD = 0,51; Мин=1; Мах=5); професионални и социални 

аспекти (  = 3,90; SD = 0,50; Мин=1; Мах=5). 
 

Фиг. No.1: Влияние на коуркинг средата върху субективното отношение към работата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изследваните лица възприемат и оценяват положителното влияние на коуркинг 

средата върху различните аспекти от техния личен и професионален живот в сходна 

степен. Наблюдаваната силна положителна корелационна връзка между тях доказва, че 

промените в редица личностни аспекти биха повлияли върху професионалните аспекти 

и обратното. Тази изразена взаимозависимост свидетелства и за необходимостта тези 

аспекти от живота на човек да бъдат разглеждани и анализирани заедно. 

С цел установяване на онези личностни и професионални аспекти, които в най-

голяма степен са повлияни от включването в коуркинг среда, ние разгледахме всеки 

един от тях поотделно. 

 
Фиг. No. 2: Процентно разпределение на субективната оценка на настъпилите промени в 

личностните и професионалните аспекти след включване в коуркинг среда 
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Представените резултати красноречиво доказват положителната субективна 

оценка за влиянието на коуъркинг средата върху личния и професионален живот на 

лицата, взели участие в изследването. По-долу са разгледани първите 5 аспекта, които 

са повлияни най-силно. 

69% от участвалите споделят, че доходите им са се повлияли положително след 

като са започнали да работят в коуъркинг пространство. Възможна обяснение за това 

би могло да бъде финансовата рентабилност на коуъркинг пространствата, тъй като 

цената за наем на бюро е по-ниска от наемането на самостоятелен офис, въпреки че 

едва 1/3 от анкетираните признават, че това е било мотиватор за избор на коуъркинг 

пространство като алтернативна локация за извършване на работните задължения.  

Установени бяха няколко взаимозависимости между доходите и останалите изследвани 

аспекти. Слаби взаимовръзки бяха наблюдавани между доходи и креативност (r=0,259, 

p ≤ 0,05, доходи и щастие  (r=0,247, p ≤ 0,05) и умерени между доходи и умение за 

изпълнение на крайни срокове  (r=0,389 p ≤ 0,01) и доходи и стрес  (r=0,519, p ≤ 0,01).  

58.5% възприемат себе си като по-щастливи, откакто са част от коуъркинг 

общност. Достъпът до социална среда с единомислещи хора, в която се стимулира 

междуличостното взаимодействие и се ценят отвореността и доверието, е възможна 

причина за този резултат, Установени са слаби и умерени взаимозависимости между 

щастието и всички останали изследвани аспекти с изключение на стрес и здраве. Най-

силно изразени взаимозависимости аспектът “щастие” има с фокус и концентрация 

(r=0,457, p ≤ 0,01), стандарт на работа (r=0,436, p ≤ 0,01), ефективност (r=0,422, p ≤ 

0,01), продуктивност (r=0,419, p ≤ 0,01) и баланс работа-личен живот (r=0,419, p ≤ 0,01).  

Креативността е третият най-положително повлиян аспект, според субективната 

оценка на 58% от респондентите. Този резултат защитава допускането, че коуъркинг 

пространствата са не просто отворени офис пространства за споделено ползване, а и 

среда, и общност, които стимулират и вдъхновяват обитателите. Силната 

взаимозависимост на креативността с продуктивността (r=0,773, p ≤ 0,01) доказва 

важността на този аспект за производителността и ефикасността на коуъркинг 

обитателите, като умерената взаимозависимост между креативността и бизнес идеите 

(r=0.523, p ≤ 0,01) допълва това становище. Други умерени и слаби взаимозависимости 

бяха наблюдавани с аспектите спокойствие, доходи, щастие, умение за фокус и 

концентрация и умение за спазване на крайни срокове. 

56% от изследваните споделят, че степента, в която се чувстват изложени на стрес 

е повлияна положително, откакто работят в коуъркинг пространство. Единствената 

статистическа взаимозависимост бе с аспекта “доходи” (r=0,519, p ≤ 0,01). Би могло да 

се твърди, че положителната промяна в доходите е повлияла благотворно и върху 

нивата на стрес. 

Също толкова хора (56%) отчитат положителна промяна в продуктивността си. 

Както вече споменахме този аспект корелира най-силно с креативността, но се 

наблюдават и умерени взаимозависимости с бизнес идеите (r=0,564, p ≤ 0,01), умението 

за фокус и концентрация (r=0,520, p ≤ 0,01), умението за спазване на крайни срокове 

(r=0,510, p ≤ 0,01), както и с щастието, спокойствието, балансът работа-личен живот и 

мрежата от контакти. Влиянието на тези аспекти определя степента на продуктивност, а 

коуъркинг средата създава благоприятни условия за оптимизирането им, подпомага 

креативността и води до повишаване на продуктивността. 

 

Получените и анализирани резултати свидетелстват за наличие на ясно 

диференцирана тенденция към положителна промяна в субективното отношение към 

работата и промяна в начина, по който изследваните лица възприемат своето лично 
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професионално изпълниение, в следствие на направения от тях избор да заменят 

традиционния офис, дома, бизнес центъра или кафенето с коуъркинг пространство. 

Връщайки се обратно към експеримента на Е.Мейо, бихме могли да потвърдим, 

че наблюдаваната тенденция се дължи не на влиянието, което е оказала смяната на  

работната средата сама по себе си и нейната динамична промяна, а на социалния аспект 

и неформалните взаимоотношения, които тази среда осигурява, подкрепя и стимулира. 

 

Наблюдавани статистически значими различия 

 

След извършеното обединяване на изследваните от нас аспекти в 2 подскали 

(личностни аспекти и професионални аспекти), не бяха установени никакви 

статистически значими различия спрямо наличните демографски характеристики 

(държава, пол, възраст, образование, общ трудов стаж, предишно работно място, 

самоопределяне на извършваната работа, мениджърска позиция). 

Възможно обяснение за този резултат е, че изследваните от нас аспекти 

представляват комплексни конструкти, чието оценяване бива повлияно от множество 

субективни фактори, обвързани с тях. Обединяването им в две подксали ограничава 

тяхната многопластовост и не позволява извършването на по-задълбочен анализ. Ето 

защо, ние преценихме, че аспектите трябва да бъдат разглеждани и анализирани 

поотделно. Това ни позволи да открием редица статистически значими различия. 

Трудов стаж. Наблюдавано е статистическо значимо различие между 

изследваните лица спрямо общия трудов стаж, по отношение на степента, в която 

тяхната мрежа от контакти се е повлияла след включването им в коуъркинг среда F(6) 

= 2, 337, p= 0,042 (p≤ 0,05). 

Коуъркинг средата е оказала най-силно положително влияние върху мрежата от 

контакти на обитателите с трудов стаж между 3 и 5 години ( =4.07). Това е период в 

началото на индивидуалното професионално развитие на изследваните лица, през който 

те вече са придобили необходимите професионални умения и увереност и започват да 

се стремят към   успешна реализация и израстване. Вероятно те търсят в коуъркинг 

общността бъдещи бизнес партньори и клиенти. След тях са хората със стаж между 1 и 

2 години ( =3,50), 10-15 години (  =3,41) и със стаж между 5 и 10 години (  =3,28). 

Предишно работно място. Бяха наблюдавани статистически значими различия 

между изследваните лица в зависимост от предишното им работно място спрямо 

степента, в която коуркинг средата влияе върху креативността F(9) = 2, 573, p= 0,014 

(p≤ 0,05). 

Най-силно положително влияние се наблюдава сред хората, които са работили и преди 

в коуъркинг пространство ( = 4.25). Изборът им да продължат да работят в коуъркинг 

среда, макар и сменяйки самото пространство, свидетелства за наличие на тенденция 

към повторен избор на коуъркинга като предпочитано място, което влияе положително 

и стимулира тяхната креативност. След тях, най-силно е повлияна креативността на 

хората, които преди са работили от други, алтернативни на класическите офиси, 

локации като кафенета, библиотеки или от вкъщи. Вероятно тези хора са по-склонни да 

изпробват нови и нетипични места за работа, а попадането в социална работна среда, 

каквато едно коуъркинг пространство може да предложи се отразява положително на 

техните нива на креативност. 

Според начина, по който изследваните лица определят работата си, бяха 

наблюдавани различия в стандарта на работа F(8) = 2, 125, p= 0,047 (p≤ 0,05). 

Коуъркинг средата е повлияла най-силно върху субективното отношение към стандарта 

на работата сред хората, които са основатели на бизнес с по-малко от 50 служители (  
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= 3.78), сред основателите на стартъп компании (  = 3.67) и сред фриленсърите (  = 

3.50).  

Този резултат сочи, че хората, които са успели сами да стартират и да управляват 

бизнеса си и имат свободата сами да определят работните си задължения и темпо 

възприемат работата си, като притежаваща по-висок стандарт, за разлика от 

работещите по проекти, самонаетите, служителите в компании с по-малко от 50 

служители и предприемачите. 

Мениджърска позиция. Бяха установени различия между хората с и без 

мениджърски статут по отношение на възприятието им за степента, до която 

коуъркингът влияе върху постигането на баланс между работа и личен живот 

(t(68)=2,33, p= 0,023 (p≤ 0,05). Работата в коуъркинг пространство е повлияла по-

положително за изследваните лица, които заемат мениджърска позиция (  = 3.71), , за 

разлика от тези, които не.заемат (  = 3.26). 

Държава. Бяха наблюдавани и различия между националностите спрямо 

отношението им към промените в доходите им F(3) = 2, 052, p= 0,032 (p≤ 0,05). 

Коуъркинг средата е оказала най-силно положително влияние върху субективното 

отношение към доходите сред хората от Германия (  = 4.00) и представителите на 

други европейски страни (  = 4.00), като това се проявява най-слабо сред българите ((  

= 3.29). Възможна причина може да бъде икономическото състояние на страната ни, 

както и все още високите цени на коуъркинг пространствата у нас спрямо средните 

месечни доходи.  

От направения от нас анализ не бяха констатирани други статистически значими 

различия. 

 

Заключение 

 

Данните, получени от участвалите в това изследване лица, свидетелстват за 

преживяване на доминираща положителна промяна в тяхното субективно отношение 

към работния процес, която е възникнала като следствие от включването им в 

коуъркинг среда. Този резултат може да се приеме като нагледно потвърждение на 

Хоторновия експеримент. Факторите, които опосредстват повишаването на 

ефективността и продуктивността и влияят върху промяната в субективното отношение 

и преживяване на процеса на работа не са промените във физическите условия и среда 

(независимо дали са инициирани от индивида или от екипа), а са възможностите за 

социално взаимодействие, осигурено от екосистемата на коуркинга и грижата и 

вниманието, демонстриани от страна на екипа към общността. 
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Резюме: Предмет на доклада са образователните политики за развитие на човешките ресурси, като 

акцент се поставя върху публичните политики и по-точно върху тези на национално и наднационално 

ниво. Първо накратко се представят етапите, през които преминава осмислянето на идеята за съ-

ществуването на такъв тип политики, като се прави основното за изследването разграничение между 

традиционен подход, насочен към въвеждането на практики за предоставяне на услуги за придобиване на 

допълнителни и нови компетентности, специфични за дадена професионална област, и съвременен 

подход, при който се изгражда цялостна политика за формиране на по-широки, универсални умения, 

приложими във всяка една сфера на дейност. От представените научни и практико-приложни 

изследвания по темата, както и от редица нормативни, програмни и стратегически документи, които са 

разгледани, става ясно, че настъпва преход и от политики, чиито основен фокус са учениците и тяхното 

развитие, към политики за учене през целия живот, насочени към всички възрастови групи. След това въз 

основа на няколко научни публикации се формулира предположението, че най-новите модели на 

образователни политики за развитие на човешките ресурси би следвало да са ориентирани към 

създаването на условия за придобиване на умения за управление на кариерата от всеки индивид. Прави 

се и опит за доказване на направеното предположение чрез представяне на добри практики от близкото 

минало в страни с развити икономики и образователни системи, като се дават и някои насоки за 

въвеждането на подобен род политики и в България. 

 
Ключови думи: образователни политики, политики за учене през целия живот, универсални 

умения, умения за управление на кариерата  

 
Abstract: The topic of this paper is about the education and training policies for human resource 

development with emphasis on public policy and in particular on national and international policies for human 

resource development. First, the stages, which understanding of the idea of such policies existence going 

through, are briefly presented. It is made the basic for this study distinction between traditional approach aimed 

at providing services to acquire additional and new competencies, which are specific to a professional field, and 

contemporary approach, which concern formulating a comprehensive policy for establishment of larger, key 

competencies applicable in every activity sphere. Studies and research papers as well as a number of legislative, 

program and strategic documents on the topic are considered and on that basis is inferred that a change of 

students’ education policies toward lifelong learning policies occurs. Then the author makes the assumption that 

the latest models of education policies for human resource development should be aimed at creation of 

conditions for establishment career management skills for everybody. In the study also are presented best 

practices in national human resource development and there is some advices for the future of Bulgaria in this 

aspect. 
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Въведение 

Образователните политики са основен фактор за развитието на човешките 

ресурси. На национално ниво чрез различни образователни политики би могло да се 

влияе по различен начин върху човешкия капитал и неговия потенциал. 

Квалификацията и преквалификацията посредством обучения за натрупване на 

допълнителни и нови компетентности, специфични за дадена професионална област, са 

само част от мерките, които би могло да бъдат застъпени в държавната политика. 

Последните години в международен план фокусът започва да се измества от 

предоставянето на услуги за придобиване на такива компетентности към изграждането 

на цялостна политика за формиране на по-широки, универсални умения, приложими 

във всяка една сфера на дейност. Съвременните подходи към развитието на човешкия 

фактор в напредналите страни са преди всичко насочени към въвеждането на различен 

тип образователни политики, които да спомогнат за изграждането на умения за 

управление на кариерата у отделния индивид. Специфично за тези политики е, че те се 

осъществяват по различен начин, но обхващат всички възрасти – като се започне от 

детските градини и училищата, където се въвежда тъй нареченото кариерно 

образование, и се стигне до хората на предпенсионна и пенсионна възраст, за които се 

организират различни мероприятия, като например Университет за третата възраст. 

 

Етапи в развитието на политиките за развитие на човешките ресурси 

В края на 80-те, началото на 90-те години на 20. век в няколко държави, 

независимо една от друга, се наблюдава засилен интерес към търсенето и дефинирането 

на ключови компетенции, необходими на работното място (Kearns, 2001). Водени от 

опасения, че настъпващите промени в характера и същността на работата и появата на 

необходимост от нов тип работна сила ще предизвикат изменение в уменията, които 

търсят работодателите, различни политици и изследователи от Великобритания, 

Австралия и САЩ правят опити да създадат списък с основни ключови умения, които 

трябва да притежават работещите, за да бъдат конкурентоспособни (Jessup, 1990; Mayer 

Committee, 1992; Carnevale, Gainer, & Meltzer, 1988). 

Според различни изследвания в тази област може да се разпознаят два отделни 

подхода към дефинирането на ключовите компетенции – модел, разпространен във 

Великобритания и Австралия, който е повлиян от целенасочените усилия за развитие 

на компетентностно-базирано обучение в тези страни, и моделът на САЩ, чийто 

списък с компетенции е по-широкообхватен – в него се включват и някои базови 

умения, лични качества, както и умения за учене (Kearns, 2001). Въпреки това различие, 

твърдението, че по това време настъпва нов период в разбиранията за уменията и 

компетентностите, които са необходими на работника, за да може да изпълнява 

задълженията си, е неоспоримо. Това е период, в който основен фактор за успех в 

професионален план стават едни общи за всяка сфера на дейност умения, а знанията и 

компетенциите, специфични за определен тип работа, започват все повече да губят 

своето значение. В литертурата са познати различни термини, с които се назовават тези 

нов тип общи умения. Употребата на няколко понятия за обозначаването им се 

забелязва от изследователите в тази сфера. Тези умения се срещат под наименованията 

„core skills“, „key competencies“, „transferable skills“, „underpinning skills“ (Bridgstock, 

2009, p. 32), които термини ще оставим непреведени поради липсата на достатъчно 

думи в българския език за тяхното разграничаване. По-нататък в изложението, за да 

има установена терминология, условно ще ги наричаме универсални умения. По този 

начин ще акцентираме на техния специфичен характер и на това, че са необходими на 

всеки, независимо от професията, която упражнява и длъжността, която заема. 
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Тъй като това не е предмет на настоящия доклад, какво включват тези 

универсални (ключови, основни, генерични) умения ще бъде разгледано съвсем 

накратко. Ключовите компетентностни области, необходими за успешно включване в 

новия тип трудови организации, според модела, разпространен в Австралия и 

Великобритания в началото на 90-те години на 20. век, са седем и обхващат: събиране, 

анализиране и организиране на информация, представяне в подходящ вид на идеи и 

информация, планиране и организиране на различни дейности, работа с хора и в екип, 

прилагане на математически идеи и техники, разрешаване на проблеми, употреба на 

техническите достижения и знания (Mayer Committee, 1992). С течение на времето този 

подход към универсалните умения се доближава все повече до подхода, прилаган в 

САЩ, като полето на ключовите компетентнции се разширява. В международен план 

все повече започва да се говори за набор от умения, свързани със заетостта, който 

според някои изследователи би могъл да послужи и като основа за създаването на 

рамка за уменията, необходими на работната сила в Австралия (Curtis & McKenzie, 

2001; Department of Education, Science and Training, 2002). 

При една толкова важна, дори бихме могли да я наречем парадигмална, смяна на 

разбиранията по отношение на уменията, необходими на работната сила, няма как да не 

се променят и възгледите за обучението и основните принципи на националната 

образователна политика. От предприемане на основни мерки за квалификация и 

преквалификация посредством обучения за натрупване на допълнителни и нови 

компетентности, специфични за дадена професионална област, се търси път към 

изграждане на политика за формиране на по-широки, универсални умения, приложими 

във всяка една сфера на дейност. На фона на бързо променящата се икономическа 

среда, характеризираща се с интензивни трансфери на информация, знание и 

технологии, работещите и тези, които им предстои да излязат на пазара на труда, 

трябва да бъдат така обучени, че да могат да отговорят  на изискванията на 

работодателите и предизвикателствата, следващи от всичките тези промени. Те трябва 

да бъдат „пригодни за заетост“, което означава не само да развиват и поддържат знания 

и умения, които са специфични за собствената им сфера на дейност, но също така да 

притежават универсални умения, нагласи и ценности, които могат да се прехвърлят към 

различни ситуации, както и в други професионални области (Bridgstock, 2009). 

В продължение на малко повече от десетилетие се предприемат значителни 

усилия в посочените по-горе държави, за да се формират и установят в практиката 

образователни политики, които да стимулират развитието на универсални умения от 

възможно най-ранна детска възраст. Това се осъществява предимно чрез промяна в 

институциите за професионално образование и обучение, но не липсват изменения и в 

системите за общата подготовка и висшето образование. 

Може да изведем едно основно различие на образователните политики преди и 

тези след смяната на разбирането за уменията, които са необходими на работната сила. 

До този момент почти всички усилия на държавите, свързани с подпомагането на 

организациите и предприятията в дейността им по развитие на човешките ресурси, са 

насочени към усъвършенстване на системата на професионалното образование и 

обучение. Оттогава насетне започва да се отдава все по-голямо значение на мерките, 

предприемани от държавите за подготовка на учениците в общообразователните 

училища, и те се превръщат в задължителен елемент за развитието на човешкия 

капитал. Това не означава, че преди не се е обръщало внимание на общото образование, 

дори напротив – то се е развивало наравно с професионалното образование и обучение. 

Но може да се твърди, че в периода преди 1990 година са се предприемали значително 

по-малко действия по отношение на подготовката на учениците от гимназиите и 

общообразователните училища за бъдещата им трудова дейност. Тогава усилията са 



- 641 - 
 

били насочени към формиране на някои базови компетентности у учениците, които се 

различават както от специфичните знания и умения, необходими за професионална 

реализация, така и от универсалните умения. Като част от тези базови компетентности 

може да посочим – писане, четене, смятане, разбиране на текст и други подобни. 

Наистина общото образование предполага придобиването на тези базови 

компетентности, но това не означава, че не може едновременно с това то да е насочено 

и към изграждане на универсални умения. 

В посочения период започва процес на промяна и в ЕС. Това се забелязва от новия 

тип стратегически цели, които държавите си поставят, и от новия тип политики, 

свързани с човешкия капитал, които те формират и осъществяват. Основен документ на 

интеграционната общност, отразяващ това изместване на фокуса от политики, насочени 

към икономическа конвергенция и макроикономическа стабилност, към стратегически 

приоритети, свързани с човешкия капитал и неговото развитие, е Лисабонската 

стратегия, приета в навечерието на новия век. В този много важен (но и предизвикващ 

много противоречиви изказвания и твърдения) документ изрично се споменава като 

основно направление, в което да се съсредоточат действията на ЕС, укрепването на 

европейския социален модел чрез инвестиране в хората, като се предвижда „човекът да 

бъде поставен в центъра на политиката на Съюза“ (ЕС, 2000, стр. 20). 

В същата стратегическа рамка е записано, че „ЕС е изправен пред коренно 

изменение на парадигмата, чиито двигатели са глобализацията и новата икономика на 

познанието“ (ЕС, 2000, стр. 1). Създателите на стратегията определят образованието и 

професионалното обучение като най-съществен фактор от подготовката за обществото 

на познанието. След приемането на тази стратегия, от държавите членки се очаква да 

започнат да влагат повече средства и усилия в обучението на своите граждани и да 

формират и осъществяват подходящи образователни политики, които да доведат до 

желаното развитие на човешкия капитал. 

Още на този ранен етап на настъпваща промяна в образователните политики на 

национално и наднационално ниво се забелязва и един друг преход, а именно от 

политики, чиито основен фокус са учениците и тяхното развитие, към политики за 

учене през целия живот, обхващащи всички възрасти. В Лисабонската стратегия този 

преход намира израз в частта, свързана с необходимостта от усвояване на знания през 

целия живот за реализация през целия живот. В документа ясно се заявява, че за 

изграждането на устойчив европейски потенциал е необходимо усвояването на знания 

през целия живот да бъде издигнато в основен приоритет, така че всички европейци да 

се ползват с възможности през целия си живот за участие в обществото на познанието. 

Колкото и спорна да е тази стратегическа рамка и въобще идеята за настъпващата 

икономика на знанието, не бива да се отрича, че оттук започват да се формират най-

новите образователни политики, чиито основен приоритет е развитието на човешкия 

капитал, и по-точно подготовката за трудов живот и създаването и поддържането на 

достатъчно голям набор от умения и компетенции на цялото население. 

От този момент започва и процес на преосмисляне и предефиниране на ролята на 

висшето образование. Забелязва се, че системата на висшето образование вече се 

възприема като основен лост в ръцете на държавата, чрез който тя може да влияе върху 

човешкия капитал. Това проличава най-ясно в раздвижването, което настъпва в ЕС, 

неговите институции и държави-членки, които започват да провеждат целенасочени 

политики за увеличаване на броя на завършилите висше образование и за развитието у 

обучаващите се не само на специфичните за дадената сфера познания, а и на 

универсални умения, които да спомогнат за бъдещата им реализация на пазара на 

труда. Като по-нататъшно развитие на тези процеси може да посочим предложената от 

Европейската комисия през 2010 г. Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив 
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и приобщаващ растеж, която е приета от държавите-членки още същата година. Една от 

водещите цели за ЕС в този документ е увеличаване на дела на младото поколение със 

завършено висше образование до най-малко 40 %. 

 

Нов модел на образователни политики за развитие на човешките ресурси 

От началото на 21. век все по-голямо значение започва да придобива концепцията 

за пригодността за заетост. В научните среди, а оттам и в политическия дневен ред, 

навлизат все повече идеите, че развитието на човешкия капитал във всяка една държава 

трябва да заеме важно място в съвременните изследователски и практико-приложни 

разработки, съответно и в политиките, които се формират на национално и 

наднационално ниво, така че да се осигури необходимото равнище на пригодност за 

заетост на населението. В част от научните публикации започва да се твърди, че 

полагането на усилия, свързани с изграждане на универсални умения у младите хора, 

вече не е адекватен отговор на въпроса за осигуряването на необходимата пригодност 

за заетост и че е дошло време за смяна на подхода по отношение на мисленето за 

развитието на личността (Bridgstock, 2009). 

В тази връзка се появява и идеята, че „[д]нес повече от всякога се налага развитие 

на компетенции за управление на личната кариера“ (Шарланова, 2013, стр. 79) и „[т]ова 

обуславя необходимостта от разработване на програми за кариерно развитие, базирани 

на съвременните схващания за кариерата и кариерното развитие“ (пак там). В няколко 

държави от известно време насам действат национални рамкови документи в областта 

на кариерното развитие. В САЩ например това са Националните насоки за кариерно 

развитие (The National Career Development Guidelines) – документ, който е признат от 

министерството на образованието и прилаган във всички щати. В Канада също има 

такъв документ – Blueprint for Life/Work Designs. Австралия самостоятелно разработва 

и въвежда своя стратегическа рамка за кариерно развитие – Australian Blueprint for 

Career Development. Според Валентина Шарланова тези национални рамкови 

документи могат да послужат за основа при разработването на програми за обучение за 

кариерно развитие в държави с малък опит, каквато е и България (Шарланова, 2013). 

В края на първото десетилетие на 21. век в Европа се заговаря сериозно за 

изработването на специални политики за насърчаване на придобиването на умения за 

управление на кариерата през целия живот. От 2007 г. съществува Европейска мрежа за 

политика за ориентиране през целия живот – ELGPN (European Lifelong Guidance Policy 

Network), която представлява структурирано средство, което да подпомага страните от 

ЕС и Европейската комисия  в развитието на европейско сътрудничество в тази сфера 

чрез пакетни дейности, тематични срещи, годишни конференции и пленарни заседания. 

Към настоящия момент в нея членуват 30 европейски държави, сред които и България, 

както и Швейцария като наблюдател. През 2008 година Съветът на Европа, в който 

членува и България, също призовава държавите-членки да насърчават придобиването и 

формирането на умения за управление на кариерата през целия живот. 

Един възможен път на действие, подходящ за съвременните условия на промяна в 

работната среда и изискванията на работното място, включително нововъзникващите 

технологии, към които отделните работници трябва непрекъснато да се адаптират, е 

въвеждането на политики, насочени към изграждането на умения за управление на 

кариерата у завършващите висше образование (Bridgstock, 2009). Макар тези идеи да се 

отнасят предимно до системата на висшето образование, ако ги съчетаем с тенденцията 

за промяна от политики, чиито основен фокус са учениците и тяхното развитие, към 

политики за учене през целия живот, насочени към всички възрастови групи, може да 

направим предположението, че най-новите модели на образователни политики за 
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развитие на човешките ресурси би следвало да са ориентирани към създаването на 

условия за придобиване на умения за управление на кариерата от всеки индивид. 

 

Чужд опит, добри практики и тяхното приложение в България 

За да докажем това свое твърдение, ще приведем няколко примера, показващи по 

какъв начин държави с развити икономики и образователни системи подхождат към 

проблемтиката и как те успяват да постигнат добри резултати в сферата на заетостта 

чрез предприемане на действия, насочени именно към развитието на умения за 

управление на кариерата в различните възрастови групи. 

Нека да започнем с разглеждане на политики на различни държави по отношение 

на детските градини и училищата, свързани с формирането на умения за управление на 

кариерата у децата. Подходящ начин за изграждане на тези умения, които вече се 

прилага в доста държави, е въвеждането на кариерното образование в посочените 

институции. Кариерното образование може да бъде представено като „съвкупност от 

организирани на регионално, национално и международно равнище дейности с: 

информационен, консултантски и/или обучаващ характер, предназначени за формиране 

на умения за управление на кариерата“ (Рашева-Мерджанова, 2012, стр. 79). 

Кариерното образование е едина постмодерна по своя характер концепция и практика и 

макар да съдържа в себе си понятието образование, то не предвижда в строгия смисъл 

на думата „даване на знания“ (пак там). 

Цялостна представа за политиките за кариерно образование в отделните държави 

може да придобием от изследване за кариерното образование в международен план, 

осъществено в рамките на Законодателно проучване, проведено от Студентската 

програма за законодателни проучвания към Народното събрание на Република 

България и екип в Центъра за развитие на човешките ресурси. Според това изследване в 

повечето държави кариерното образование е част от цялостната образователна система, 

но има и такива, в които съществува специална регламентация, свързана с неговата 

организация (Швеция). То може да е под формата на отделен задължителен предмет, 

който се изучава в училищата (Финландия, Ирландия), или да е интегрирано в другите 

учебни предмети (Норвегия, Холандия). Като отговорни за предоставянето на кариерни 

услуги обикновено се посочват училищата, но в някои случаи по-голяма роля имат 

местните власти (Швеция, Великобритания до 2012 година) или социални партньори, 

като например бизнесът, работодателите, училищните настоятелства (Норвегия). Също 

в повечето държави важни за осъществяването на различни практики и дейности, 

сързани с кариерното образование, са центровете, предлагащи услуги по кариерно 

ориентиране и консултиране. В САЩ и Канада, въпреки че и двете държави имат 

национални рамкови документи за кариерно развитие, се забелязва, че не е налице 

единна политика по отношение на професионалното и кариерно образование – всеки 

щат си има собствени особености и своя собствена регламентация (Рашева-

Мерджанова & Богданова, 2012). 

Модерните политики за развитие на човешките ресурси в напредналите държави, 

както вече споменахме, са насочени предимно към изграждането на нов тип умения, 

свързани най-вече с управлението на кариерата, и обхващат всички възрастови групи. 

Значителен принос за формирането и осъществяването на такива политики имат и 

международните организации, които издават различни програмни документи и 

доклади. В един от тези документи се дават насоки за това как кариерното ориентиране 

се съотнася с публините политики, какви дейности и политики предприемат различните 

държави, опитвайки се да влияят върху развитието на човешкия капитал чрез 

организирането и предлагането на услуги за кариерно ориентиране и по какъв начин 

кариерните услуги могат да се предоставят по-ефективно (OECD, 2004). 
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Посоченият доклад представлява едно обобщение на това какви практики за 

кариерно ориентиране на различните възрастови групи са установени, какви 

национални политики се осъществяват в тази връзка и какво трябва да се направи за 

посрещане на предизвикателствата на новия тип икономика. В него е засегната темата 

за нарастващата роля на политиките за учене през целия живот като основа за 

развитието на човешкия капитал. Практиките, които се разглеждат се отнасят както до 

младото население, така и до по-възрастните. Като бъдеща посока за развитие на 

кариерното ориентиране в училищата е представено въвеждането на политики за 

включване на кариерното ориентиране в учебния процес и преминаване от подход, 

фокусиран изцяло върху предлагането на услуги, насочващи децата да вземат 

краткосрочни решения за бъдещо образователно и професионално развитие, към 

подход, насочен към развиване на умения за управление на кариерата (OECD, 2004). 

Като подходяща реакция на измененията във висшето образование, както на 

национално ниво, така и в наднационална перспектива, се предлага на държавите да 

осъществяват засилено сътрудничество с институциите, предоставящи такова 

образование, с цел въвеждане на все по-застъпени услуги за кариерно ориентиране. 

Прави се и уточнението, че при необходимост може да се употреби и натиск от страна 

на държавата чрез включването на определени условия в договорите за мониторинг и 

контрол на изпълнението, качеството и финансирането на висшето образование от 

страна на правителството, които се сключват в повечето държави от ОИСР. Пример за 

такова нещо е Финландия (OECD, 2004). 

Спрямо възрастното население в доклада се предлагат основно два подхода като 

отговор на предизвикателствата, породени от промяната в работната среда. И двата са 

свързани с въвеждането на политики, които да бъдат тясно обвързани с формирането на 

нов тип умения за управление на кариерата и адаптация у всеки индивид. Едната 

стратегическа насока е да се мисли за разширяване на услугите за обществена заетост, 

които до този момент са фокусирани основно върху постигането на краткосрочни цели 

за ограничен кръг субекти, и тяхното интегриране в националните стратегии за учене 

през целия живот. Вторият подход се базира на създаването на местни и регионални 

партньорства между службите за заетост, университетите, колежите, центровете за 

обучение на възрастни, представителите на обществото, работодателите, синдикатите и 

представителите на частния сектор. Добър пример за следване на втория подход е 

Канада, чиито политики са насочени към изграждането на партньорство между 

Министерството за развитие на човешките ресурси и различни обществени агенции, 

които се занимават с предоставянето на услуги, свързани с кариерата (OECD, 2004). 

Смяната на насочеността от образователни политики, чиито основен фокус са 

учениците и тяхното развитие, към политики за учене през целия живот предполага 

промяна и в политиките, насочени към възрастното население (това на пенсионна и 

предпенсионна възраст). Една добра практика в политиките за учене през целия живот, 

отнасящи се до възрастното население, са тъй наречените Университети на третата 

възраст (Станков, 2016). Макар и тези политики да нямат съвсем пряко значение за 

развитието на човешките ресурси, те косвено влияят върху човешкия капитал. От една 

страна, те са насочени към създаването на условия за по-плавен преход между етапа, в 

който човек е постоянно зает, и този след неговото пенсиониране, но от друга на не 

малко места (Франция) в тях се провеждат и редица геронтологични изследвания. В 

британския модел на Университет на третата възраст пък се осъществяват различни 

дейности, свързани със споделянето на опит между участващите и по този начин би 

могло да се каже, че също се подпомага развитието на човешкия капитал. 

България все още е далеч от възприемането на добрите практики по отношение на 

изграждането на умения за управление на кариерата у подрастващите. Въпреки че от 
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2011 г. насам Центърът за развитие на човешките ресурси периодично организира 

различни инициативи, свързани с въвеждането на кариерното образование в 

училищата, този процес е още в начален етап. Проведени са няколко тематични 

семинара в София, Видин, Варна и Пловдив и на база резултатите от тях се прави 

предложение до тогавашното министерство, отговарящо за образовнието, да приеме 

Закон за предучилищното и училищното образование, който да се базира именно на 

идеята за въвеждане на кариерното образование в училищата. В края на 2011 г. в София 

се провежда и международна конференция на тема: „Кариерното образование в 

Югоизточна Европа – Инвестиция в младите хора за устойчив икономически растеж“, 

която има за цел да предостави възможност за обмен на опит и добри практики по 

въпросите на кариерното ориентиране на младите хора, между страните от Югоизточна 

Европа и водещите по въпросите на кариерното ориентиране страни от ЕС.  

Това, което може да забележим като резултат от всичките тези усилия, е 

разработването и изпълнението на проект „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 

следствие на който са създадени 28 регионални центъра за кариерно ориентиране и е 

разработен национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Закон за 

предучилищното и училищното образование се приема чак през 2015 година (и ще 

влезе в сила от есента на 2016 година) и в него се застъпва въпросът за формирането на 

умения за управление на кариерата у учащите се, но оценка на неговото действие ще 

може да се прави едва след няколко години. 

В България почти липсват практики, насочени към развитието на умения за 

управление на кариерата у по-възрастното население, и може да се каже, че това е 

основен недостатък, който в бъдеще трябва да бъде коригиран чрез въвеждането на 

политики, свързани с предоставянето на повече услуги за кариерно ориентиране, а защо 

не и чрез създаване на Университет на третата възраст. 
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Резюме: Вследствие на членството на страната ни в Европейския съюз, българската публична 

администрация става обект на редицa реформи, част от които са в сферата на управление на човешките 

ресурси. Статията обръща внимание на процеса по оценяване на трудовото изпълнение, като инструмент 

за повишаване на ефективността и ангажираността на служителите. Фокусът се поставя върху 

прилагането на системата за оценяване и нагласите на държавните служители спрямо нея. За целта се 

провежда изследване чрез анкетни карти сред всички служители в Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма през 2013г. В проучването вземат участие 50 служители от различни звена, на 

различни позиции и възраст. Получените резултати показват, че държавните служители в изследваната 

публична организация имат ясно разбиране за процеса и критериите за оценяване, за личните си и общи 

цели, имат доверие в ръководството и неговата обективност, подкрепят реформата и търсят повече 

възможности за професионално развитие. 

 
Ключови думи: публична администрация, оценяване на трудовото изпълнение, реформа, цели, 

нагласи. 

 
Abstract: As consequence of Bulgaria’s membership in European Union, the Bulgarian public 

administration is an object of numerous reforms, part of which are in the field of Human Resources 

Management. The article reviews the job evaluation process as one of the key HR tools for employees’ 

engagement and efficiency increase. The focus is set on the implementation of the evaluation system and the 

attitudes of the civil servants toward it. For this reason a study based on questionnaire is carried out in the 

Ministry of Economy, Energy and Tourism in 2013. 50 employees took part in the study. They are from different 

departments, on different positions and ages. The results show that the civil servants of the studied public or-

ganization have a clear understanding of the job evaluation process and its criteria, what are their personal 

objectives and the ones of the organization, they trust their managers and their objectiveness, they support the 

reform, feel satisfied and they look for more opportunities for their professional development. 

 
Key words: public administration, job evaluation, reform, objectives, attitudes. 

 

1. Въведение 
 

Вследствие на членството на страната ни в Европейския съюз, българската 

публична администрация става обект на редицa реформи, част от които са в сферата на 

управлението на човешките ресурси. Промените целят не само синхронизация с 

европейската администрация, но и повишаване на ефективността в тази сфера. Самият 

обществен характер на държавната администрация, бюджетното й финансиране, тежка 

процедурност и нормативност обуславят необходимостта от оптимизация на работата 

й. Заедно с това, на фона на бързо развиващия се частен сектор, където редица 

практики ориентирани към развитие на персонала, привличат младата работна ръка, 

публичната администрация боксува и страда от липса на нови млади кадри, 

mailto:nevina_stoycheva@hotmail.com


- 648 - 
 

иноватовност и гъвкавост. Така, наред със съзряването за необходимост от промени се 

стига и до възприемането на човешкия ресурс като актив на организацията, в който 

трябва да се инвестира и който да бъде развиван. Конкретни стъпки, които се 

предприемат са в направлението оценяване на трудовото изпълнение. Този инструмент 

дава не само актуалното състояние за трудовото представяне на служителите, но и 

предопределя посоките за развитие и подобряване. Затова може да се каже, че 

оценяването върви ръка за ръка с процеса по обучение и кариерно развитие на 

служителите.  Тъй като, става въпрос за държавната адмистрация, където тези процеси 

са нормативно разписани с цел прозрачност, но и имайки предвид небезизвестното 

формализиране на процесите в българската административна действителност, целта на 

доклада е да изследва приложимостта на системата за оценяване в публичния сектор.  

Ще разгледаме основните цели на процеса по оценяване като инструмент за 

управление на човешките ресурси. Ще проследим как и кои от тях се прилагат в 

публичната администрация чрез залагането им в Наредбата за условията и реда за 

оценяване на изпълнението при служители от държавната администрация (юли 2012г). 

И накрая ще представим резултатите от проведенето изследване, на база на които ще 

изведем основните изводи за приложимостта на системата за оценяване. 

 

2. Теоритичен обзор 

 

Условно може да се определят три етапа на разбиране на системата по управление 

на човешките ресурси. Първият е приемането на човешкият ресурс като на 

производствен фактор като всички останали или това е така наречения „Мичигански 

модел” (1982г). По-късно се възприема подхода на „Харвардския модел”(1984г.), който 

е определен за по-мек, т.к. тезата, на която е изграден е, че управлението на човешките 

ресурси следва да е насочено към приобщаването на хората в организацията към целите 

на организацията. И третият, но не последен, е концепцията на Ulrich (1997 г) за 

управлението на човешките ресурси, което добавя „стойност”. В тази насоченост е и 

теорията на Дейвид Гест за основаване на трудовото представяне и неговото оценяване 

според постигане на поставените цели и притежаването на изискваните 

компетентности.  

От гледна точка на специалистите по управление на човешките ресурси, 

същността на оценяването на трудовото представяне се изразява в дейност по събиране 

и анализиране на информация за това как се представя персонала в една организация. 

Изготвя се становище за постигнатите резултати и начина на работа на служителите и 

се предлагат мерки за нейното подобряване. Тази дейност се извършва от 

ръководството на организацията и дава възможност да се установят: конкретните 

постижения на работниците и служителите; вътрешни и външни фактори, които са 

оказали влияние върху резултатите; промените, които трябва да се направят , за да се 

премахнат съответните или потенциални недостатъци. Заедно с това оценяването може 

да даде отговори на въпроси свързани с обучението и развитието на служителите. Като 

например какви специални знания, трудови умения, навици и професионален опит има 

изпълнителят на конкретната длъжност. Как да се използва пълноценно 

квалификацията и работно време на служителите и по-точно какво трябва да се направи 

от самите служители и от ръководителите, за да се постигне това. Освен това спомага 

да се прецени дали  съответният служител притежава качества и потенциал да 

продължи да повишава квалификацията си или да се преквалифицира. От тук след 

диагностицирането на ситуацията, могат да се вземат съответните решения за промени, 

което директно рефлектира върху цялостно организационно развитие. Управлението на 

промяната е именно движещата сила за развитие на една организация, а то се базира не 
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само на управленческа интуиция и опит, но и на аргументирано знание за външните и 

вътрешни фактори, които влияят (Илиева, 2006). Идеята за управление на промените е  

да се подхожда превантивно, а не реактивно. Това се постига със дългосрочни 

стратегии, прогнозиране и системно диагностициране на ситуацията. В това постоянно 

проучване, основен елемент е получаването на обратна връзка. И именно процесът по 

оценяване на изпълнението е двупосочен канал за достъп до информация, отнасяща се 

до състоянието на служителите, работните процеси, трудовата среда, ефективност на 

работата, проблеми. Така като част от процеса по организационно развитие, 

оценяването на изпълнението също трябва да се осъщестява системно и периодично, за 

да има постоянно отчитане на качеството на работа, трудовите постижения, 

професионалната квалификация на служителите и степента на нейното използване.  

Всичко е с цел по-висока ефективност, която да доведе до организационно 

развитие. Ефективността сама по себе си е постигане на максимални резултати с 

минимални усилия. Ето защо процесът по оценяване на представянето на служителите 

е инструмент за оптимизиране на работата чрез по-добра организация на човешките 

ресурси, развитие на техните способности и пълно разгръщане на потенциала им. То 

диагностицира средата, изважда необходимата информация, каква е необходимостта от 

промени и създава основа за вземане на решения, чийто резултат да доведе до развитие. 

От тук, обединени от идеята за повишаване на ефективността, обощаваме основните 

цели на оценяването: 

 Постигане на самооценка на служителя. Първо служителят сам оценява себе си в 

съответния атестационен формат и сам установява нивото си на работа. Второ, 

чрез получаването на постоянна обратна връзка по време на оценяването 

служителят, може да изгради реалистична представа за своите постижения и 

компетентност. Неминуемо външната и вътрешна оценка срещат различия, но 

точно тези с различия се цели да се изгладят по време на атестационната беседа. 

И не на последно място, така получената и обсъдена информация, да се 

съпостави със собствената оценка за останалите служители, сравнение на чужди 

мнения и достигане до заключение за нивото на социална справедливост. 

 Поддържане на уменията и знанията на служителите високи. Чрез периодичното 

изследване на компетентностите на служителите, бързо и лесно се откриват 

недостатъците и нуждите от опресняване на знанията, добиване на нови такива, 

припомняне на целите на организацията и стандартите на работа. С това се 

проявява и тясната връзка между оценяването на изпълнението и процеса по 

обучението и кариерно развитие. 

 Разкрива проблеми, пасиви, негативи. Тук се проявява двупосочността на 

оценяването, защото менджърите полуават информация от служителите за 

техните притеснения, ограничения в работата, зараждащи се проблеми от 

нефункционалност на даден процес или промени в самото естество на работа. 

Изключително ценна информация, т.к. идва директно от полето на действие и 

особено значима за прогнозирането на промените и управлението на 

организационното развитие. 

 Начертаване на бъдещето. Изразява се в поставянето на ясни и постижими цели, 

както е според теорията за мотивация на Едуин Лок. Също така повишаване на 

компетентността, преквалифициране при необходимост, превантивните 

действия по отношение на промените, решаване на конфликти. 

 Успехи и признание – като инструмент за мотивиране. В процеса по оценяване 

мениджърът има възможността да отдаде на служителя признание за добре 

свършената работа, да поощри постигнатите успехи, не само със поставянето на 

висока оценка и материално възнаграждение, но и с няколко думи на 
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благодарност. Защото както е според теорията на Фредерик Хърцбърг, парите са 

хигиенен фактор и не са мотиватор, а задоволяването на потребността от 

постижения и признателността са. 

След като разгледахме как протича процеса по оценяване в частния сектор, ще 

обърнем внимание на този процес и в българската държавна адмистрация, т.к. тя е 

различна по характер и процеси структура. Наблюдават се взаимстване на добри 

практики от частния бизнес и внедряването им в държавната администрация. Тези 

промени не са само следствие на задължителните реформи, но и са свързани и с упадка 

на бюрократичната организация и негативния образ на българската държавната 

администрация, която обикновено се асоциира с раздута численост и ниска 

ефективност. 

Съвременните нагласи в управлението на човешките ресурси и стремежът към 

това то да следва актуалните тенденции в сферата на управление на човешките ресурси 

се изразява с приемането на новата „Наредба за условията и реда за оценяване на 

изпълнението на служителите в държавната администрация“(НУРОИСДА). Правим 

уговорката, че държавни служители, наричаме всички, които работят в държавната 

администрация, независимо от вида на техния трудов договор, защото за тях важат 

същите правила за оценяване на трудовото им изпълнение. Наредбата влиза в сила от 

1.7.2012г, но прогнозата е била да бъда приета още от самото начало на 2012г. Признак 

за желанието правилно да се прилага новата наредба, е проведеното обучение на 

ръководителите още през ноември месец  2011г. С това целта е компетентно и коректно 

приложение на механизмите за оценяване, така че да се неутрализират субективността 

и грешките.  

Основните реформи в процеса по оценяване  на изпълнението на държавните 

служители са представени в сравнителната Таблица 1, която разглежда предходната и 

новата наредба.  

Също така според „Стратегия за развитие на държавната администрация 2013-

2020“ чрез оптимизация на държавната администрация ще се търси намаляване на 

бюджетните разходи и повишаване на нейната ефективност и ефикасност. Като наред с 

другите цели се предвижда поетапно въвеждане на системи за управление на 

изпълнението в държавните институции, където основният фокус вече са 

потребителите и качеството на услугите, а не проблемите на доставчиците. 

Тези нормативни документи декларират прехода към нов тип на управление в 

публичната администрация, включително това на човешките ресурси, който следва 

еволюционните етапи предложени от Амиел (2001): 

1.Ефикасност – отразява съотношението между получените резултати и 

предварително поставените цели. Това понятие означава „прави правилните 

неща“, следователно ефикасната администрация трябва да може да постига 

поставените й цели. 

2.Ефективност – измерва се чрез съотношението между постигнатите резултати 

и използваните средства или вложените ресурси. Чрез това управление се търси  

оптимизация между ресурсите и резултатите, следователно една ефикасна 

администрация трябва да може да постигне поставените и цели с минимални 

усилия и средства. 

3.Представяне („performance”). Администрацията характеризираща се с това 

понятие трябва да постига повече от това, което е било предвидено. Днес 

представянето не се измерва само с концепциите на ефикасност и ефективност, а  

също и с качеството на предлаганите публични услуги. 
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Таблица 1 

 
 

Но оформянето на правила и процедури, разписването на стратегии и цели в един 

документ, не означава, че написаното се спазва, прилага и следва. Затова насочваме 

вниманието си към анализ и проверка на приложимостта на нормативните документи. 

 

3. Дискусия 

 

Чрез сравнителен анализ ще проследим как новите елементи в системата за 

оценяване, разписани в НУРОИСДА съотвестват на основните цели на процеса по 

оценяване и достатъчни ли са те за постигането на крайните резултати като повишаване 

на ефективността. След това ще разгледаме резултатите от проведена анкета в 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) през 2013 относно 

мнението на държавните служители за приложимостта на приетите реформи.  

 

3.1. Новости в НУРОИСДА и цели на процеса по оценяване 

 

В представента по-горе сравнителна таблица ( Таблица 1) се откроява застъпване 

на едни от основните цели на оценяването, за които се говори в теорията за управление 

на човешките ресурси. Една от тях е целеполагнето и обвързването на персоналните 

цели с тези на организацията, които са отразени в чл. 9 от НУРОИСДА. По този начин 

се повишават ангажираността и включеността в работата, а от там и по високи 

резултати  и ефективност.  

Включена е също възможността за самооценка, чрез която служителят първо 

установява за себе си какви компетентностите и знанията има и са му необходими, а в 

последствие при получаването на обратна връзка от ръководителя си, изгражда 

реалистична представа за своята работа.  
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Новост в наредбата е и възможността оценката да се поставя и от друг 

ръководител в по-специалните случаи при преместване от едно звено в друго. 

Стремежът насочен е към обективност и избягване на възможността за формалност на 

оценката, като тя се поставя от ръководителя, който реално е имал наблюдения върху 

работата на служителя.  

За да се подпомогне изграждането на обективна оценка се въвежда и Приложение 

за компетентностите на служителите към новата наредба. То включва необходими 

компетентности за дадена позиция, както и това кое поведение е приемливо и кое не. 

По този начин се уеднаквява значението на дадена оценка за една и съща позиция в 

различни звена и отдели. Тази промяна е необходима, защото всеки ръководител има 

различно разбиране за „изключително изпълнение“ или „незадоволително“ такова. С 

поставянето на ясни критерии за оценяване, се постига по-голяма обективност, 

прозрачност, яснота и конкретност. Най-вече по този начин се гарантират и по-

реалистични крайни резултати за състоянието на организацията, които са база за 

бъдещите стратегически решения за развитие и промени. 

За да се постигне системност в диагностицирането на работната среда, в 

наредбата се залага оценяването да е ежегодно с междинна среща. Това позволява да се 

изследва прогреса по поставените цели и задачи и ако е необходимо да се направят 

корекции, за да бъде по-прецизно и реално оценяването. Така се обезпечава 

необходимостта от точна и навременна информация, свързана с отркиването на 

негативи, проблеми и управлението на промените в организационното развитие. Освен 

това периодичната информация за състоянието на компетентностите на служителите, 

ще предопредели тяхната наобходимост от последващи обучения. Само в чл. 25, (2) от 

наредбата откриваме, че повишението на даден служител е обвързано с обучение. Т.е. 

индиректно от оценяването би могло да последва някакъв вид обучение. А именно то 

като естевено продължение на оценяването, поддържа компетентносите на 

служителите на високо ниво, което от своя страна подобрява ефективността.  

Другото естествено продължение на оценяването е кариерно развитие. По 

отношение на него откриваме ограничаване на възможността за повишение в ранг, ако 

служителят е получил оценка под „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ – 

нещо, което е било допустимо при предходната наредба. Освен това според 

разписаните цели в чл. 1, (2) ясно залагат развитие на всеки служител и прозрачност в 

кариерното развитие.  

Прави впечатление също и желанието за отчитане приносът на отделния 

служител, записано в чл. 1, (2) т.2. Една от целите на оценяването е именно 

признанието, като инструмент за мотивация на персонала. Постигането на това до 

някаква степен се осъществява и с опростяването на скалите за оценяване и 

въвеждането на оценки с думи.  

Тази практика, характерна за частния сектор, от една страна намалява стреса от 

оценяване, който е внедрен в човешкото съзнание още от училищна възраст. А от 

друга,  когато оценката е положителна, използването на думи като „изключително 

изпълнение“, „изпълнението надвишава изискванията“ или „напълно отговаря на 

изискванията“, чрез словесното изразяване постига своебразно отдаване на 

признателност към служителя.  

И макар да казахме, че заплащането е хигиенен фактор, то следва да се обвърже с 

процеса по оценяване на изпълнението. В новата наредба в чл. 1, (2) т.3 е записано, че 

то трябва да е справедливо според постиженията на служителя. Това дава заявка, 

оценката да има своето финансово изражение, но отново това се постига само 

индиректно, чрез повишение в ранг или длъжност. 
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Общото впечатление, което прави документът е че се правят стъпки към 

възприемане на нови практики в процеса по оценяване. Залагат се неговите основни 

цели, които отдавна се прилагат в частния сектор. И докато самият ред и условия за 

оценяване са стриктно разписани и следват тендециите, основната идея за ефективност 

и постигането й убягват от така написаните норми. Обучението е отделен процес, който 

обаче е пряко свързан с оценяването. Ако не са предвидени кокретни ситуации, 

задължителни моменти и система за обучение, то заявката в чл. 1, (2) за повишаване на 

компетентността, професионалното развитие и ефективността, е обречена на неуспех. 

Същото важи и за възнаграждението според постиженията, ако няма конкретна схема, 

по която да се определят възнагражденията спрямо оценката. Безспорно съществуват 

подобрения в процеса по оценяване на изпълнението от процедурна и практическа 

гледна точка, но пропуските свързани с последващите дейности от оценяването 

навежда на мисълта за формализиране на процеса. За да проверим дали това е така, 

поискахме мнението и на самите държавни служители. 

 

3.2. Приложимост на системата за оценяване – изследване на нагласите на 

държавните служители 

 

Изследване  
След като установихме включването и желанието за прилагане на съвременните 

практики по отношение на процеса по оценяване, ще проверим дали според 

служителите на МИЕТ, системата за оценка на изпълнението след реформите, се 

прилага реално и какви са последствията от това. 

Изследването се провежда сред всички около 800 служители, от които 50 души 

вземат участие през 2013г. Те са на различна възраст и позиции и с различен общ 

трудов и специализиран стаж. Използвани са анкетни карти от 29 затворени въпроса, 

групирани по следния начин: 

1. Встъпителни въпроси - възраст, заеманата длъжност, продължителността на 
трудовия стаж; 

2. Въпроси, свързани с удовлетвореността от работата на държавните 

служители; 

3. Въпроси за приложимостта на системата за оценяване на изпълнението в 

държавната администрация: 

 Относно реда и условията за оценка; 

 Относно прозрачността и обективността на процеса по оценяване 

 Относно влиянието на оценяването спрямо ефективността и 

мотивацията 

 Относно обвързването на оценката със заплащането 

 Относно обвързването на оценката със последващи обучения и 

развитие на компетентности 

 Относно кариерното развитие на служителите 

4. Въпроси, свързани с нагласите на държавните служители към реформите. 
Отговорите на въпросите са конструрани по Ликертова скала и съответно са „да“, 

„по-скоро да“, „по-скоро не“, „не“, за да се уеднаквят възможностите за отговори и да 

бъде проучването по-хомогенно. Така групираните въпроси отразяват основните цели 

на процеса по оценяване, които установихме, че са застъпени в приетите реформи на 

НУРОИСДА. За да установим приложимостта им, изследваме мнението на държавните 

служители. Резултатите са представени с в процентно съотношение. Поставяме си 

следните задачи: 

1. Да установим формално ли се провежда процеса по оценяване. 
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2. Да установим съществува ли естественото продължение на процеса по 
оценяване с възможности за обучение, повишаване на компетентността и 

развитие в кариерата. 

3. Да установим нагласите на служителите към оценяването и реформите. 
 

Анализ на резултатите 
Разпределението на възрастта на служителите, които взеха участие в анкетата са 

както следва – 2% под 25 години, по 20 % в диапазона от 26г до 35г и над 56г и 56% от 

36г до 55г. 

72% от служителите казват, че има ясно внедрена система за оценяване. Наред с 

това 59% са с ясно разбиране за критериите за оценяване, а 33% са по-скоро наясно. 

44% от запитаните категорично заявяват, че целите и задачите им са ясно дефинирани и 

същият процент отчитат, че това е по-скоро така. Това са 88% от служителите, които 

заявяват, че разбират какво се изисква от тях. Яснотата относно самия процес, за 

критериите, по които се оценява изпълнението и за изискванията към служителите е 

една от целите на атестирането. Постигането на такава яснота показва, че по време на 

срещите с ръководителя е работено успешно и процедурите са били спазени.  

За да се осъщестява оценяването на практика, е от значение и проактивността на 

служителя в процеса. На въпроса дали вземат активно участие в поставянето на 

оценката си 72% отговарят положително. 

Една от основните задачи, които си поставя реформата е обвързването на личните 

цели с тези на организацията/звеното. 61% категорично смятат това за постигнато, като 

33% с отговор „по-скоро да“ ги подкрепят. На този въпрос никой не  отговаря с крайно 

„не“. На база на тези резултати, може да се заключи, че главната идея на 

целеполагането е приложена и процесът по оценяване е протекъл следвайки 

препоръките в нормативните документи. 

За да се убедим в практическата приложимост на процеса проверихме също и 

нивото на доверие у ръководителите и мнението на подчинените им относно тяхната 

обективност. 68% от запитаните изразяват положително мнение спрямо обективносста 

на критериите и самия процес по оценяване. 37% са в опозиция и смятат, че 

резултатите от оценяването се манипулират, а 87% избират за оценяващ прекия си 

ръководител. В този случай човекът, който наблюдава работата на даден служител 

отблизо би имал най-ясна преценка за компетентностите, постиженията и проблемите 

му. Но базирайки оценката само на едно мнение, опасността от субективизъм се 

увеличава. А обективността и коректността на получената информация по време на 

процеса по оценяване са от изключително значение за организационното развитие. 

Така въпреки гласуваното доверие на ръководителите и постигнатите на практика 

цели в процеса по оценяване, на директния въпрос дали атестационните срещи са само 

формалност едва 27% от анкетираните отговарят категорично, че това не е така и 35% 

ги подкрепят с колебливото „по-скоро не“. 11% от служителите застават зад 

отговора „да“. Тези резултати подсказват, че има други фактори които карат 

служителите да са несигурни в ефективността на процеса. 

Например откриваме недостатък в слабата взаимовръзка между нея и последващи 

обучения. Именно тези, които да поддържат компетентностите на високо ниво, да 

развиват знанията и уменията на служителите и да обезпечават повишаването на 

ефективността в работата. Резултатите сочат, че за 64%  от запитаните няма развита 

програма за обучения и едва 3% казват, че като резултат от оценката, това е 

обучението. Тази статистика не е учудваща, т.к. при анализа на НУРОИСДА не се 

откри конкретно обвързване на оценяването с последващи действия за развитие и 

повишаване на компетентността на служителите. Друго незначително следвстие от 
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оценката сред уастниците е повишението – 1,3%. При 23% следва материално 

възнаграждение, а при 33% оценяването не води нищо. Положителното, което 

откриваме като резултат е, че за 30% от запитаните, оценяването носи морално 

възнаграждение като признателност и лично удовлетворение. 

Липсата на последователност в процесите – от оценяване да следва обучение и 

професионално развитие, прекъсва веригата към осъщестяване на заявката за по-висока 

ефективност. В отговор на това попитахме служителите дали процеса по оценяване им 

помага да повишат ефективността си и мотивацията си. Около 60% от тах отговарят 

положително, като само около 20% от тях са категорични. Тези резултатите показват 

слаба приложимост на основополагащата цел на реформите, а именно преход към 

съвременен тип на управление на човешките ресурси и търсенето на повече 

ефективност и качество. 

Въпреки че повече от половината служителите се чувстват удовлетворени от 

заеманата позиция, от получената годишна оценка и смятат че оценяването им помага в 

професионалното им развитие, 80% от участниците са на мнение, че е необходима 

програма за обучение, базирана на годишната оценка. Също така 81% смятат за 

необходимо, обвързването на оценяването на изпълнението със размера на 

заплащането. Съгласяването с нуждата от допълнителни промени, представя 

положителната предразположеност на служителите към реформите. Това се вижда и в 

резултатите към въпроса за нагласата им спрямо новостите в процеса по оценяване 

приети с НУРОИСДА. 75% подкрепят напълно реформата, 10% я отхвърлят, а 19% 

нямат мнение. 

 

Изводи 
В обощение процесът по оценяване се прилага така както е заложен в 

НУРОИСДА. Постигат се част от поставените задачи, като възможност за самооценка, 

обвързване на личните цели с тези на организацията, участие на служителите в 

процеса, обективност на информацията. Частично се постига обвързването на 

заплащането с резултатите от оценяването, макар това да не е конкретно разписано в 

наредбата. Останалите цели свързани с развитие на компетентността на служителите, 

тяхното професионално развитие и повишена ефективност на работата им, остават на 

преден план за последващи реформи. Въпреки че е заявено желанието за постигането 

им, нито в нормативния документ откриваме доказателства за това как се постигат, 

нито според изследването установяваме практическото им осъщестяване. Чисто 

процесулано наредбата се спазва, но реализирането на главната да идея за повишаване 

на ефективността остава под съмнение. Вероятно това е и причината поради която 

служителите са неуверени, когато трябва да преценят дали оценяването се провежда 

само формално. 

Също така се потвърди липсата на естественото продължение на процеса по 

оценяване – обучения и кариерно развитие, както в самия нормативен документ, така и 

на практика. Прекъсването на тази последоваателност обрича главната идея за 

повишаване на ефективността на организацията на неуспех. 

В този контекст служителите обаче остават оптимистични, подкрепят реформите 

и очакват нови такива, които да довършат започнатото, а именно да имат повече 

възможности за усъвършенстване и професионално развитие. 

 

4. Заключение 
 

Предизвикани от съмнението за формалност при прилагането на процеса по 

оценяване на изпълнението при държавните служители, успяхме да установим, че това 
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е така частично. Ако става дума, за самите процедури и изисквания в наредбата, то 

приложимостта е реална. Част от целите, които са характерни за съвременното 

разбиране на процеса по оценяване са постигнати - яснота на критериите и задачите, 

самооценка, индивидулано целеполагане, обвързано с това на организацията. Други 

цели са постигнати до определено ниво. Но основополгащите, идеологическите, 

свързани  със организациоонното развитие и стратегия и с повишаването на 

ефективността, са само загатните както в НУРОИСДА, така и на практика. На фона на 

това, служителите се чувстват удовлетворени, приемат реформите и са готови за нови 

такива, най-вече за тези които са пропуснати на този етап – системи за обучение и 

кариерно развитие. Макар това да са отделни процеси, залагането на критерии и 

обвързването им с оценката, са естествения завършек на процеса по оценяване, за да 

носи той желаната ефективност. 
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Резюме: В статье рассматриваются особенности формирования спортивного менеджмента как 

профессиональной деятельности. Анализируются термины «менеджмент» и «менеджер» через 

этимологический и профессионально-логический анализ. Представлен анализ особенностей управления 

физической культурой и спортом в системе рыночных отношений, определяются задачи спортивного 

менеджмента в развитии человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: менеджер, человеческие ресурсы, физическая культура и спорт, спортивный 

менеджмент. 

 
Abstract: The article considers peculiarities of formation of sports management as a professional activity. 

The terms „management“ and „manager“ are analyzed using etymological and professionally-logical methods. 

The analysis of features of management of physical culture and sport in the system of market relations is made, 

and the objectives of sport management within the development of human resources are determined. 

Keywords: Manager, human resources, physical culture and sport, sport management. 

                                              

  В настоящее время в средствах массовой информации, в специальной литературе 

можно достаточно часто встретить  такие словосочетания как  производственный 

менеджмент, инновационный менеджмент, экологический менеджмент и гораздо реже 

– спортивный менеджмент. Осмысление   данных феноменов  диктует необходимость 

формулировки  понятийного смысла термина «менеджмент» в современных условиях, 

которое может трактоваться как совокупность форм, методов и средств  эффективного 
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управления  деятельностью определенных структурных организаций в условиях 

бизнес-рисков.  

Спортивный менеджмент в России окончательно сформировался в условиях 

рыночной экономики, когда учебно-образовательная и организационная деятельность 

учебных учреждений обособились и они стали самостоятельными. В это время 

актуальным социальным вызовом стал теоретико-практический поиск и осознание 

основ, принципов, форм, методов и средств  эффективной управленческой 

деятельности в сфере управления  организациями в спортивной отрасли. Сегодня 

спортивный менеджмент является  родом  профессиональной  деятельности по  

управлению спортивными организациями  через поиск,  подбор, адаптацию и 

оптимизацию методов и средств управленческого воздействия в условиях рыночной 

экономики.  

 Некоторые российские авторы включают в понимание термина «менеджмент» и 

качественную характеристику данной управленческой деятельности – успешная или 

эффективная/неэффективная, однако такое толкование не представляется корректным, 

так как размывается сущностная составляющая определения, а  именно: даже если 

спортивный менеджмент не является  эффективным, все равно это будет именно 

спортивный менеджмент. 

Остановимся  на  определении  термина  «менеджер», особенности и отличия 

между которым и термином «менеджмент» дискуссируются и в  средствах массовой 

информации и с специальной литературе. Очевидно, что термин «менеджмент», 

этимологическое происхождение которого исходит от латинского слова «manus» - рука 

и «to manage» (англ. глагол) – управлять,  воспринимается как процесс управления 

людьми, характеризующийся определенными принципами, функциями, методами  и 

средствами управления.  В то же время  «менеджер» - это физическое лицо, которое 

может сделать желанную карьеру  в ранге управленца или не сделать ее, при этом это 

человек,  который    профессионально занимается управленческой деятельностью, 

будучи обладателем полномочий принимать управленческие решения, способствовать 

их выполнению и нести за них ответственность  

Поскольку имеются конкретные виды спорта, входящие во внутреннюю систему 

спортивных организаций, то для функционирования всей управленческой системы 

необходима иерархическая лестница, на каждой ступени которой находятся 

спортивные менеджеры, решающие,  в зависимости от занимаемой должности, какую-

то из типов задач, а именно:  стратегический менеджмент - руководство спортивными 

организациями, клубами, комплексами;  тактический менеджмент – управление 

отделами и руководство спортивными управлениями, департаментами; менеджеры-

исполнители, решающие конкретные исполнительские задачи (начальники команд, 

врачи, тренеры, психологи). 

Что же является одной из основных функций управления в спортивной 

организации? Это стратегическое планирование –  то есть реализация процесса 

целеполагания:  выбор приоритетных целей деятельности спортивной организации, а 

также  стратегии развития организации для  достижения  этих целей. Данная стратегия 

направлена на грамотное «взвешивание» оптимальных возможностей спортивной 

организации, возможностей рыночного спроса и на учет материальных возможностей. 

Только вот такой алгоритм управленческого подхода к стратегическому планированию 

позволяет снизить риски  ошибочных действий. 

В любом государстве объективные факторы общественного развития – 

экономические, политические и социально-культурные - являются основой построения 

социальных систем управления. В процессе своего становления и развития эти 

процессы закрепляются в виде появления юридически оформленных формальных 
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организаций, которые дислоцируются в определенной отрасли производства или  

социальной сферы. Этот процесс, в свою очередь, ведет к  появлению специальных 

теорий, которые наряду с общей теорией менеджмента, отражают специфику 

функционирования соответствующих отраслей, которая может (специфика) 

видоизменяться под влиянием изменения условий исторической действительности. В 

целом же объектом социального управления является совокупное множество 

физкультурно-спортивных организаций: спортивных школ, клубов, спортивных 

команд, различающихся  по видам спорта (плавание, фехтование, футбол, хоккей, 

баскетбол и т.д.), а также стадионов, спортивно-оздоровительных центров, спортивных 

федераций и т.д. 

К числу одного из видов отраслевого специального менеджмента относится и 

спортивный менеджмент, который функционирует в рамках управления физкультурно-

спортивной деятельностью, а именно -  в управлении организациями физкультурно-

спортивного профиля. В этих организациях трудится многотысячная армия 

специалистов: тренеров, преподавателей, учителей физической культуры, 

инструкторов-методистов и других категорий работников, а также огромная армия 

рабочих и  персонала технического профиля. Продуктом их трудовой деятельности 

являются физкультурно-спортивные услуги, заключающиеся в организации 

определенных форм  занятий физическими упражнениями и спортом, в разработке 

программ спортивной тренировки и физкультурно-оздоровительных занятий, 

организация спортивных зрелищ и т.д. 

Рассматриваемый нами общий и специальный менеджмент имеет еще одно очень 

важное и характерное для него свойство, без которого созидательное 

функционирование спортивной организацией не может состояться – это наличие в 

организации профессиональных руководителей, которых за рубежом называют 

менеджерами. В рамках спортивной деятельности спортивный менеджер – это 

специалист, обычно занимающий руководящую должность и владеющий знаниями и 

искусством научного управления. Искусство же менеджера заключается в тех 

особенных умениях, которыми он обладает в части применения общепринятых 

принципов, современных методов и технологий управленческих воздействий в рамках 

конкретной управленческой деятельности. 

Откуда же черпает современный менеджер свои знания и умения, которые затем 

превращаются в управленческие навыки в области физкультуры и спорта? Не следует 

забывать, что  менеджмент – это и учебная дисциплина.  В  педагогических вузах она 

именуется как  менеджмент в сфере управления образованием,  в экономике – как 

экономический менеджмент, в спортивных вузах – как спортивный менеджмент. 

Общеизвестно, что одним из важных и обязательных компонентов учебной 

деятельности является мотивация. Являясь и внешней и внутренней по отношению к 

учебной деятельности, мотивация человека всегда остается внутренней 

характеристикой личности как субъекта этой деятельности. 

Образовательное пространство спортивного вуза определяется 

методологическими основаниями, а также особенностями современной ситуации: оно 

ориентировано, прежде всего, на создание условий для становления учебной, научно-

исследовательской, профессиональной деятельности студентов. Успешная социально-

профессиональная адаптация на современном рынке труда требует от будущих 

специалистов не только владения профессиональными умениями, но и готовности 

осваивать и отстаивать свои профессиональные позиции,  выступая в качестве 

полноценного субъекта собственной деятельности.  

           Задача спортивного менеджмента как учебной дисциплины  заключается в  

обеспечении целостного представления об отраслевой системе управления,  о 
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принципах, закономерностях и технологии управленческого воздействия в 

организациях отрасли физической культуры и спорта в современных рыночных 

условиях в  России.  

           Предметом спортивного менеджмента  являются управленческие 

отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия субъекта и объекта 

управления внутри организаций физкультурно-спортивной направленности и 

взаимодействия этих организаций с внешней средой в процессе производства и 

распространения физкультурно-спортивных услуг. 

           Во второй половине XIX в. русский ученый П.Ф. Лесгафт разработал 

теорию физического образования, которая была направлена на формирование знаний, 

умений, навыков в области двигательной деятельности. Он разработал принципы, 

формы и методы использования физических упражнений для физического и 

интеллектуального развития человека. В годы советской власти в стране была 

разработана теория и методика физического воспитания. 

           В связи с разработкой в 1950 — 1960 гг. зарубежными и отечественными 

учеными теории культуры, на основе ее концепций в 1970 — 1980-х гг. в России 

начинает разрабатываться и теория физической культуры (В.М. Выдрин, Б.В. 

Евстафьев, Л.П. Матвеев и др.). Она относится к категории педагогических наук в связи 

с тем, что связана с процессами образования, обучения и воспитания человека. 

            Физическая культура изучается как  особый, специфический вид культуры 

общества, как сложная  область социально необходимой деятельности, имеющая 

множество взаимосвязей с другими явлениями и сторонами социальной жизни 

общества. К числу главных задач в области физической культуры  относятся: 

-  обнаружение и раскрытие  основ  взаимовлияния культуры общей и  культуры 

физической; 

-  изучение  основных закономерностей в структуре  гармонического развития 

человека;  

-  научное объяснение и обоснование средств, обеспечивающих  

целенаправленное и всестороннее физическое развитие человека; 

-  поиск  рациональных методов использования средств, форм и принципов, 

обеспечивающих их эффективную реализацию.  

           Следующая особенность теории физической культуры заключается в том, 

что на ее основе разрабатывается и передаются знания в области методики  

использования средств для конкретной  практической деятельности. Результатом 

такого подхода явилась научно обоснованная разработка  и внедрение в учебный 

процесс спортивных учебных заведений учебного предмета «Теория и методика 

физической культуры. 

            Теория физической культуры как наука исследует содержание, структуру, 

функции физической культуры, ее принципы, цели, задачи и средства, разрабатывает 

понятийный аппарат, а также изучает цели, задачи, методы и содержание различных   

видов физической культуры. Она раскрывает сложные взаимосвязи физической 

культуры с другими областями деятельности общества и всеми сторонами воспитания 

(нравственными, ментальными, трудовыми, эстетическими). 

Как учебная дисциплина «Теория и методика физической культуры» является 

главной, профилирующей дисциплиной в учебных планах средних и высших 

физкультурных учебных заведений. В конечном счете она определяет фун-

даментальность физкультурного образовании специалиста, педагогическую 

направленность его деятельности, профессиональную компетентность. Она лежит в 

основе знаний любой конкретной специальности (тренер, инструктор, учитель, 

методист и т.п.), создает необходимые предпосылки и условия для профессионального 
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роста и совершенствования специалиста. Поэтому в разработке специфических 

проблем теории и методики спортивной тренировки все спортивно-педагогические 

дисциплины опираются на основные положения теории физической культуры. 

Некоторые преподаватели в спортивных вузах, а также специалисты в области 

физической культуры, с сожалением констатируют низкие научно-практические  

показатели научно-исследовательской работы  студентов-спортсменов, сетуя о том, что 

не по силам им осушествлять эту деятельность,  тем не менее, каждый человек, 

обучающийся в вузе,  может и способен осуществлять научную деятельность. Вот что 

писал по этому поводу Н. Винер «Вполне вероятно, что 95% оригинальных работ 

принадлежит менее 5% профессиональных ученых, но большая часть из них вообще не 

была бы написана, если бы остальные 95% ученых не содействовали бы созданию 

общего достаточно высокого уровня науки» (2, с. 344). Спортивный менеджмент 

непосредственным образом связан также с ведущими факторами  рыночной экономики 

- формами собственности, конкуренцией, системой свободного ценообразования, 

правом свободного выбора решений как для спортивного предпринимателя, так и для 

потребителей услуг, а зависимость доходов предпринимателя зависит от результатов 

его труда и ситуации на рынке физкультурно-спортивных услуг. Включение 

физической культуры и спорта в систему рыночных отношений обусловливают 

соответствующие особенности управления этой отраслью в сфере услуг. 

 Рыночная экономика в определенных условиях способствует развитию 

предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, стимулирует рост числа 

собственников физкультурных и спортивных организаций, создает условия для 

появления многообразных и новых организационно-правовых форм. Все это вместе 

взятое влечет за собой не только расширение спектра деятельности, но и улучшению 

качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг. 

 К числу основных видов физкультурно-спортивных услуг относятся: 

 Организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом в 

виде поурочных занятий, спортивных и оздоровительных секций, спортивных команд и 

клубов и т.п.; 

-     спортивные зрелища; 

-  разработка и апробация методических комплексов физкультурно-

оздоровительных занятий, программ физического воспитания и систем 

подготовки спортсменов. 

        К числу основных особенностей функционирования сферы физической 

культуры и спорта в рыночных условиях как специфической  совокупности социально-

педагогических форм деятельности, осуществляемой в целях физического воспитания 

населения, можно отнести следующее: 

1.Появились многообразные организационно-правовые формы 

физкультурных и спортивных организаций. 

2.Профессиональный спорт получил статус официального. 

3.Возросло  экономическое значение физической культуры и спорта, 

развивающегося, в основном, на основе коммерческого хозрасчета. 

4.Конкуренция физкультурных и спортивных организаций привела к 

свободному ценообразованию на услуги физической культуры и спорта. 

5.В условиях рыночной экономики значительно возросли возможности 

развития человеческого ресурса, что способствует самоутверждению и 

самореализации личности как важнейшей социальной ценности, в том числе и 

удовлетворению потребности личности к самосовершенствованию. 

6.Появилась широкая возможность рациональным образом проводить 

досуговое время. 
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Конечной целью менеджмента коммерческой физкультурно-спортивной 

организации является обеспечение прибыльности или доходности ее работы путем 

рациональной организации труда. Однако, в связи с тем, что в большинстве своем 

физкультурно-спортивные организации - это некоммерческие образования,  целью их 

менеджмента является постоянное стремление удовлетворять потребности и 

спортивные интересы различных категорий населения в физкультурно-спортивных 

услугах.  

- Менеджерам и персоналу спортивных организаций в процессе управления 

приходится принимать большое количество решений, от качества которых 

зависит эффективность деятельности физкультурно-спортивных организаций. От 

правильности и своевременности принятия решений зависит эффективность 

работы любой физкультурно-спортивной организации. Поэтому важно, чтобы 

каждый специалист физической культуры и спорта овладел теоретическими 

знаниями и навыками разработки управленческих решений. 

- Управленческое решение в спортивном менеджменте представляет собой 

творческий акт субъекта управления (индивидуального или группового), который 

определяет программу деятельности физкультурно-спортивной организации по 

эффективному разрешению назревшей проблемы. 

- Управление человеческими ресурсами — это та часть кадровой 

политики, за которую несет ответственность менеджер, и эта задача входит в его 

служебно- профессиональные обязанности. Выполняя эту задачу, менеджер, 

реализуя ряд взаимосвязанных ключевых управленческих элементов, тем самым 

принимает участие и несет определенную ответственность за неукоснительное 

следование  стратегической стратегии функционирования организации в целом и 

за  развитие ее организационной структуры в частности. Отсюда следуют 

закономерно выделяемые следующие элементы-задачи, функционально 

относящиеся к деятельности менеджера: 

• отбор кадров; 

• оценка их профессионально-личностных качеств, деятельности в целом; 

•  вознаграждение (поощрение); 

• обучение и повышение квалификации. 

Формулируя стратегические цели своей организации или своего подразделения, 

менеджер понимает, что достигнуть эти цели  можно только с помощью 

соответствующей деятельности подчиненного персонала, то есть работников, которых 

необходимо должным образом организовывать и мотивировать.  

На основе анализа деятельности менеджера можно проследить за алгоритмом 

формирования и конструирования его собственного плана управленческого 

воздействия. Здесь главенствующую роль играет осмысленный подход к определению 

задач собственной деятельности в результате понимания и поиска ответов на такие 

вопросы как: «Чего конкретно я хочу достигнуть на этой должности в рамках данной 

организации и данных условий?», «Соответствует ли уровень  знаний, умений и 

навыков моих подчиненных требованиям решаемой задачи?», «Какие способы 

мотивации персонала будут способствовать достижению поставленных задач?». 

В целом ответы на поставленные вопросы являют собой процесс осмысления 

менеджером  путей решения поставленных задач, связанных с повышением и 

реализацией потенциала персонала, с ростом производительности труда,  повышением 

уровня прибыльности организации. 

  Для развития человеческих ресурсов используются следующие, в основном,  

методы: профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе; оценка 

производственной деятельности; система вознаграждения; профессиональная 
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подготовка, обучение, стажировка, повышение квалификации и переквалификация 

(переподготовка). 

        Адаптация - процесс приспособления работника к условиям новой для него среды, 

в том числе и в случае ее изменения.  

  Обучение – привитие знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионально грамотного выполнения своих обязанностей. 

  Повышение квалификации и переквалификация являются систематическим 

процессом изменения поведения персонала через передачу им новых знаний, умений, 

раскрытие способностей, опыта, чтобы его деятельность адекватно отвечала нуждам 

организации и способствовала ее конкурентности, выживаемости, развитию.   

 Управление карьерой - важная составляющая управления персоналом. Под 

деловой карьерой понимают продвижение работника по служебной иерархии или 

последовательная смена занятий как в рамках отдельной организации, так и в другиъ 

организациях на протяжении жизни, а также восприятие человеком этих этапов. 

Карьера в широком смысле - последовательность развития человека в трудовой и 

творческой жизни. Понятие «карьера» связывается с трудовой, профессиональной 

деятельностью человека. С точки зрения степени овладения человеком 

профессиональным опытом, в конкретном виде деятельности можно выделить 

профессиональную и должностную карьеру. 

     Профессиональная карьера характеризует уровень развития и степень 

реализации профессиональных способностей специалиста, качественное состояние его 

профессионального опыта и служит основой для выстраивания должностной карьеры. 

     Должностная карьера сопровождается перемещением работника как по 

вертикали, так и по горизонтали должностной структуры в организации. Это форма 

реализации профессиональных возможностей человека. 

   Управление профессиональной карьерой - целенаправленная деятельность  

менеджера по развитию профессиональных способностей человека, накоплению им 

профессионального опыта и его рациональное использование как в интересах 

сотрудника, так и в интересах организации. 

     Управление профессиональной карьерой - это  помощь персоналу в 

достижении его целей в профессиональном развитии, в стремлении сделать личную 

карьеру и реализовать свои способности. Техника управления карьерой включает: 

  • изучение и выявление потребностей организации в персонале (кого, когда, сколько); 

  • оценку способностей и личностных качеств персонала; 

•разработку вариантов планирования использования сотрудника; 

  • индивидуальную беседу с сотрудником, обсуждение предложенного варианта его 

планового использования (согласование, коррекция плана карьеры); 

  • разработку и утверждение плана карьеры и профессионального развития 

руководителем организации и их реализацию; 

     План карьерного роста - это документ, в котором представлен вариант 

(варианты) должностного перемещения специалиста в организации. Он включает и 

основные положения плана профессионального развития сотрудника. План карьеры 

может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. 

      Основной метод оценки деятельности работника - аттестация - заключается в 

определении степени  эффективности выполнения возложенных на него обязанностей. 

       Основные задачи аттестации: 

  • определение служебного соответствия работника занимаемой должности; 

выявление перспективы использования потенциальных способностей и 

возможностей работника; 
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  • стимулирование роста профессиональной компетенции работника; 

  • определение направлений повышения квалификации, профессиональной подготовки 

или переподготовки работника; 

  • внесение предложений о перемещении кадров, освобождении работника от 

должности (увольнение), а также переводе на более (или менее) квалифицированную 

работу. 

      По результатам аттестации работника аттестационная комиссия делает одно из 

заключений: соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой 

должности при условии улучшения работы и выполнения рекомендаций комиссии с 

повторной аттестацией через год; не соответствует занимаемой должности. 

   При оценке деятельности работника используются различные методы: 

  • аналитическая оценка: аттестационная комиссия рассматривает письменную 

характеристику - отзыв на работника и проводит с ним собеседование; 

  • система оценок, где подсчитывается общее число набранных баллов, процентов, 

очков (рейтинг, рейтинговая шкала); 

  • ранжирование («выстраивание» персонала по ранжиру): в результате 

ранжирования руководитель (аттестационная комиссия) может сравнивать сотрудников 

между собой с последующими выводами; 

  • ситуативная оценка - в качестве шкалы для оценки используется описание 

демонстрируемого поведения работника в конкретной ситуации, для чего 

разрабатывается содержание эффективных и неэффективных примеров работ; 

  • оценка по достижению целей - метод эффективен для управляющего персонала.  

Управление    человеческими    ресурсами    представляет    собой    сочетание      р

азличных    способов и    методов,    с    помощью    которых   происходят  воздействия  

на    людей    с   целью    подчинения    их    определённым   

организационным  целям.  Задача  эффективного управления персоналом - 

это  её  способность  ориентироваться  на  достижение  конкретных  результатов.   А    ч

тобы  они  имели  более  высокие  показатели,  необходимо  тщательно  заниматься  упр

авлением  и  развитием  человеческих  ресурсов. 

По  определению  Уолтона,  стратегическое  развитие  человеческими  ресурсами 

это:  «такое  управление  обязанностями  и  процессами,  чтобы  сотрудники  организац

ии  могли  обладать всеми  необходимыми  знаниями,  умениями  и  навыками,  которы

е  необходимы  для  решения  поставленных  перед  ними  задач»  [1,  с.  275]. 

Харрисон           даёт           другое           определение           стратегическому            

   развитию       человеческими      ресурсами   -

  он  говорит,  что  «данное  развитие  определяется  видением  организации,  направлен

ным  на  её  способности  и  потенциал  людей,  и  проходит  через  всю  стратегическу

ю  модель  организации»  [1,  с.  275]. 

По  нашему  мнению,  стратегическое  развитие  человеческих  ресурсов  –

  это,  прежде  всего,  определение  будущих  перспектив  организации,  которые  форми

руются  на  основе  её  внутренних  особенностей  и  наличия  имеющихся  ресурсов,  а  

также  возможностей  внешней  среды,  обусловленной  динамикой  развития  отрасли,  

уровнем  развития  конкуренции,  и  влияния  иных  внешних  сил.  В  целом  это  позво

ляет  делать  выбор  в  пользу  формирования  необходимых  условий  для  обучения  и  

развития  управленческих  навыков  работников  организации,  чтобы  они,  могли  вый

ти  на  необходимый  уровень  конкурентного  преимущества  в  рамках  выбранного  на

правления  развития  организации  в  её  будущей  перспективе.  

Основная  цель  стратегического  управления  человеческими  ресурсами  направл

ена  на  реализацию  конкретной  модели,  в  рамках  которой  будет  осуществляться  р

азвитие  работников,  и  оно  происходит  во  многом,  благодаря  формированию  опред
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елённых  условий,  в  которых  будут  протекать  все  необходимые  процессы  по  дости

жению  тех  или  иных  компетенций  в  работниках  согласно  организационным  нужда

м  [1,  с.  276].  

В  своей  деятельности  организации  необходимо  заботиться  о  создании  внутре

нней  среды,  способствующей  грамотному  обучению  сотрудников,  которая  включае

т  эффективное  использование  различных  программ  обучения  и  повышения  квалиф

икации,  практикоориентированные  тренинги  и  проведение  семинарских  занятий,  а 

также,  формирование  особой  атмосферы  и  различных  ценностных  ориентиров,  под

держивающих  данную  особенность  организации  в  её  развитии  с  точки  зрения  обу

чения  и  развития  сотрудников. 

Само  развитие  человеческих  ресурсов  включает  в  себя  совокупность  методов

  обучения,  семинарских  лекций,  курсов  повышения  квалификации  сотрудников,  тр

енинговых  занятий  и  много  различного  другого,  что  ориентирует  организацию  на 

 

путь  повышения  уровня  знаний  и  способностей  работников,  а  также  приобретения

  новых  навыков  и  совершенствования  уже  имеющихся  [2].  

В  свою  очередь  стратегическое  развитие  человеческими  ресурсами  не  только 

 

ориентировано  на  развитие  сотрудников  внутри  организации,  но  и  стимулирует  ак

тивность  со  стороны  её  работников  для  деятельности  по  самообучению  с  соответс

твующей  поддержкой  со  стороны  руководства.  

Согласно  этому  подходу  люди  прививают  у  себя  способности  к  постоянному

  обучению,  регулярному  развитию  и  стремлению  к  росту.  Они  не  останавливаютс

я  на  достигнутом  в  рамках  организационного  обучения,  а  продолжают  получать  н

овые  знания  самостоятельным  путём,  чтобы  стать  более  уверенными  и  эффективн

ыми  сотрудниками  не  только  в  глазах  организации,  но  и  в  своих  собственных. 

На  сегодняшний  день,  такой  способ  эффективно  используется,  и  он,  как  пок

азывает  практика,  приносит  приемлемые  результаты  в  деятельности  организации.  

Так  более  сильные  сотрудники  способны  добиваться  гораздо  более  высоких  резул

ьтатов  и  решать  наиболее  амбициозные  цели. 

Развитие  сотрудников  способствует  повышению  не  только  ценности  организа

ции,  но  и  самих  сотрудников,  повышается  их  значимость  по  мере  обладания  всё  

большим  объёмом  компетенций.  Также  повышается  статус  сотрудников  как  на  вн

утриорганизационном  рынке  –  для  организации,  так  и  на  внешнем  –

  для  остальных  работодателей.  И  это  является  главной  задачей  политики  развития

  человеческих  ресурсов.  Сама  такая  политика  находится  в  ассоциации  с  той  обла

стью  управления  человеческими  ресурсами,  которая  осуществляет  инвестиции  в  че

ловеческие  ресурсы  и  выполняет  развитие  человеческого  капитала  [1,  с.  276].  

Развитие  человеческих  ресурсов  происходит  на  трех  уровнях: 

1. Организационный  уровень  –

  организация  представляет  собой  постоянно  обучающуюся  и  развивающуюся  систе

му,  обладает  видением  будущего  состояния  внутренней  и  внешней  среды  и  стрем

ится  осуществлять  развитие  долгосрочной  организационной  способности.  Причём,  

каждая  организация  располагает  своими  основными  компетенциями,  которые  дают 

 

ей  преимущества  перед  остальными  компаниями  на  рынке.  Исключительная  особе

нность  обучения  в  данном  случае  подразумевает  концентрирование  на  развитии  и

менно  данных  особенностей,  что  будет  способствовать  ещё  большему  созданию  к

онкурентных  преимуществ. 
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2. Групповой  уровень  –

  на  котором  проводится  анализ  групповых  потребностей  в  каждом  отделе  организ

ации.  Выясняется,  что  может  помочь  как  каждому  отдельному  сотруднику,  так  и  

отделу  в  целом  в  достижении  целей.  Выделяется  также  необходимость  развития «з

вёздных  командных  групп»  в  каждой  сфере  организации  вместо  «команды  из  отд

ельных  звезд».  То  есть,  способствовать  развитию  коллективов,  целых  отделов,  стр

емиться  получать  результаты  общие,  а  не  фокусироваться  на  отдельных  сотрудник

ах.  

3. Индивидуальный  уровень  –

  где  все  работники  организации  стремятся  стать  её  партнёрами,  и  демонстрируют 

 

поведение,  как  если  бы  данная  организация  могла  бы  быть  их  личной  собственно

стью. 

Необходимо  проводить  различия  между  понятиями  обучение  и  развитие.  Так 

 

под  первым  понятием  Педлер  подразумевает  приобретение  нового  уровня  знаний  

работниками,  совершенствование  этих  знаний  и  их  накопление,  а  под  вторым  пон

ятием  –

  осуществление  работником  перехода  на  иное  состояние  функционирования ].  Так 

развитие  связанно  с  новым  этапом,  на  котором  оказывается  сотрудник,  приобрета

ющий  новые  функции  для  себя  в  своей  деятельности,  а  обучение  –

  лишь  способ  получения  недостающих  знаний  в  рамках  одного  этапа  деятельност

и  сотрудника,  то  есть  без  осуществления  перехода  в  новое  функциональное  состо

яние. 

Исследования  показали,  что  в  рамках  индивидуального  уровня  необходимо  п

ридерживаться  следующих  критериев: 

 определять  необходимую  потребность  в  обучении.  Так  как  проведение  обуч

ения  связано  с  выделением  бюджета,  то  необходимо,  чтобы  эти  средства  имели  ц

еленаправленность.  Поэтому,  в  таком  случае  проводится  анализ  в  необходимости  

обучения  сотрудников; 

 осуществлять  планирование  в  личном  развитии  и  обучении.  Организация  оп

ределяет  работников,  которым  необходимы  знания,  и  выясняется,  в  каком  конкрет

но  обучении  они  заинтересованы  с  учётом  времени  в  будущем; 

 получать  необходимую  поддержку  в  сфере  обучения  от  руководства,  либо  

посредством  консультирования  работников  по  возникающим  вопросам,  предоставле

ние  менее  опытным  сотрудникам  наставников,  проведение  курсов  и  тренингов,  чт

о  в  целом  будет  способствовать  удовлетворению  потребностей  у  работников  орган

изации  [1,  с.  277–278]. 

Таким  образом,  процесс  обучения  и  развитие  сотрудников  организации  проис

ходит  в  зависимости  от  того,  в  чём  возникает  потребность,  и  далее  образуется  це

ленаправленное  наведение  фокуса  усилий  на  ту  область  человеческих  ресурсов, ко

торая  требует  дополнительного  обучения  или  развития  для  выполнения  целей  орг

анизации  при  её  движении  вперёд. 

В своей книге «Управление человеческими ресурсами», российские ученые М.И. 

Соколова и А. М. Дементьева психологически грамотно  определили деятельность 

менеджера: «Высшее искусство руководителя – досконально разобраться в человеке, 

понять, что он любит, поскольку как ни странно, большинство людей не имеют ни 

малейшего представления о том, к какому виду деятельности они более склонны и в 

чем состоит их особый дар. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и 

счастлив. А если все спокойны, радостны и приветливы,  это создает в компании 
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особую атмосферу. Задачей каждого  менеджера является создание мотивации для 

сотрудников, чтобы они работали больше и лучше, при этом  мотивация, относясь к 

ментальному состоянию человека, определяет основу его поведения, формирует 

ограничительные барьеры поведения» (4, с. 76). 
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Резюме: Целта на настоящето изследване е да се проучат тенденциите към агресивно реагиране и 

предпочитаните стилове за разрешаване на конфликти в областта на спорта. Обект на изследване са 155 

спортисти, на възраст от 18 до 26 години, групирани по пол и вид спорт. Изследваните лица попълват 

тест на Buss-Durkee за изследване на тенденциите към агресивно реагиране и тест за измерване на 

стиловете за разрешаване на междуличностни конфликти, създаден от М. Рахим. Изследваните 

състезатели демонстрират умерено изразена личностна агресивност. Водещи са нагласите за проява на 

активна агресивност. Интегративният и компромисният стил за разрешаване на конфликти са 

предпочитани. Тези два стила са свързани с избягване на прояви, отнасящи се към активната агресия. 

Ключови думи: активна и пасивна агресия, интегриращ, избягващ, доминиращ, отстъпчив, 

компромисен стил. 

 
Резюме: The aim of this study is to explore the trends of aggressive response and the preferred styles of 

conflict resolution in the sport field. Object of the study were 155 athletes aged 18 to 26 years, grouped by 

gender and type of sport practiced. Respondents completed Buss-Durkee‘s test to help the research of aggressive 

response and Rahim Organizational Conflict. Studied athletes demonstrate moderate personal aggression. 

Leading attitudes are a manifestation of active aggression. Integrating and compromising style for conflict 

resolution are preferred. Both styles are related to the avoidance of events relating to the active aggression 

Keywords: active and passive aggression, integrating, avoiding dominating, obliging, compromising style. 

 

 Агресията е неизменна част от съвременния спорт. Разграничават се различни 

нива на агресивно поведение - едни са продуктивни и приемливи, други - вредни; едни 

прояви са в рамките на правилата, други са забранени (Russell, 2008; Кретти,1978). В 

редица спортни дисциплини от участниците се изисква  прояви на агресивност в рамките 

на съществуващите правила и условия на дейност. По думите на Ръсел „Спортът създава 

една от рядко срещаните ситуации…  когато различни форми на междуличностна агресия 

са разрешени от обществото и закона.“ (Russell, 1981, 23). Агресивните прояви в спорта се 

демонстрират както от запалянковците преди, по време и след състезание и често излизат 

извън рамките на позволеното от закона, така и от участниците в самото състезание.  

Смята се, че спортът с присъщите му висока емоционалност и състезателност  естествено 

поощрява агресията (Leith, 1982). Според някои автори агресията  е характерна за 

противоборствата, а не  за индивидуални спортове като стрелба и стрелба с лък (Widmeyer 

& Brich, 1984).  Агресията може да има различни начини и степени на проява в зависимост 

от структурата и културата на спортните отбори. 

 Най-важните аспекти на агресията са „намерението“ и „грубостта“ на 

поведението. Намерението е определяща характеристика на агресивното поведение, което 

диференцира агресивните от асертивните актове (Stephens, 1998).  Агресивните актове 

могат да бъдат насочени и към себе си (автоагресия),  но обикновено причиняват вреда на 
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другите хора. Агресията би могла да бъде дефинирана като: целенасочено избран открит 

акт (вербален или физически), който има способност да причинява психически или 

физически вреди на друг (Stephens, 1998). 

Някои автори правят разграничение между понятията агресия и агресивност (Russell, 

1981, 2008; Реан, 1996; Георгиев, 1998). Според тях агресивността е свойство, нагласа на 

личността за агресивно реагиране, която може да бъде проявена или не в зависимост от 

интерпретацията на поведението на другия. Агресивността се обуславя от наличието на 

потенциално агресивно възприятие и интерпретация като устойчиви особености на 

личността. Агресията  е свързана с поведенческия акт, нанасящ вреда на другия обект.   

     Диференциране може да се направи и между агресия и агресивност, от една 

страна и грубия телесен контакт, който се разглежда като неразделна част от някои 

спортове като ръгби, бокс или бойните изкуства. Този вид контакт съответства на 

правилата на спорта и е напълно легитимен, независимо, че извън контекста на спорта 

такова поведение се определя като престъпно (Russell, 2008). Занимаващите се с 

контактни спортове безусловно са приели вероятността за незначителни или сериозни 

наранявания. Но дори и те не може да се каже, че са съгласни да получават травми от 

физически нападения, които нарушават писаните и неписаните правила на спорта. 

Последният вид агресия е нелегитимен. В някои спортове и спортни ситуации изглежда 

има сива зона, където агресивното поведение, нарушаващо официалните правила на този 

спорт, се приема от играчите като легитимна част от играта.  

Агресивното поведение се проявява в конфликтни ситуации, които са неизменна 

част от общуването и взаимодействието  между хората. В зависимост от индивидуалните 

особености, ситуационните фактори и социалният контекст се прилагат различни начини 

за разрешаване на възникналите междуличностни конфликти. 

Традиционните стратегии на поведение, избирани от участниците в конфликта, се 

различават в зависимост от ориентацията към постигане на собствените цели 

(асертивност) или целите на партньора (отстъпчивост) (Miner, 1988). Тези стратегии са 

приети от повечето специалисти, занимаващи се с конфликти, макар че различните автори 

ги описват в различни термини.  

Според  Рахим петте личностни стила за разрешаване на конфликти се ориентират 

също по две дименсии: интегративна и дистрибутивна (Rahim, 1983). Адекватността и 

ефективността на всеки стил се определя от конкретната ситуация, която се характеризира 

с няколко основни компонента - налични ресурси, основни мотиви, цели и интереси, 

междугрупови отношения. 

С интегриращия стил се цели намиране на решения, които са удовлетворяващи и 

приемливи и за двете страни в конфликти. Той е приложим при разрешаване на сложни 

проблеми, но процедурата по намиране на най - доброто решение изисква много време. 

Избягващият стил се характеризира с оттегляне, потискане или отлагане на 

проблема, а не се прави опит да се намери решение. Ефективен е в някои трудни 

ситуации, тъй като не води до ескалиране на конфликта, но не е приложим при важни 

проблеми, при които отлагането би довело до задълбочаването му. 

Доминиращият стил е насочен към удовлетворяване на собствените интереси за 

сметка на другата страна. Този начин на разрешаване на конфликтите е силово 

ориентиран, като се използва формалната власт. 

Отстъпчивият стил се изразява в пренебрегване на собствените интереси, за да се 

удовлетворят интересите на другата страна. Този тип поведение е подходящ, когато 
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отстъпчивата страна е в слаба позиция и по този начин получава нещо в замяна, но 

основният конфликт практически остава неразрешим. 

Компромисният стил е пресечната точка на интегративното и дистрибутивното 

измерение. При него се търси взаимно приемливо решение, което частично удовлетворява 

и двете страни. Този стил е подходящ, когато времето за намиране на решение е 

ограничено и/или страните имат противоположни цели. 

Проблемът за взаимовръзката между тенденциите за агресивно реагиране и 

стратегиите за разрешаване на конфликти е обект на редица изследвания в психологията. 

Тедеши, Хеймък и Ричардсън (цит. по Бэрон…, 2000) изследват връзката между избора на 

конфликт в качеството на реакция на възникнал проблем и агресивното поведение и 

намират, че хората, които предпочитат силова стратегия, са в състояние да използват и 

агресивна стратегия.   

Целта на настоящото изследване е да се установи съществува ли взаимозависимост 

между стратегиите, които се прилагат за разрешаване на конфликти и нагласите за 

агресивно реагиране при спортисти. 

Допускаме, че съществуват различия между мъже и жени, между спортисти, 

занимаващи се с индивидуални и с колективни спортове. 

Очакваме, че спортистите, които предпочитат доминиращия стил за разрешаване на 

конфликти ще демонстрират по-високи нагласи към агресивно реагиране. 

Обект на изследване са 155 спортисти, на възраст от 18 до 26 години, от тях -  73 

жени, 82 мъже. 83 се занимават с индивидуални видове спорт, 72 - с колективни. 

 

Методика: 

1. Тест на Бъс-Дюрки за измерване на нагласите за агресивно реагиране. Тестът  е 

комплексна методика за оценка на нагласите към агресия и враждебност. Състои се от 75 

айтема, обособени в 8 субскали и една контролна: телесна агресия, вербална агресия, 

индиректна агресия, агресивна раздразнителност, които обуславят активната агресивност 

и опозиционно поведение, агресивно недоверие, ревност и омраза, които определят 

пасивната агресивност; вина след агресия. Първите седем тенденции определят общата 

личностна агресивност. Тенденцията към изпитване на вина след проява на агресия е 

самостоятелен компонент (Карагьозов, 1993).  

2. Тест за измерване на стиловете за разрешаване на междуличностни 

конфликти, създаден от Рахим, адаптиран за български условия от С. Илиева. 35-те 

твърдения на базата на факторен анализ се групират в пет подскали, които се отнасят до 

интегриращия, избягващия, доминиращия, отстъпчивия и компромисния стилове. 

Твърденията се оценяват по пет степенна скала ликертов тип, като по-високата стойност 

отразява по-често използване на съответния стил. 

 

Анализ на резултатите 

 Сравнителният анализ на експерименталните данни  (критерий Ман-Уитни) 

разкрива, че между практикуващите индивидуални и колективни спортове, а така също и 

по фактора пол съществува статистически значима разлика по някои от изследваните 

показатели. Това налага диференциран анализ на експерименталните данни. 

 Анализът на резултатите по променливите, характеризиращи нагласите за 

агресивно реагиране, диференцирани по пол разкриват статистически значими различия 
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по отношение на: вербалната агресия (U=1,96*), опозиционното поведение (U=2,08*), 

(мъжете имат по-високи резултати), агресивната раздразнителност (U=2,19*),  и ревността 

и омразата (U=1,98*),  (жените са с по-високи резултати) (табл. 1).  И при двете групи, 

разделени по пол се установяват близки резултати относно индиректната агресия и  

агресивното недоверие. 

 

      Таблица 1. Средни стойности на нагласите за агресивно реагиране при 

изследваните лица, диференцирани по пол и вид спорт 
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изследвани 

лица като цяло 

50,03 49,77 50,14 50,25 50,17 50,04 50,17 50,39 50,15 

жени 50,22 48,92 50,11 49,37 52,47 50,73 51,43 50,59 50,75 

мъже 49,88 50,51 50,15 51,03 48,21 49,42 49,06 50,22 49,61 

индивидуални 

спортове 

50,95 49,27 51,27 49,29 48,52 49,41 49,33 48,17 49,52 

колективни 

спортове 

49,26 50,08 49,15 52,99 51,25 51,04 51,04 52,18 51,27 

 

* По-тъмните числа в тази и следващите таблици показват наличие на статистически 

значими различия на изследваните променливи между отделните групи 

 

 Спортистите, които практикуват колективни спортове демонстрират 

статистически значимо по-силни нагласи към опозиционно поведение (U=1,98*), 

агресивната раздразнителност (U=2,16*)  и вина след агресия (U=2,31*)  в сравнение 

със състезателите, занимаващи се с индивидуални спортове. Те имат по-високи 

показатели само по субскалите телесна агресия и индиректна агресия. Във всички 

останали случаи по-високи резултати се установяват при изследваните лица, 

занимаващи се с колективни спортове (табл.1).  

  По отношение на стиловете за разрешаване на конфликти,  при всички 

изследвани лица предпочитани са интегративният и компромисният стил. 

Диференцираният анализ по фактора пол разкрива, че при двете групи ранжирането на 

стиловете е почти идентично  като липсват статистически значими различия (табл. 2). 

Жените са по-склонни да прилагат интегриращ, избягващ, компромисен и отстъпчив 

стил, а мъжете - доминиращ стил.  
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Таблица 2. Средни стойности на предпочитаните стратегии за разрешаване на 

конфликти, диференцирани по пол и вид спорт 
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като цяло 

28,17 19,65 19,60 21,58 26,41 

жени 28,68 19,85 19,43 21,62 26,64 

мъже 27,73 19,47 19,75 21,55 26,22 

индивидуални 

спортове 

27,45 19,63 19,33 20,63 25,75 

колективни 

спортове 

28,79 19,58 19,98 22,21 27,14 

  

 

Аналогично подреждане се наблюдава при групите на практикуващите 

индивидуални и колективни спортове. Спортистите от колективните спортове показват 

статистически значимо по-високи резултати по отношение на използването на 

компромисен стил  (U=2,26*) (табл. 2). Обяснение можем да потърсим във факта, че 

успехът и ефективната реализация в  колективните спортове са свързани с ефективно 

междуличностно взаимодействие, което се основава на стратегии, приемливи и за двете 

страни. 

Между разгледаните променливи, които изграждат структурата на агресивността  

и предпочитаните стилове за разрешаване на конфликти съществуват определени 

зависимости. При жените, които предпочитат интегративния стил за разрешаване на 

конфликти избягват вербалната агресия, агресивната раздразнителност, агресивното 

недоверие, личностната и активната агресия. Резултатът отговаря на очакванията ни, 

защото тези нагласи не подпомагат конструктивното разрешаване на конфликта и 

следователно не са адекватни на тази стратегия  на поведение в конфликтна ситуация. 

Жените, които се придържат към доминиращия стил имат нагласи към индиректната 

агресия, агресивното реагиране, ревността и омразата, личностната и активната 

агресия, вербалната агресия, агресивното недоверие, вината след агресия, пасивна 

агресия. Доминиращият стил на поведение предполага силово ориентиран подход, 

отстояване на собствените интереси и игнориране на желанията на другите, което е 

свързано с различни агресивни стратегии, така че полученият резултат отговаря изцяло 

на очакванията ни. Жените, които са склонни да използват отстъпчив и компромисен 

стил, показват тенденция към изпитване на вина след агресия (табл. 3). 
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Таблица 3. Взаимозависимости между стиловете за разрешаване на конфликти и 

тенденциите към агресивно реагиране при състезателки жени 
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-0,30*   -0,35* -0,32*   -0,39** -0,33*  

избягващ стил  -0,9*          

доминиращ 

стил 

 
0,43** 0,59**  0,51** 0,33* 0,50** 0,41** 0,59** 0,58** 0,44** 

отстъпчив 

стил 

 
  -0,37*    0,40**    

компромисен 

стил 

 
      0,33*    

* p=0,05; **p=0,01 

 

И жените, и мъжете, които залагат на отстъпчивия стил в междуличностното 

взаимодействие избягват опозиционното поведение (табл. 3 и 4). 

                                                                                                                                   

Таблица 4. Взаимозависимости между стиловете за разрешаване на конфликти и 

тенденциите към агресивно реагиране при спортистите мъже 
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избягващ стил -0,37*      0,41** 0,42**    

доминиращ 

стил 
0,33* 0,29* 0,33* 0,36**     0,39** 0,38**  

отстъпчив 

стил 
-0,33*   -0,30*        

компромисен 

стил 
-0,28*           

* p=0,05; **p=0,01 
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При мъжете, които предпочитат избягващия стил за разрешаване на конфликти 

не е характерна нагласата към телесна агресия, но често изпитват ревност и вина след 

агресия. Състезателите, придържащи се към доминиращия стил,  имат умерена нагласа 

към телесна, вербална, индиректна, личностна, активна агресия  и опозиционно 

поведение; а тези, които използват компромисния стил избягват телесната агресия 

(Табл. 4 ). 

При спортистите, практикуващи индивидуални спортове, които предпочитат  

интегративния стил избягват индиректната и активната агресия. Тези, които прилагат 

избягващ стил за разрешаване на конфликти са склонни към изпитване на вина след 

агресия, ревност и омраза, избягване на вербалната агресия. При тях използването на 

доминиращ стил в конфликтни ситуации е свързано с телесна, индиректна, личностна, 

активна, пасивна агресия и опозиционно поведение, а отстъпчивстил - с вина след 

агресия (табл. 5). 

 

Таблица 5. Взаимозависимости между стиловете за разрешаване на 

конфликти и тенденциите    към агресивно реагиране при спортисти, 

практикуващи индивидуални спортове 
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  -0.28*       -0.31*  

избягващ 

стил 
 -0.35*     0.42** 0.48**    

доминиращ 

стил 
0.36*  0.34* 0.39**     0.44** 0.36* 0.43** 

отстъпчив 

стил 
       0.41**    

компромисен 

стил 
           

* p=0,05; **p=0,01 

 

При спортистите, занимаващи се с колективни спортове  и залагащи на 

доминиращия стил, сравнени със спортистите от индивидуалните спортове, се 

наблюдават наред с общите нагласи за агресивно реагиране, включващи  телесната, 

вербалната, индиректната, личностната и активната агресия така и агресивно реагиране 

и агресивно недоверие, като не се наблюдават значими нагласи към опозиционно 

поведение и пасивна агресия. Спортистите от същата група, които се придържат към 

отстъпчивия стил избягват опозиционното поведение (табл. 6). 
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Таблица 6. Взаимозависимости между стиловете за разрешаване на 

конфликти и тенденциите   към агресивно реагиране при спортисти, 

практикуващи колективни спортове 
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избягващ стил -0.36*           

доминиращ 

стил 
0.55** 0.58** 0.60**  0.41** 0.34*   0.54** 0.64**  

отстъпчив 

стил 
   0.44**        

компромисен 

стил 
           

* p=0,05; **p=0,01 

 

Наблюдават се множество взаимовръзки и между променливите, които 

изграждат структурата на агресивността. 

 

Заключение 

При изследваните спортисти, практикуващи индивидуални и колективни 

спортове, независимо от половата им принадлежност предпочитани са интегративният 

и компромисният стил за разрешаване на конфликти.  Тези два стила са свързани с 

избягване на прояви, отнасящи се към активната агресия. 

Наблюдават се значителни и умерени  зависимости между доминиращия стил за 

разрешаване на конфликти и тенденциите за агресивно реагиране, което отговаря на 

нашите предварителни очаквания. 

Като цяло изследваните лица демонстрират умерено изразена личностна 

агресивност. Водещи са нагласите за проява на активна агресивност, с изключение на 

колективните спортове, където тенденциите към пасивна  и активна агресивност са 

изравнени. 

Високата конкуренция в спорта, повишаването на изискванията и очакванията, 

които се предявяват към спортистите и треньорите, провокират проявите на агресия в 

различни ситуации на междуличностно взаимодействие. Това поставя с особена 

актуалност по-нататъшното изследване на агресивните прояви в спорта, разработването 

и прилагането на адекватни социалнопсихологически програми за овладяване и 

пренасочване на агресивните тенденции в социално приемлива насока. 
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PERFECTIONISM AND SELF-EFFICACY IN SPORT 

 

Assoc. Professor Galina Domuschieva-Rogleva, PhD  
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Резюме: Целта на настоящия доклад е да се изследват проявите на перфекционизъм и Аз-

ефективност при състезатели, диференцирани по пол и класиране. За реализиране на целта на 

изследването използвахме: Multidimensional Perfectionism Scales (Frost-MPS) и методика за изследване на 

Аз-ефективността в спорта (Янчева, Цв. Мишева-Алексова). Обект на изследване са 97 спортисти, на 

възраст между 18 и 22 години, 60 девойки и 37 – младежи, занимаващи се с единоборства. Водещи са 

показателите организираност и лични стандарти, които се разглеждат като елементи на адаптивния 

перфекционизъм. Средните стойности на Аз-ефективността при всички изследвани лица са по-високи, в 

сравнение със себепрепятстването. Високите лични стандарти стимулират усещането за Аз-ефективност, 

докато родителската критика засилват себепрепятстването. 

Ключови думи: адаптивен парфекционизъм, себепрепятстване, единоборства 

 
Abstract: The aim of the current investigation is to study relationships between perfectionism and Self-

Efficacy with athlethes. For achieving optimal success from the research we used Bulgarian versions of: 

Multidimensional Perfectionism Scales (Frost-MPS), and Methods for researching the Self-Efficacy in sport 

(Iancheva, Misheva-Aleksova), which include two subscales – Self-Efficacy and Self-hindering. Subjects of the 

research are 97 athletes, aged from 18 to 22; 60 of them are junior men, 37 - junior women from single combats. 

Leading indicators are organization and personal standards that are considered as elements of the adaptive 

perfectionism. The average values of the Self-Efficacy in all subjects tested were higher, as compared with Self-

hindering. High personal standards stimulate a sense of Self-efficacy, while parental criticism strengthens Self-

hindering. 

Key words: adaptive perfectionism, Self-hindering, single combats 

 

 

През последните две десетилетия перфекционизмът е обект на множество 

изследвания в областта на спортната психология (Appleton, et al., 2009; Dunn, et al., 

2011; Flett, & Hewitt, 2002, 2005; Hall, 2006). Той се дефинира като поставяне на 

нереалистично високи стандарти, очаквания и критична оценка на изпълнението; опит 

да се доведе всяко дело до някакъв идеал, до „съвършенство“ (Flett & Hewitt, 2002), 

„поставяне на нереалистично високи стандарти, съпътствани от свръхкритична 

самооценка“, които обикновено се свързват и със страх от загуба (Frost, et al., 1990, 

450). 

Перфекционизмът може да се разглежда като личностна характеристика или да е 

резултат от възпитанието. Той е важна психологическа променлива, която през 

последните години често е подлагана на анализ, защото влияе върху начина, по който 

функционират когнитивните, афективните и поведенчески характеристики на 

състезателя (Frost, et al., 1993).  

Базирайки се на натрупания опит в областта на спортната психология Hardy, Jones 

и   Gould (1996, стр. 243) посочват, че „много от най-ефективните спортисти от 

световна величина са перфекционисти по своята ориентация“. Обаче в серия от 

публикации, свързани с изследване на състезатели по фигурно пързаляне, се посочва, 

mailto:galinarogleva@abv.bg
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че много често стремежът към безупречно изпълнение се свързва със стрес (Scanlan, 

Stein, & Ravizza, 1989, 1991). 

Съществува тенденция перфекционизмът да се разглежда като двудименсиален 

модел –нормален перфекционизъм, наричан адаптивен и невротичен перфекционизъм, 

наричан маладаптивен (Hamachek, 1978, Stoeber, 2011). Адаптивният перфекционизъм 

се определя като позитивно преследване на постижението, докато неадаптивният е 

отнесен към оценката и се свързва със страха от загуба (Frost, et al., 1993).  

Перфекционизмът като негативно качество включва множество преживявания, 

очаквания, интерпретации и оценки на събитията. Хората, които притежават 

перфекционизма като личностна характеристика имат прекалено високи очаквания и 

определят своята собствена стойност чрез постиженията си или резултата от 

определени събития. 

Съвременният подход към перфекционизма го разглежда като мултидименсиален 

конструкт, включващ шест компонента: 

лични стандарти - отразява степента, до която личността си поставя високи 

стандарти за лично изпълнение; 

притеснения от грешки - описва начина и тенденцията на личността да реагира 

негативно на личните грешки при изпълнението; 

родителски очаквания - целите, които поставят родителите според 

състезателите; 

родителска критика - нивото на критичност на родителите при оценка на 

дейността на спортиста според самия него;  

съмнения в действията - степента, до която състезателите чувстват, че задачите 

никога не могат да се изпълнят съвършено и задоволително; 

организираност - представя индивидуалните предпочитания за ред и 

организираност на състезателите (Frost, et al., 1990). 

Емпиричните изследвания разкриват, че притесненията от грешки, родителската 

критика, родителските очаквания и съмненията в действията са субскали, които са 

свързани с неадаптивното функциониране, а личните стандарти и организираността – с 

адаптивното функциониране. Установено е обаче, че високите лични стандарти и 

организираността могат да бъдат както адаптивни така и неадаптивни, в зависимост от 

показателите на останалите четири субскали. Например високите лични стандарти са 

адаптивни, когато са в съчетание с ниски нива на притеснения от грешки, родителски 

очаквания и родителска критика, и неадаптивни, когато са свързани с високи нива на 

притеснения от грешки, родителски очаквания и родителска критика (Hall, et al., 1997, 

Stoeber, 2011). 

В контраст с адаптивната природа на перфекционизма, изследователите разкриват 

и деструктивната  природа на неадаптивния или нездравословен перфекционизъм в 

спорта (Gould, Dieffenbach & Moffett, 2001). Неадаптивният перфекционизъм се свързва 

с ниска самооценка, нарастващ бърнаут (Gould,  et al., 1996), висока състезателна 

тревожност и трудности при справяне с грешките (Frost & Henderson, 1991, 

Домусчиева-Роглева, Варнева, 2011). 

Друг важен конструкт, който е в центъра на голям брой изследвания в 

психологията е Аз-ефективността. Тя играе важна роля за постигане на целите, 

задачите и справяне с предизвикателствата. Концепцията за Аз-ефективността е в 

центъра на социално-когнитивната теория на Алберт Бандура (Bandura, 1977). Той 
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определя Аз-ефективността като вяра  в способността на човек да постигне успех в 

конкретни ситуации,  да упражнява контрол върху начина си на действие. Вярата в 

личната ефeктивност влияе на изборите в живота, нивото на мотивация,  качеството на 

функциониране, устойчивостта на несгоди и уязвимостта към стрес и депресия. 

Реалността често е осеяна  с препятствия, несгоди, неуспехи, разочарования и 

несправедливости. Следователно хората трябва да имат силно усещане за ефективност, 

за да влагат настойчиво и упорито усилията, които са необходими за постигане на 

успех. Успешните периоди в живота изискват нови типове компетентност и се нуждаят 

от по-нататъшно развитие на личната ефективност за успешно функциониране.  Видът 

и обхватът на възприетата Аз-ефективност се променят  в хода на живота (Bandura, 

1986, 1991, 1995). Според теорията на Бандура, хората с висока Аз-ефективност вярват, 

че могат да се представят добре и е по-вероятно да се справят с трудни задачи. 

Липсата на увереност в силите и възможностите за успех се свързват със 

себепрепятстването. Тази стратегия се състои в създаване на обективни затруднения и 

пречки, на които се приписват причините за евентуален неуспех. Това дава възможност 

да се намери външна причина за обяснение на неуспеха, да се получи подкрепа и 

съчувствие от другите. Препятствията могат да бъдат както външни, така и вътрешни - 

тревожност, срамежливост, здравни проблеми, физически недъзи и др. Съществува 

възможност тези лични слабости да се използват като оправдание и средство за защита 

на самооценката, затова понякога хората не се борят срещу тях, а дори ги 

демонстрират, за да търсят оправдание в областите на действие, където не се чувстват 

сигурни. 

 

Целта на настоящето изследване е да се разкрият особеностите на 

перфекционизма и Аз-ефективността при състезатели, практикуващи единоборства, в 

зависимост от пола и представянето им в състезание, както и да се проследят 

взаимовръзките и взаимозависимостите между променливите.  

Обект на изследване са 97 състезатели по джудо, самбо, бокс от различни 

спортни клубове в България, на  възраст от 16 до 22 години, като 60 от тях са младежи,  

37 – девойки. Спортистите, медалисти са 55, класираните след трето място – 42.  

Методически инструментариум 

1. Скала за изследване на мултидименсионалния перфекционизъм  
(Multidimensional Perfectionism Scales) (Frost-MPS) (Frost, et al., 1990), адаптирана за 

български условия от Т. Янчева (2009). Въпросникът включва 35 въпроса, обединени в 

6 субскали: родителска критика; лични стандарти; притеснения от грешки; 

организираност; родителски очаквания; съмнения в действията.  

2. Методика за изследване на Аз-ефективността (Self-Efficacy) в спорта 
(Янчева,  Мишева-Алексова, 2006). Въпросникът се състои от 21 въпроса, като 11 от 

тях определят Аз-ефективността, 10 – себепрепятстването. Използва се пет степенна 

скала Ликертов тип от 1 (изобщо не  е вярно) до 5 (винаги е вярно). 

 

Анализ на резултатите  

Резултатите от нашето проучване показват, че при изследваните лица като цяло се 

наблюдават по-високи показатели за субскалите организираност и лични стандарти, 

които се разглеждат като елементи на адаптивния перфекционизъм (Янчева, 2009).   
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Подскалите притеснения от грешки, родителска критика, родителски очаквания и 

съмнения в действията, които са свързани с неадаптивно функциониране на 

перфекционизма са с по-ниски стойности (табл. 1). Това потвърждава резултатите и от 

други изследвания в областта на спорта (Домусчиева-Роглева, Варнева, 2011). 

Данните от сравнителния анализ (критерий Mann -Whitney) показват, че в групата 

на изследваните младежи се наблюдава статистически значимо по-високи резултати по 

отношение на субскалите съмнения в действията, (U=2,29*), организираност  

(U=2,34*), общ перфекционизъм   (U=2,37*) в сравнение с групата на девойките   (табл. 

1). Забелязва се, че резултатите по всички скали в групата на младежите са по-високи, 

спрямо стойностите при групата на девойките.  

 

Таблица № 1.  

Средни стойности на субскалите на перфекционизма 
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о
д
и
те
л
ск
а 

  
  
 

к
р
и
ти
к
а 

Л
и
ч
н
и
  

ст
ан
д
ар
ти

 

П
р
и
те
сн
ен
и
я
 о
т 

гр
еш

к
и

 

О
р
га
н
и
зи
р
ан
о
ст

 

Р
о
д
и
те
л
ск
и
  

 

о
ч
ак
в
ан
и
я
 

С
ъ
м
н
ен
и
я
 в
  

д
ей
ст
в
и
я
та

 

О
б
щ
  
  
  
  
  
  
  
  

п
ер
ф
ек
ц
и
о
н
и
зъ
м

 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

изследвани 

лица като 

цяло 

2,29 0,65 3,72 0,69 2,83 0,66 4,34 0,53 2,64 0,86 2,95 0,69 18,8 2,56 

девойки 2,22 0,54 3,65 0,74 2,73 0,62 3,38 0,53 2,56 0,81 2,79 0,62 18,3 2,07 

младежи 2,44 0,86 3,88 0,56 3,06 0,71 4,26 0,56 2,82 0,98 3,27 0,75 19,7 3,26 

класиране 

I-III място 
2,26 0,54 3,63 0,73 2,78 0,66 4,37 0,49 2,62 0,83 2,86 0,74 18,5 2,31 

класиране 

след III 

 място 

2,35 0,83 3,87 0,61 2,92 0,67 3,29 0,61 2,69 0,95 3,09 0,59 19,2 2,96 

 

* По-тъмните числа в таблицата показват наличие на статистически значими различия 

на изследваните променливи между отделните групи 

 

Групата на състезателите медалисти демонстрира статистически значимо по-

високи нива на организираност ((U=2,17*), в сравнение със спортистите, класирани се 

след трето място. Организираността като елемент на адаптивния перфекционизъм е 

основен фактор за повишаване на ефективността и постигане на значим резултат в 

областта на спорта. 

Резултатите от вариационния анализ показват, че средните стойности на Аз-

ефективността при всички изследвани лица (М=4,18; SD=0,49) са по-високи, в 

сравнение със себепрепятстването (М=2,56; SD=0,67). Аналогични резултати се 
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наблюдават и при изследваните спортисти, диференцирани по групи по пол и 

класиране. Състезателите вярват в своите способности и действат успешно в конкретни 

ситуации, а не са склонни сами да изграждат препятствия (табл. 2). Различията между 

отделните групи не са статистически значими. Обяснение на този факт можем да 

потърсим във факта, че независимо от пола и класирането, успехът в спорта зависи от 

вярата в успеха и усещането на спортиста, че се справя с предизвикателствата. 

                                                                                              Таблица № 2. 

Средни стойности на компонентите на Аз-ефективност и себепрепятстване 

 

Показатели 
Аз-ефективност Себепрепятстване 

M SD M SD 

изследвани лица 

като цяло 

4,18 0,49 2,56 0,67 

девойки 4,29 0,46 2,66 0,74 

младежи 4,13 0,51 2,51 0,63 

класиране 1-3 място 4,23 0,48 2,68 0,66 

класиране след 3 

място 

4,11 0,51 2,37 0,65 

 

 

За разкриване на връзките и взаимозависимостите между изследваните 

променливи, приложихме корелационен анализ (критерий на Spearman). Наблюдават се 

множество взаимозависимости между компонентите на перфекционизма, общия 

перфекционизъм, Аз-ефективността и себепрепятстването. Високите нива на Аз-

ефективност се съпровождат с ниски нива на себепрепятстване и родителска критика, 

но с високи нива на организираност и лични стандарти. От друга страна 

себепрепятстването, което затруднява постигането на успех, е свързвано с родителската 

критика, притесненията от грешките и общия перфекционизъм (табл. 3).  Интерес 

представлява фактът, че организираността е взаимосвързана положително само с Аз-

ефективността, което потвърждава идеята, че в дадения случай тя е част от адаптивния 

перфекционизъм (Hall, et al., 1997). Личните стандарти корелират положително както с 

Аз-ефективността, така и с притесненията от грешки, съмненията в действията и общия 

перфекционизъм. Тези резултати подкрепят идеята за двойнствената природа на 

личните стандарти, които могат да се разглеждат както като част от адаптивния, така и 

като част от неадаптивния перфекционизъм в зависимост от взаимовръзките им с 

другите субскали на теста (Hall, et al., 1997). В цитираното изследване на Нall и колеги 

високите лични стандарти се оценяват като адаптивни, когато са свързани с ниски нива 

на притеснения от грешки, родителски очаквания и родителска критика, и неадаптивни, 

когато са съчетани с високи нива на притеснения от грешки, родителски очаквания и 

родителска критика.  В настоящето изследване високите лични стандарти могат да се 

разгледат и като неадаптивни, защото са свързани с високи нива на притеснения от 

грешки, съмнения в действията и общ перфекционизъм. 

Таблица № 3. 
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Резултати от корелационния анализ 

 

 

Аз-

ефекти

вност 

себепре

пятстван

е 

родителск

а критика 

притеснен

ия от 

грешки 

родител

ски 

очакван

ия 

съмнения в 

действията 

общ 

перфекц

ионизъм 

Аз-ефективност 
 

-0,375** -0,402** 
    

себепрепятства

не 
-0,375**  

     

родителска 

критика 
-0,402** 0,508** 

  
0,545** 0,488** 0,628** 

лични 

стандарти 
0,490** 

  
0,354* 

 
0,357* 0,424** 

притеснения от 

грешки  
0,483** 0,651** 

 
0,513** 0,422** 0,691** 

организираност 

 
0,383*       

родителски 

очаквания   
0,545** 0,513** 

 
0,532** 0,745** 

съмнения в 

действията   
0,488** 0,422** 

  
0,780** 

общ перфек-

ционизъм 
 0,351* 0,628** 0,691**    

* р<0,05; ** р<0,01. 

 

 

Заключение 

Целта на настоящето изследване бе да се разкрият особеностите на 

перфекционизма и Аз-ефективността при състезатели, практикуващи единоборства, в 

зависимост от пола и представянето им в състезание, както и да се проследят 

взаимовръзките и взаимозависимостите между изследваните променливите.  

Получените данни от проведеното изследване подчертават важността на 

разглеждането на перфекционизма като мултидименсионален конструкт. При 

изследваните спортисти, занимаващи се с единоборства, водещите  показатели са 

организираността и личните стандарти.  Аз-ефективността доминира при всички групи 

изследвани лица. Спортистите, за които тя е водеща, са упорити и са склонни да 

опитват нови, предизвикателни и стимулиращи задачи, да дадат най-доброто от себе си, 

както по време на тренировка, така и по време на състезание. 

Резултатите показват наличието на ясна връзка между нивото на 

организираността като компонент на перфекционизма и Аз-ефективността, която е 

значим фактор за висок спортен резултат и представят организираността като елемент 

на адаптивния перфекционизъм. Положителните взаимовръзки на личните стандарти с 

Аз-ефективността, но и с притесненията от грешки, съмненията в действията и общия 
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перфекционизъм, подкрепят идеята за двойнствената природа на личните стандарти, 

които и в настоящето изследване могат да се разглеждат както като част от адаптивния, 

така и като част от неадаптивния перфекционизъм. 

Познанията относно компонентите и проявите на перфекционизъм и Аз-

ефективността имат значителна практическа стойност за адекватно управление на 

поведението по време на спортно състезателната дейност.  
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Резюме: Професионалната идентичност е важна за фиксирането на мястото на индивида в 

обществото. Спадането към дадена професия предопределя самоопределението и оформя начина, по 

който другите възприемат индивида. В този смисъл, професионалната идентичност бива определяна като 

съвкупност от атрибути, вярвания и ценности, които хората използват, за да дефинират себе си в 

специализирани, определяни от умения и образование, длъжности и професии.  

В проведеното изследване се събира информация, която цели да разкрие степента на различие при 

себеописанието на индивида, като агент – от една страна – в ежедневието, в контактите си с близки и 

приятели, от друга – в работна обстановка, докато изпълнява професионалната си роля. Инструкцията е 

изследваните лица да опишат себе си, каквито смятат, че са в извънработна среда – сред близки, познати, 

приятели – да определят „границите“ на своя Реален Аз. След което – да направят същото със своя 

Трудов Аз. 

 
Ключови думи: професионален Аз-образ, социален Аз, човешки ресурси, професионална 

идентичност 

 
Abstract: Professional identity is important for fixing the place of the individual within the society. 

Professional membership influences self-definition and shapes how others think about the individual. Hence, 

professional identity is defined as the constellation of attributes, beliefs, and values people use to define 

themselves in specialized, skill- and education-based occupations or vocations. 

Current study collects information aimed at revealing the degree and the extent to which self-descriptions 

of the individual as an agent in everyday-life and in their contacts with their relatives, peers and friends on one 

hand and in working environment while they perform their professional roles differ. The instruction is 

participants to describe themselves in the way they believe they are in overall environment – while with 

relatives, peers and friends – to define their Overall Self limits and then, afterwards – to do the same with their 

Working or Professional Self. 

 
Keywords: professional self, social Self, human resources, professional identity 

 

 

 

Професионалната идентичност, определяна като нечия професионална Аз-

концепция, основана на атрибути, ценности, мотиви и опит, е централна тема в 

западната литература, разглеждаща кариерното развитие (Ibarra, 1999; Schein, 1978). 

Успехът в кариерата е често обвързван с конструирането на успешна професионална 

идентичност.  Нейното изучаване е вкарано в рамката на изучаването на личностовата 

идентичност, определена от Гекас и Брук (Gecas and Burke, 1995: 42), като „различни 

смисли, приписвани към някого от него самия и от другите“. Двамата отчитат 

важността на идентичността за фиксирането на мястото на индивида в обществото от 

mailto:n.dimitrov@dir.bg
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силата и доброкачествеността на взаимоотношенията с другите, обозначени от 

смислите, които индивидите възприемат за себе си. В добавка на това, спадането към 

дадена професия предопределя самоопределението и оформя начина, по който другите 

възприемат индивида. В този смисъл, професионалната идентичност бива определяна 

като съвкупност от атрибути, вярвания и ценности, които хората използват, за да 

дефинират себе си в специализирани, определяни от умения и образование, длъжности 

и професии (Ibarra, 1999).  

Наличните изследвания на конструирането на професионалната идентичност 

застъпват тезата, че себевъзприятието бива оформяно по три основни начина. Първо, 

професионалната идентичност е резултат от социализационен процес, при който 

индивидът получава информация, относно смислите, приписвани на дадена професия 

(Hall, 1987). Второ – изследователите смятат, че индивидите напасват и адаптират 

професионалната си идентичност в периоди на кариерна транзиция (Ibarra, 1999; 

Nicholson, 1984). Накрая: Schein (1978) смята, че житейският, както и работният опит, 

повлияват на професионалната идентичност, чрез „избистряне“ на приоритетите на 

индивида и разбирането му за самия него. 

Хората, заети с управлението и развитието на хора, са изправени пред нелеката 

задача ежедневно да разкриват и да подпомагат развитието на човешкия потенциал. 

Това изисква от тях също да разкриват и проявяват в работата си различни качества, а 

понякога – дори и да развиват нови, неприсъщи им в ежедневието. Целта на 

настоящото изследване е да се отчете степенна на отдиференциране на единия от 

другия образ – степента, в която двата образа не съвпадат – частично или напълно, а на 

по-късен етап, при събирането на още данни – да се установи кои са основните 

характеристики, присъщи на професионалния Аз-образ на работещите в областта на 

управлението на хора. Това може да се превърне в ключово познание при подбора на 

служители на съответните длъжности. 

Чрез въпросника се събира информация, която цели да разкрие степента на 

различие при себеописание на индивида, като агент – от една страна – в ежедневието, в 

контактите си с близки и приятели, от друга – в работна обстановка, докато изпълнява 

професионалната си роля. За тази цел се използва модифицирана версия на Теста с 20 

съждения (Twenty Statements Test, TST) на Кун и МакПартланд. В настоящото 

изследване изискването е анкетираните да опишат свободно себе си с по 5 дескриптора 

такива, каквито са сред близки и в работна среда, както и да определят степента на 

изразеност на съответната черта (доколко е характерна за тях, в каква степен я 

притежават и/или изразяват). Освен това, анкетираните трябва да преценят и степента 

на одобрение на чертата (доколко „се харесват” като нейни носители). 

Инструкцията е изследваните лица да опишат себе си, каквито смятат, че са в 

извънработна среда – сред близки, познати, приятели – да определят „границите” на 

своя Реален Аз. След което – да направят същото със своя Трудов Аз. Една от (между 

другото, много логична, предвид предишни изследвания и водещи теории, работещи по 

ролевото и по работното поведение) хипотезите е, че участниците ще описват двете 

прояви на Аза си относително нееднакво. На първо място – това би следвало да е, 

заради различните очаквания към индивидите, по време на изпълнението на двете им 

различни роли, както и целите, предизвикателствата пред изпълнението им, които си 

поставят самите изпълнители, ролевите очаквания и – естествено – личната мотивация 

да се поддържа единия или другия образ, едната или другата роля.  
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Един от очакваните резултати е, че отношението към притежаваните свои черти 

ще бъде високо положително, дори и по отношение на традиционно възприемани като 

неутрални или негативни характеристики. 

Обект на изследването са професионалисти, работещи на позиции, свързани с 

управлението и развитието на човешките ресурси в различни по големина и сфери на 

дейност български фирми. Анкетата е представена на респондентите, чрез специално 

писмо от Българската асоциация за управление на хора до своите членове на 03.05.2016 

и към 29.05.2016 има 36 попълвания. Линк към въпросника е разпространяван и през 

лични контакти на изследователя с професионалисти в управлението на хора, които не 

са членове на асоциацията Посочените по-долу данни са на база обработките на 

отговорите само на тези респонденти. Ето защо и данните са само демонстративни. 

Допълнително ще бъде изготвен по-обемен, проверяващ повече хипотези и обхващащ 

повече данни научен материал, след като бъдат получени достатъчен брой попълвания. 

Данните са събрани чрез извадково изследване, според отзовалите се. Тъй като 

границите на изследователския контингент са дефинирани, недостатъците на подобен 

тип изследвания в случая се избягват и това принципно не би следвало да влияе 

съществено на представителността им. 

Оригинално Тестът с 20 съждения е инструмент за отчитане на идентичността, 

чрез свободни отговори (в първоначалната му версия – с 20 възможности), започващи с 

„Аз съм”. Полезността на този тест е, че осигурява богати, свободно споделени данни в 

измерима форма (Rees A., N. Nicholson, 1994). Първоначалният инструмент е претърпял 

няколко модификации и впоследствие е прието да бъде наречен Тест с Аз-определения 

(Self-Statements Test, SST). По препоръка на Бокнър (Bochner S., 1994), за да се избегнат 

повторения, броят на съжденията в оригиналния TST е намален на 10. Това има 

допълнителното предимство от ограничаването на несъответствията в отговорите 

помежду участниците, защото въпреки инструкцията за определен брой отговори, той 

понякога варира – те не винаги изпълняват точно инструкцията да посочат точно 10 

дескриптора или – в другия случай – повтарят дескриптори – съзнателно или неволно, 

което – освен допълнителни затруднения за изследователя, създава и неудобство при 

обработката в проценти. 

За настоящото изследване Тестът с Аз-определения е допълнително редуциран до 

5 недовършени изречения, започващи с „Аз съм...”, включени в 2 скали, съответно 

„Какъв съм аз, извън работата си” и „Какъв съм аз в работата си”. Редуцирането е 

направено, с цел повишаване на готовността за сътрудничество на анкетираните, като 

се отчита както общият обем на инструмента, така и цитираната препоръка на Бокнър 

за ограничаване на броя съждения, тъй като много често анкетираните се затрудняват 

да приведат повече от 5 дескриптора и понякога ги повтарят, с цел да отговорят на 

инструкцията и да попълнят всички полета, без това обаче да е полезно за самото 

изследване. 

За разлика от стандартните инструкции, които карат респондентите да си 

представят, че „говорят на себе си”, при SST оригиналната инструкция е за описание 

пред някого, когото изследваното лице би искало да го познава добре. Тази промяна е с 

цел намаляване на социално желателните описания, когато лицето се старае да се 

представи в по-добра светлина пред изследователя и да се пренасочи вниманието му 

към смислени аспекти на идентичността. В настоящото изследване това е избегнато, от 

една страна, тъй като изследователят е анонимен и не присъства по време на 

попълването, от друга – за по-голяма яснота на самата инструкция и изискването да 
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бъдат сравнявани двата конкретни изследвани обекта: параметрите на Аз-а в 

извънработна и в работна среда. 

Участниците са помолени да опишат отговорите си спонтанно и да бъдат колкото 

се може по-откровени. Айтемите в SST може да варират според степента на 

възприемане или важност за идентичността на респондентите. В настоящото 

изследване това е предопределено от себеоценяването. Някои автори (Gordon С., 1968), 

при използването на подобен инструментариум карат изследваните лица да ранжират 

айтемите по важност. Предварително зададено 5-степенно скалиране, обаче, дава 

възможност да се избегне затруднението при преценяването на важността, като 

допускането е, че често индивидите не могат добре да преценят коя е по-важна 

измежду няколко, смятани за „много” или „най-важни” черти (от там се избягва и 

повърхностното, неглижиращо отношение). Ето защо, участниците отчитат 

централността или важността на всеки показател по отношение на идентичността си, 

като оценяват всеки по скала от 5 (най-централни) до 1 (най-малко централни). 

Освен ранжирането, се използва и оценъчно кодиране. Тази процедура на 

класифициране желателността на всеки айтем често остава в ръцете на изследователя. 

За да се избегне опорочаване, при настоящото изследване това е зададено като 

изискване към самите изследвани лица, които трябва да преценят желателността на 

всеки айтем (степента на харесване, на одобряване на притежаването на съответната 

черта), като използват следните категории: позитивно, негативно, неутрално. 

Сравнен н с други инструменти за отчитане на идентичността, но с фиксирани 

отговори, TST е отчетено, че притежава по-висока очевидна валидност (Spitzer S., J. 

Parker, 1976). По отношение на критерийната валидност, TST превъзхожда други 

инструменти от подобен род (Spitzer S., C. Couch, J. Stratton, 1973). 

Обработката и кодирането се извършват, като се сравняват съвпадения между 

дескрипторите, използвани за описание на, условно казано „Извънработния“ и на 

Трудовия Аз. При пет съвпадения се отчита пълно съвпадане, което се кодира с 5; при 

четири се отчита непълно, 80-процентово съвпадане между двата Аз-образа, което се 

кодира с 4; при три съвпадения процентът се отчита като 60 и се кодира с 3; два 

еднакви дескриптора, използвани за описание на себе си, както в извънработните 

взаимоотношения, така и в работата, се отчитат като 40 на сто съвпадение и се кодира с 

2; съвпадането само на един дескриптор се кодира с 1 и се счита за 20-процентово 

съвпадение; несъвпадението на нито една дума, използвана за описание, се кодира с 

нула и бележи пълно несъвпадане на двата Аз-образа. 

Като втора променлива е изведено съвпадението в степента на характерност. На 

този етап тези данни са с много висока степен на условност, и са по-скоро 

демонстративни, тъй като се отчита съвпадението в характерността не по отделни 

дескриптори, а по групи съвпадащи. Тук кодирането е троично: при несъвпадение, при 

частично съвпадение и при пълно съвпадение. Същата схема се използва и по 

отношение съвпадението в параметъра „приемане-неприемане” („одобрение-

неодобрение”) на себе си като носител на тази черта, съответно – в извънработна и в 

работна обстановка. Последващото, по-подробно изследване ще обърне внимание на 

всички дескриптори индивидуално и тогава кодирането ще бъде двоично (респ.: 

съвпада/несъвпада). 

Дескриптивната статистика разкрива изключително слабо представяне на 

дескриптори, използвани при описание на непрофесионалната идентичност в 

употребата им за описание на професионалната идентичност. Средната стойност е 1,03 

(стандартно отклонение = ,941). Фактическата ситуация е следната (Табл. 1) 
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Табл. 1. Съответствие в броя използвани дескриптори при описанието на Аз-а, 

като проява в извънработна и в работна среда 

Степен на съответствие в дескрипторите, използвани за 

описанието на себе си извън работа и в работна среда Процент 

Няма съответствие (не съвпада нито един дескриптор) 33,3 

1 повторение на дескриптор в двата случая (20% съответствие) 38,9 

2 повторения на дескриптори в двата случая (40% съответствие) 19,4 

3 повторения на дескриптори в двата случая (60% съответствие) 8,3 

4 повторения на дескриптори в двата случая (80% съответствие) 0 

5 повторения на дескрипторите в двата случая (пълно съответствие) 0 

 

Както се вижда и от Табл. 2, където са включени само данните от респондентите, 

които изобщо заявяват някаква прилика между двата си Аз-образа, повечето от 

участниците не включват или включват по един, до два еднакви дескриптора за двете 

си описания – съответно в извънработните и в работните си прояви (другите два 

параметъра – съответствие между изразеността на описаните черти и между 

отношението към притежаването им, съответно в двете прояви, са посочени само 

информативно). Средната стойност, по която може да се анализира устойчивостта на 

образа в работна среда, също е ниска и говори за неговата нестабилност и слаба 

съотносимост с образа в реалността. С други думи: налице е висока степен на различие 

в описанията на Извънработния и Професионалния Аз. 

 

Табл. 2. Мерки на съответствието между описанията на Аз-а в двете среди 

 
Съвпадение 

между 

дескрипторите 

Съответствие в 

изразеността на 

чертата 

Съответствие между 

отношението към 

чертата 

N Включени 24 24 24 

Липсващи 0 0 0 

Средна стойност 1,54 2,21 2,29 

Медиана 1,00 3,00 3,00 

Мода 1 3 3 

Стандартно отклонение ,721 ,932 ,859 

Вариация ,520 ,868 ,737 

Скосеност на 

разпределението 

,981 -,451 -,632 

Станд. грешка на 

скосеността 

,472 ,472 ,472 

Нормалност на 

разпределението 

-,285 -1,773 -1,357 
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Съвпадение 

между 

дескрипторите 

Съответствие в 

изразеността на 

чертата 

Съответствие между 

отношението към 

чертата 

N Включени 24 24 24 

Липсващи 0 0 0 

Средна стойност 1,54 2,21 2,29 

Медиана 1,00 3,00 3,00 

Мода 1 3 3 

Стандартно отклонение ,721 ,932 ,859 

Вариация ,520 ,868 ,737 

Скосеност на 

разпределението 

,981 -,451 -,632 

Станд. грешка на 

скосеността 

,472 ,472 ,472 

Нормалност на 

разпределението 

-,285 -1,773 -1,357 

Станд. грешка на 

нормалността 

,918 ,918 ,918 

 

В общия случай, когато се разглеждат попълванията и на респонденти, които са 

посочили пълно несъвпадение между двата си образа, мерките, само по отношение 

съвпадението в броя на дескрипторите (без да се отчитат степен на изразеност и 

съвпадение) са в известна степен различни и са представени в Табл. 3 

 

Табл. 3. Мерки на съответствието между описанията, общ случай 

N Включени 36 

Липсващи 0 

Средна стойност 1,03 

Медиана 1,00 

Мода 1 

Стандартно отклонение ,941 

Вариация ,885 

Скосеност на 

разпределението 

,597 

Станд. грешка на 

скосеността 

,393 

Нормалност на 

разпределението 

-,459 

Станд. грешка на 

нормалността 

,768 
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Средната оценка на променливостта на стойностите е голяма (,885), което 

означава, че има различни типове хора – едни, които се представят много различно, и 

други – които се представят консервативно, когато трябва да описват себе си в 

ежедневието и в работна среда. Още повече, че средната стойност е ниска (1,03), което 

също обозначава неустойчивостта на професионалния образ, спрямо реалния. С други 

думи: хората в реалността и в работата си – очаквано – се представят доста различно. 

По отношение степента на изразеност на дадена черта при сравнение между тези, 

използвани за описание на себе си във и извън работа, резултатите сочат, че 45,8 на сто 

от анкетираните, при които има съвпадение между черти (една или повече) в двата Аз-

образа, са посочили, че степента на изразеност на някоя (или всичките) от чертите, 

които извънпрофесионалният им Аз-образ и Аз-образът им в работна среда, не съвпада 

в някаква степен (липсва изобщо съвпадение или то е непълно). В едно от 

пространствата дадена черта е по-слабо или по-силно изразена, в сравнение със същата 

черта в другото. 

При същия процент (45,8%) респонденти липсва или е непълно съвпадението в 

отношението към чертите. Трябва да се направи уточнението, че макар процентът и 

броят на хората да е еднакъв, респондентите, които отчитат съвпад в изразеността не са 

същите, при които се отчита съвпад в отношението, с други думи – има респонденти, 

които отчитат различна степен на съвпадение между чертите, но еднакво отношение, и 

обратно – може да имат различно отношение към една и съща черта в извънработния и 

в работния си образ, но степента на изразеност на дескриптора в двата случая да е 

различен. Респективно – при 54,2% има пълно съвпадение в отношението към чертата. 

Въпреки това, трябва да се направи уточнението, че степента на одобрение към 

притежанието на съответните черти в работна среда се маркира обобщено, без да се 

отчита степента на одобрение на всяка една конкретна черта. В този смисъл – данните 

би следвало да се приемат повече като елемент от общото възприемане на себе си, а не 

на конкретни, индивидуално присъщи черти. При кодирането се отчита дали има пълно 

съвпадение или непълно съвпадение, което, в известна степен, е твърде обобщаващо, 

но се преценява, че по-подробното изследване би било обект повече на разглеждане от 

психологията на личността, докато социалната психология се занимава главно с 

поведението на индивида в рамките на интеракцията му с околните. 

И все пак, тези данни дават пълно основание да се твърди, че индивидът 

поддържа различни представи за себе си в извънработна и в работна среда, че поддържа 

две свои различни концепции за Аз-а. 

По отношение демографската характеристика на участниците – повечето са жени 

(Фиг. 1) 
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Фиг. 1. Разпределение на участниците по пол 

 

Най-голямата възрастова група са тези между 31 и 40 години (18 души), следвани 

от 21-30 годишните (11 души) и 41-50 годишните (6 души), 1 човек е посочил, че е на 

възраст между 51 и 60 години (Фиг. 2).  

 

 

Фиг. 2. Разпределение на участниците по възраст 

 

Що се отнася до позицията, която заемат в йерархията на компанията, то 15 души 

(41,7%) са посочили, че са пряко подчинени на най-висшия представител на властта 

(изпълнителен директор, борд на директорите), останалите се разполагат на други, по-

ниски нива. По отношение йерархията в отдела, 38,9 на сто от респондентите са 

ръководителите, на едно ниво под началниците на отдела по управление на човешките 

ресурси са 36,1%, следвани от тези на т.нар. „ниво Р-2“ (където Р е ръководителят на 

отдела), които са 11,1%, други 13,9% са на ниво Р-3. Що се касае до големината на 

самите отдели по човешки ресурси, най-големият посочен се състои от 60 души (става 

дума за най-големият телекомуникационен оператор в България – б.а.), но най-често 

екипите са от по 4 души (25% от респондентите посочват такъв размер), следвани от 

екипите от по 3 души (13,9%).  

По отношение големина на компанията данните са посочени в Табл. 4. Фирмите, в 

които работят участниците, оперират в следните браншове: 

- 30,6% (11 души) работят в компании, разработващи софтуер; 

- От телеком-сектора са 6 души (16,7%); 

- 11,1% (4 души) са от търговски компании; 

- Трима души (8,3%) са от банковия сектор; 

- По двама (по 5,6%) са представителите на секторите: консултантски услуги, 

здравеопазване и фармация и химична промишленост. 

- По един представител има от браншове: авиация, комунални услуги, медии, 

тежка промишленост, лека промишленост и мениджмънт/бизнес-развитие. 

Образованието им е висше, като на 5 души (13,9%) то е в бакалавърска степен, 

80,6 на сто са магистри, 5,6% (двама души) имат докторска степен.  

 

Табл. 4. Големина на компаниите, в които участниците работят 

 Честота Процент 

до_10 души 3 8,3 
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11-50 души 3 8,3 

51-100 души 3 8,3 

101-250 души 8 22,2 

251-500 души 5 13,9 

501-1000 души 1 2,8 

1001-2500 

души 

4 11,1 

Над 2501_ 9 25,0 

Общо 36 100,0 

 

 На настоящата си позиция от най-дълго (14 години) е един човек, останалите са с 

различна продължителност на работа на тази длъжност, като най-много са тези, които 

са на нея от 1 година – 30,6% (11 души). Като цяло, почти две трети (63,9%) от 

респондентите са на настоящата си длъжност от не повече от 3 години. 
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Резюме: Представена е методика за изследване на проблемите на сътрудничеството „университети 

– предприятия“ с цел повишаване на пригодността за заетост на завършващите студенти. Изследването е 

насочено към представители на бизнес факултети в български университети, в които се провежда 

обучение в бакалавърска програма по специалности „Стопанско управление“ и „Индустриален 

мениджмънт“ или сходни на тях. Дейността е част от проект, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

Ключови думи: сътрудничество „университети – предприятия“, пригодност за заетост на 

завършващите студенти, методика  

 
Abstract: A methodology for research of the problems of university – enterprises cooperation for 

encouragement of employability of graduating students is presented. The research is held among representatives 

of business faculties in Bulgarian universities, where education in bachelor programs in Business management 

and Industrial management or similar is carried out. The research activity is a part of project funded from 

Operational program “Human Resources development”, co-funded by European Social Fund of European Union. 

Keywords: cooperation university – enterprises”, employability of graduating students, methodology 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
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Високата младежка безработица сред младежите, включително сред тези с висше 

образование в България налага въпроса доколко подготвени и адекватни на пазара на 

труда излизат младите специалисти. Очакванията на младите хора често влизат в 

противоречие с изискванията на работодателите (Йорданова, 2011) и в резултат една 

част от завършилите се насочват към работа, която не е свързана със завършената 

специалност, но осигурява по-високо заплащане и по - атрактивни условия на труд, 

други отлагат започването на първа работа в очакване на удовлетворяващи ги условия 

или избират да продължат образованието си с надежда за по-добро предложение, а 

трети предпочитат да преминат националните граници и да потърсят реализация в 

чужбина. 

Пригодността за заетост се дефинира като „способност да се получи и запази 

удовлетворяваща индивида работа“ (Forrier and Sels, 2003). При завършващите 

студенти тя се обуславя както от техните професионални знания и умения, придобити в 

процеса на обучение, така и от тяхната кариерна ориентация. Следователно 

подготовката за навлизането на пазара на труда и успешна професионална реализация 

изисква ефективно сътрудничеството между университети и предприятията - 

потенциални работодатели. 

Целта на настоящата работа, съобразно изложеното по-горе е да се представи 

методика  

за изследване на проблемите на сътрудничеството между университети и 

предприятия с цел повишаване на пригодността за заетост на завършващите студенти. 

За целта са формулирани следните основни задачи: (1) да се идентифицират 

възможните форми на сътрудничество между висши училища и предприятия във 

връзка с пригодността на заетост на завършващите студенти, като на тази база се 

структурира анкетна карта и (2) да се идентифицират подходящи респонденти за 

провеждане на анкетното проучване. 

Изследването е проведено в рамките на проект BG051PO001-7.0.07-0047- C0001 

„Повишаване пригодността за заетост на студентите от специалности „Индустриален 

мениджмънт” и „Стопанско управление” на Русенския университет чрез включване в 

сътрудничество „Университет – Предприятие”, финансиран от процедура 

BG051PO001-7.0.07 “Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, изпълняван в периода 06.2013 – 

12.2014 от екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ от Русенски университет.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Процесът за повишаване на пригодността за заетост на студентите е 

многостранен, тъй като в него участват няколко групи заинтересовани страни: 

работодателите, студентите, университетите и държавата, която създава средата, в 

която се развиват взаимоотношенията (Венелинова, Цв., Н. Найденов, 2013, Йорданова, 

Д, 2013,). 

Дейност 1 от проекта включва проучване и анализ на добри практики за 

сътрудничество „университет - предприятия” в България с оглед включването на 

студенти в него, като в рамките на дейността е разработен анкетен формуляр и е 

проведено първично проучване по метода на експертните оценки за проблемите на 

сътрудничеството „университет - предприятия” в университети в Русе, София, Варна, 

Бургас и Пловдив (България), в които се провежда обучение по специалностите 

„Стопанско управление“ и „Индустриален мениджмънт“.  
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Анкетният формуляр е разработен от експертите, участващи в реализацията на 

проекта
73
, включително партньорите. 

При разработването на анкетната карта преподаватели от Русенски университет 

„Ангел Кънчев”, (РУ „А. Кънчев”), Факултет „Бизнес и мениджмънт” (Факултет „БМ”), 

катедра „Мениджмънт и бизнес развитие” и факултет „Обществено здраве и здравни 

грижи”, катедра „Числени методи и статистика”, които притежават значителен опит в 

разработката и провеждането на анкетни проучвания, са помолени да прегледат анкетната 

карта и да дадат своите експертни оценки, коментари и препоръки за нейното подобряване. 

 Отчетено е и мнението на други независими експерти, преподаватели от факултет 

„Бизнес и мениджмънт“. 

Активно и равноправно участие в анкетно проучване по метода на експертните 

оценки се очаква да вземат преди всичко участниците в релацията: „предприятия – 

университет“. Причините за това се обуславят преди всичко от обстоятелствата, че: 

 1. Дори и в условията на икономическа криза, предприятията имат нужда от 

обновяване и частично допълване на персонала с абсолвенти със висше инженерно – 

управленско образование, но преди всичко такива както с добри професионални знания 

и начални умения, така също и с преносими (меки) умения. Засега предприятията имат 

по-скоро изчаквателна позиция, която вероятно ще се промени при първите признаци 

за устойчив ръст на икономиката. 

  2. Университетите са изправени пред тежкия проблем за намаляване на 

кандидат-студентите, като поради намаляване на физическия брой младежи, а така 

също поради устойчивия поток на кандидат студенти към развитите страни на ЕС. 

Това, особено в условията на ежегоден рейтинг за реализацията на абсолвентите на 

пазара на труда налага университетите да повишават активността си по въпроса за 

повишаване на професионалната квалификация и на уменията за реализация на пазара 

на труда.  

 За съжаление, студентите имат донякъде изкривена представа за ситуацията на 

пазара на труда, като у тях преобладава схващането за «добра кариера – висока 

заплата». Това е следствие от политиката на кариерните центрове в Университета, а 

донякъде засега и на практиката във факултетите и катедрите, на студентите да се гледа 

като на добра стока, за която трябва да се намери пазар. В случая става дума за 

„дистрибуция“ на едро, докато в съвременните условия би трябвало да се премине към 

«директни продажби» на малък брой продукти с добри качества.  

Поради това, необходима е промяна в подхода с участието в него на най-добрите 

студенти чрез процеси на взаимно опознаване в хода на съвместна работа за нуждите на 

предприятията – стажове и преддипломни практики, съвместни научно 

изследователски и внедрителски услуги и проекти, и др. Отношението на студентите 

към подобни действени форми на тясно сътрудничество „Университет– предприятия“ 

може да бъде обект на няколко въпроса от едно по-широко по цели анкетно проучване 

на проблема.  

Изводът е, че анкетният формуляр (карта) трябва да се състои от две групи 

въпроси – първа, обща за оценка на състоянието на сътрудничество и втора – 

конкретна, с характер и оформяне съгласно метода на експертните оценки.“  

Анкетната карта, на база на която се провежда полуструктурирано интервю се 

състои от три части.  

Уводната част се състои от 2 въпроса, идентифициращи респондента – име на 

анкетирания и университет, в който работи. 

                                                           
73

 Анкетният формуляр е разработен от екип под ръководството на проф. дтн Николай Найденов и 

включва ас. Даниела Йорданова, ас. Николай Колев, доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Емил 

Трифонов 
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Първа същинска част се състои от 3 въпроса и има за цел да установи състоянието 

на сътрудничеството между университетите и предприятията в България с цел 

повишаване пригодността за заетост на студентите.  

Втора същинска част се състои от 22 въпроса и има за цел да оцени доколко са 

важни и как се прилагат единадесет (11) форми на сътрудничество между университети 

и предприятия с цел повишаване на пригодността за заетост на студентите. Изборът на 

формите за сътрудничество е извършен след проучване на добрите практиките за 

сътрудничество между университетите и предприятията в България.  

Формите на сътрудничество се явяват и възможни решения на проблемите за 

повишаване пригодността за заетост на студентите и са:  

1. Участие на работодатели и работодателски организации при вземане на 
решения от Факултета за съдържанието на учебни планове и програми, за изисквания 

към абсолвентите на пазара на труда и др. 

2. Съвместно формулиране от Факултета и работодателите на изискванията към 
знанията на абсолвентите за условията на бизнес и управление на предприятията, 

компетентността за действие и др. 

3. Съвместно формулиране от Факултета и работодатели на изисквания към 
основни мениджърски и социални компетентности на студентите-мотивация, работа в 

екип, комуникация и решаване конфликти 

4. Информиране на студентите от страна на работодателите за тенденциите в 
развитието на техните предприятия, техните стратегии, проблемите и възможните 

решения и др. 

5. Съвместно разработване с работодателите и прилагане от Факултета на 
система от критерии и правила за откриване на перспективните студенти и ориентиране 

към сътрудничество с предприятията. 

6. Включване на представители на работодателските организации в обучителния 
процес на Факултета чрез изнасяне на тематични лекции по учебните програми на 

студентите. 

7. Подпомагане от работодателите на процеса по организиране на производствени 
и дипломни практики за студентите от Факултета и участие в тях като професионални 

наставници на студентите. 

8. Организиране на съвместни екипи „преподавател – мениджър – студенти“ и 

подготовка на проектни предложения за решаване на проблеми и трансфер на иновации 

към конкретна фирма. 

9. Организиране от Факултета с подкрепа от работодателите на мероприятия за 
кариерно ориентиране и развитие на студентите като „Дни на специалността“, „Вечер 

на работодателя“ и др. 

10. Основаване на Сдружение „Факултет – Работодателски организации” за 

управление на кариерното развитие на абсолвентите и проследяване на тяхната трудова 

реализация. 

11. Съвместно оценяване от Факултета и работодателите на пригодността на 
абсолвентите за назначаване на работа съобразно техните професионални, управленски 

и социални компетентности. 

Отговорите на всички въпроси са под формата на пет степенна Ликертова скала, 

като най-ниският отговор е 2 - малка, слаба, а най-високият е 6 – отлично. 

Отговорите са формулирани както следва: 

2 - малка, слаба / 3 - средна / 4 - добра / 5 - мн. добра / 6 - голяма, отлична 

Изборът на тези отговори е обоснован от факта, оценяването с оценка от 2 до 6 е 

познато на респондентите, които работят в сферата на образованието и асоциацията им 

избраните степени е ясна и еднозначна.  
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На два от въпросите от първата част са дадени различни отговори, като отново е 

спазена петстепенната Ликертова скала: 

1.2. „Считате ли, че проблемите в сътрудничеството „Университет – 

предприятия” с цел повишаване пригодността за заетост на студентите са следствие от 

неефективна държавна политика - недостатъчно финансиране, липса на подходящи 

мерки за подпомагане, неефективно управление и др. подобни?“ и  

1.3. „Считате ли, че проблемите в сътрудничеството „Университет – 

предприятия” за повишаване пригодността за заетост на студентите са следствие от 

неефективно партньорство, като: липса на подходящи форми, липса на готовност и 

мотивация за сътрудничество, неефективна комуникация и др.?” 

Отговорите на тези въпроси са формулирани по следния начин: 

2 – не / 3- по скоро не / 4- нямам мнение / 5- по скоро да / да, определено 

Анкетното проучване се провежда под формата на полуструктурирано интервю от 

член на екипа, като към всеки от въпросите анкетиращият може да зададе по лична 

преценка доуточняващи и допълнителни въпроси и да поиска примери от анкетираните 

преподаватели. 

 

12. Обосновка на избор на извадката 

При планиране на проучването е предвидено да се анкетират преподаватели от 5 

(пет) университета, обучаващи студенти от такива или близки специалности. Това 

означава, че съставът на извадката от един университет би могъл да бъде: 

1. Заместник ректорът по учебната работа на университета; 

2. Заместник декана на факултета по „Бизнес и мениджмънт“ или сроден; 

3. Ръководителят на катедрата, обучаваща целевите специалности; 

4. Един преподавател, отговарящ за учебната работа в катедрата. 

Вместо преподавател от катедрата, в състава на респондентите може да се включи 

и ръководителят на кариерния център на университета, ако има такъв. Трябва да се има 

предвид обаче, че този респондент би взел отношение само по проблемите на т.нар. 

„кариерно ориентиране“. Освен това, той може и да не е член на факултета по бизнес и 

мениджмънт.  

Учебните заведения в системата на висшето образование през периода, в който е 

проведено изследването (2013 - 2014 година) са общо 53, от които Университети и 

специализирани висши училища – 45. Колежите са 27, като 8 от тях са самостоятелни, а 

19 са в структурата на университети и специализирани висши училища
74

.  

Според регистъра на акредитираните висши училища в България (МОН, 2016) 

към датата на анкетиране петдесет и едно (51) висши училища са получили национална 

акредитация. От тях 30 имат акредитация да провеждат обучение в професионално 

направление „Администрация и управление“ и 16 - в професионално направление 

„Общо инженерство“.  

Единадесет (11) висши училища предлагат на студентите си обучение в двете 

направления “Общо инженерство“ и „Администрация и управление“, като в 9 от тях 

обучението се извършва по специалности „Стопанско управление“ и „Индустриален 

мениджмънт“ и или сходни с тях (Таблица 1).  

 

 

Таблица 1. Висши училища, предлагащи обучение в професионални направления 

“Общо инженерство“ и „Администрация и управление“, образователно-

квалификационна степен бакалавър 

                                                           
74

 НСИ, Висши училища по вид, http://nsi.bg/ 
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Висше училище Населено място 

Наличие на 

специалности „Стопанско 

управление“ и 

„Индустриален мениджмънт“ 

или сходни с тях 

1. Аграрен университет - Пловдив Пловдив 
Няма специалности, сходни с 

ИМ и СУ 

2. Бургаски свободен университет Бургас Бизнес администрация 

3. Лесотехнически университет София Стопанско управление 

4. Национален военен университет 
"Васил Левски" - Велико Търново 

Велико Търново Индустриален мениджмънт 

5. Русенски университет "Ангел 
Кънчев" 

Русе 

Стопанско управление  

(Бизнес мениджмънт) 

Индустриален мениджмънт 

6. Технически университет - 
Габрово 

Габрово 
Стопанско управление  

Индустриален мениджмънт 

7. Технически университет - София 
Сливен, София, 

Пловдив 

Стопанско управление  

Индустриален мениджмънт 

8. Университет "Професор д-р Асен 

Златаров" - Бургас 
Бургас 

Стопанско управление  

Индустриален мениджмънт 

9. Химикотехнологичен и 
металургичен университет - София 

София 
Стопанско управление 

Индустриален мениджмънт 

10. Шуменски университет 

"Епископ Константин Преславски" 
Шумен 

Няма специалности, сходни с 

ИМ, СУ, ПА 

11. Пловдивски университет 
"Паисий Хилендарски" 

Пловдив, Кърджали, 

Смолян 
Стопанско управление  

 

За провеждане на анкетното проучване са избрани 5 от тези 9 университета, като в 

допълнение са избрани още 3 висши училища, в които се изучава една от двете 

специалности, обект на интерес, като целта е да се получат отговори от всички региони 

за планиране на ниво 2 в страната и да се постигне по този начин покриване на цялата 

територия на страната с проведеното проучване Таблица 1. 

В избраните за анкетиране висши училища се провежда обучение по 

професионални направления „Администрация и управление“ и/ или „Обща 

инженерство“, които е избрани при проучване на анкетните проучвания по настоящата 

разработка. Основание за избора на тези професионални направления и изучаваните в 

тях специалности „Стопанско управление“ и „Индустриален мениджмънт“ или сходни 

на тях специалности е свързано с няколко фактора: 

1. Висока безработица и ниска степен на професионална реализация сред 
завършващите тези професионални направления

75
. 

2. Висок интерес за обучение в професионални направления, което е 

предпоставка за навлизане на допълнително кадри с тази специалности и опасност 

увеличаване на дела на неработещите по специалността си. 

3. Необходимост от предприемане на мерки за насърчаване на реализацията по 
специалността на завършващите специалности „Стопанско управление“ и 

„Индустриален мениджмънт“ и установяване на възможностите на университетите да 

влияят върху този процес. 

 

Таблица 2. Висши училища предлагащи обучение в професионални направления 

                                                           
75

 Данни на Рейтингова система на висшите училища  
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“Общо инженерство“ и / или  „Администрация и управление“, включени в извадката 

Висше училище Населено място Специалности 

1. Бургаски свободен университет Бургас Бизнес администрация 

2. Русенски университет "Ангел 
Кънчев" 

Русе 

Стопанско управление  

(Бизнес мениджмънт) 

Публична администрация 

Индустриален мениджмънт 

3. Софийски университет "Св. 
Климент Охридски" 

София Стопанско управление 

4. Технически университет - Варна Варна Индустриален мениджмънт  

5. Технически университет - 
Габрово 

Габрово 

Стопанско управление 

Публична администрация 

Индустриален мениджмънт 

6. Технически университет - София 
Сливен, София, 

Пловдив 

Стопанско управление 

Публична администрация 

Индустриален 

мениджмънт 

7. Пловдивски университет "Паисий 
Хилендарски" 

Пловдив, Кърджали, 

Смолян 

Стопанско управление  

 

8. Икономически университет - 
Варна 

Варна 

Мениджмънт 

Индустриален бизнес 

и предприемачество 

Публична администрация 

 

Възможно приложение на резултатите от анкетното проучване 

Резултатите от анкетното проучване за формите на сътрудничество “университет 

– предприятие могат да бъдат използвани за идентифициране на формите на 

сътрудничество, където има най-голяма разлика между важността и нивото на 

изпълнение. Целта е да се определят тези форми на сътрудничество, които се считат 

като най-важни (приоритетни) за повишаване пригодността за заетост на студентите, но 

в същото време не се изпълняват достатъчно ефективно. Това в същност са причините 

за съществуване на проблеми в сътрудничеството. 

  Стъпките при идентифициране на най-важните (приоритетни) форми на 

сътрудничество от гледна точка на подобряване изпълнението на тези форми в 

университета, са базирани на методиката на Найденов (Найденов, 1998, стр.76) и са 

изложени по-долу: 

 

Стъпка 1. Проучване за възможните форми на сътрудничество, анкетиране, 

проверка на съгласуваността на експертите и определяне на средните стойности на 

оценките на експертите – лявата част на 11 въпроса от Група 2 за oценка на 

важността на формите на сътрудничество „университет – предприятия”.  

 

Стъпка 2. Проучване за нивото на прилагане на конкретните форми за 

сътрудничество, проверка на съгласуваността на експертите и определяне на 

средните стойности на експертните оценки – дясната част на 11 въпроса от Група 2 

за важността на формите на сътрудничество „университет – предприятия” за 

прилагането на формите. 

 

Стъпка 3. Идентифициране на формите за сътрудничество, където е налице 

най-голямата разлика между двете „страни” на проблема – важността и как се 

прилага конкретната форма на сътрудничество „университет – предприятия” – 

javascript:;
http://www.bfu.bg/bg/bakalavarski-programi/tsentar-po-ikonomicheski-i-upravlenski-nauki/biznes-administratsiya
javascript:;
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javascript:;
javascript:;


- 702 - 
 

методика на т.нар. Gap Analysis (Parasuraman, et all. 1985) 

 

Усилията на университета за постигане на устойчиви резултати в 

сътрудничеството с предприятията трябва да се насочат там, където разликите за 

определени форми на сътрудничество между средните балове на важността и 

равнището на изпълнение на тази форма са максимални.  

 Изложеният по-горе подход за вътрешно оценяване има предимството, че 

решенията за подобряване на някои форми на сътрудничество с индустрията са 

конкретни и поради биха били подходящи за самия университет и неговите партньори - 

предприятията.  

 Формите на сътрудничество могат да се сравняват и с добри практики на други 

факултети, т.е. да се проведе конкурентно сравняване, което би трябвало да отговори 

на следните въпроси: 

1. С какво и колко другите факултети (конкуренти) са по-добри от нас?  

2. Защо те са по- добри от нас, какво можем да научим от тях? 

3. Как да приложим във Факултета това, което сме научили? 

Конкурентното сравняване трябва да се извършва чрез сравнение между оценките 

за важност на формата на сътрудничество и нейното изпълнение. Крайните резултати 

могат да се оформят във вид на профили за балните оценки на важността на 

отделните форми за сътрудничество и за изпълнението им в отделните факултети, с 

които се сравняваме. 
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Резюме: Целта на настоящия доклад е да се конкретизират проблемите при управлението на 

човешките ресурси при регионалните административни структури, като се проследят в ретроспективен 

план възможностите и развитието на човешките ресурси при конкретни регионални административни 

структури. На основата на очерталите се проблемни аспекти при управлението на човешките ресурси, 

при регионалните организации, авторите ще си поставят за цел да изведат конкретни насоки за развитие, 

както и да обособят и систематизират тематично проблемните области при управлението и развитието на 

човешките ресурси в регионалните административни структури. Изводите, направени в настоящия 

доклад, ще бъдат с практико-приложен характер по отношение на лицата, заемащи ръководни длъжности 

при регионалните административни организации, и едновременно с това ще бъдат насочени към 

определянето на положителни модели на управление и развитие на човешките ресурси в регионалните 

организации.  

Ключови думи: регионални организации, административни структури, регионално развитие, 

човешки ресурси, стратегическо управление 

 
Abstract: The aim of the current report was to be specified the problems in the management of human 

resources at regional administrative structures such as be tracked in the retrospective plan the opportunities and 

the development of human resources. On the basis of the problems identified aspects of the management of 

human resources in the regional organizations, the author will aim to put specific guidelines for development as 

well as to differentiate and systematize the thematically the problem areas in the management and the 

development of human resources in the regional administrative structures. The conclusions in this report will be 

with the practical and applicable character with regard to persons holding managerial positions at regional 

administrative bodies and at the same time will be aimed at establishing of the positive models in governance 

and human resource development in regional organizations. 

Keywords: regional organizations, administrative structures, regional development, human resources, 

strategic management 

   

 

Въведение 

Развитието на науката за управление на човешките ресурси се свързва с 

централното, водещото място и роля, което заемат хората в организацията, тъй като 

именно те са най-важния ресурс на стопанския субект и едновременно с това, хората са 

носители на устойчивото конкурентно предимство на организацията. Определено се 

приема, че науката за управление на човешките ресурси разработва и предлага на 

практика подходите и механизмите за осигуряване на конкурентно предимство на 

човешките ресурси, което е в единство с „ползите“ от това за самата организация, както 

и за нейните служители.  
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Изхождайки и определяйки актуалните в научен и приложен план приоритети при 

управлението на човешките ресурси на ниво стопански субект би трябвало да кажем, че 

осмислянето и/или преосмислянето, което едновременно с това е свързано с 

актуализирането и приемането на политика на ръководството на стопанския субект към 

техният най-ценен „актив“, а именно човешките ресурси, се явява и основната 

движещата сила при изграждането и функционирането на системите за управление на 

човешките ресурси в организацията. При открояването на проблемните аспекти при 

управлението и развитието на човешките ресурси в организацията на първо място 

трябва да разглеждаме и анализираме липсата в преобладаващата част от фирмите на 

ясна, стройна и обоснована политика към човешките ресурси по цялата „верига“, 

започвайки от набирането и подбора на служители до прекратяване на трудовите 

правоотношения, както по обективни, така и по субективни причини. На следващо 

място при вглеждане на водената политика на организациите в Република България 

трябва да отчетем обстоятелството, че съществува тенденция на невъзможност за 

задържане на качествените кадри като носители  на конкурентни предимства за 

организацията. А това е така, тъй като в повечето случай се подценява причинно – 

следствената връзка между повишаването на стойността на служителя, защитаващ 

интересите на организацията и развитието и управлението на човешките ресурси. Този 

проблем се откроява особено силно при организациите, при които е налице отсъствие 

на вътрешнофирмена регламентация (правила, механизми и т.н.) на системата. Особено 

по отношение и на нейните четири ключови компонента, а именно набиране и подбор, 

оценяване на трудовото представяне, обучение и развитие, както и управление на 

възнагражденията. С цел да бъдат идентифицирани основните компетентности, 

трудовото представяне, оценките, както и очакваните последици за служителите е 

необходимо приложението в системите на научно-приложен инструментариум (методи, 

техники и др.). Като трябва да отбележим, че този факт се дължи на изключително 

слабото познаване и прилагане на механизмите на системата от ръководния състав и 

особено от преките ръководители във стопанските организации. 

 

1. Насоки за развитие и управление на човешките ресурси при 

регионалните административни структури. 

При определянето на насоки за развитие при управлението на човешките ресурси 

в регионалните организации трябва да се обръща все по голямо внимание и на 

възможностите, който предлага „e-learning“, което се възприема като „обучение, което 

използва електронни информационни технологии и е базирано на компютърни мрежи и 

интернет“, и създава възможност за потребителите „да се потопят в триизмерна среда 

за по-нататъшно засилване на тяхното обучение“( Върбанов,2009г., стр. 280 - 291). 

Разбира се, когато говорим за електронно обучение трябва да посочим и предимствата, 

които то носи на организациите при неговото използване. На първо място електронното 

обучение създава възможност на организациите да поддържат конкурентоспособността 

си чрез осъвременяване и повишаване на знанията и уменията на собствените си 

служители. Като често наблюдавано последствие при използването му е осъществяване 

на подобрено трудово представяне на служителите, което е необходимо за постигането 

на организационните цели. Не трябва да се пренебрегва и факта, че се елиминира 

нуждата от пътуване, което довежда след себе си до намаляване на разходите за 

командировки, както и прекратяване на загубата на време, което е необходимо за 

извършването на  физическото придвижване на служителите. На следващо място се 

осъществява икономия от мащаба, тъй като могат да се добавят участници по всяко 

време, както и скоростта на разпространение е изключително висока предвид на 

възможностите за реализацията на ъпдейти в реално време и осигуряването на достъп 
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до информация. Определено на централното място е поставено учащото се лице, което 

създава повече контрол върху процеса на собственото му обучение. Съществен момент 

при електронното обучение е, че само след няколко обучения цената за провеждане на 

електронно обучение често може да бъде напълно покрита. Не трябва да се пренебрегва 

и факта, че чрез използването на електронното обучение се наблюдава и двойствен 

характер по отношение на повишаване на компетенциите на служителите, тъй като те 

не само усвояват заложеното учебното съдържание, но и едновременно с това 

повишават й компютърни си познания и умения (Панчев, Д., 2013, стр. 122-130). 

Естествено, когато изброяваме възможностите, които предоставя използването на 

електронното обучение в областта на управлението и развитието на човешките ресурси 

трябва да посочим и недостатъците при внедряването и използването му. Като на първо 

място все още в отделните териториални административни структури няма изградена 

добра интернет връзка, както и се използват остарели компютърни системи, който не 

позволят осигуряването на достъп до наличните в електронните платформи учебни 

материали. Разбира се, не трябва да забравяме и факта, че от една страна, компютрите 

не могат да заместят пълноценно общуването между хората, както и че при 

разработването на обучителния курс се изисква повече време и средства. От друга 

страна при липсата на пряк контакт с обучаващия може да се получи неразбиране по 

отношение на учебното съдържание, както и не се създава възможност за изява на 

личната активност на обучаемите и осъществяването на взаимодействие между 

участниците в учебния процес. Също така пречка за преминаването към електронно 

обучение може да се окаже и наличието на хора с начални или никакви компютърни 

умения по места, което явление все още може да се срещне в администрацията на някой 

по малки населени места. Електронното обучение може да бъде неподходящо за 

определени типове обучения, които изискват повече междуличностни отношения, но 

при разработването на обучителните модули все пак може да се допълнени с 

електронното обучение. Внедряването на електронното обучение крие и още един 

недостатък по отношение на личността, а именно факта, че то може да се окаже не 

подходящо за служители, които притежават определени стилове на учене като 

например силните активисти или прагматиците. И тук, като  предизвикателство за 

въвеждащите курса на обучение чрез възможностите предлагани от електронното 

обучение си остава „напасването“ на електронното обучение към тези групи предвид 

това, че различните хора възприемат предоставените им учебни курсове по различен 

начин в зависимост от стила им, тъй като за някои обучителния процес протича по 

лесно чрез използването на образи, за други за да има ефективност при обучителния 

процес е задължително да прочетат разбираем текст, а към условната трета група се 

причисляват лицата, които се учат чрез изпълнението на конкретна задача, т.е. 

възприемат и се учат чрез практиката. Регионалните администрации се справят с 

различен успех по отношение на административните услуги, които предлагат. Като 

цяло наблюдаваме, че напредъкът в страната е по-голям при въвеждането на услуги на 

„едно гише“ в сравнение с развитието на електронните услуги. При внедряването на 

интегрираните услуги на „едно гише“ масово общините са достигнали 4-ти или 5-и етап 

– съответно „работещ“ и „развиващ“ се, като единствено в област Варна повечето 

общини през 2015 г. отчитат достигане на най-високия 6-и етап – „отличен“. Докато по 

отношение на приложението на електронните услуги, наблюдаваме бавен напредък, тъй 

като почти две трети от общините не декларират предоставяне на електронни услуги, 

като към 2015 г. основно такива общини преобладават в областите Видин, Шумен, 

Русе, Силистра, Благоевград, Кърджали и София( ИПИ, „Състояние и тенденции в 

развитието на областите: общ преглед“).  
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2. Национално и регионално измерение на политиките за управление на 

човешките ресурси.  

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 

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.  

Практическата дейност във връзка с подобряване на политиката по управление на 

човешките ресурси трябва да стартира с анализ, състоящ се от три фази, където първата 

фаза трябва да бъде насочена към събиране на информация за това, което е необходимо 

да знаят служители и за това, което в действителност се предлага като обучение. 

Анализа се основава върху действително събирана  подробна информация от 

специалистите и ръководителите по човешки ресурси в администрация на 

организацията като най-често се извършва чрез изготвянето анкета и провеждането на 

анкетно проучване. На следващо място може и трябва да се използват възможностите, 

които ни предлагат структурираните интервюта за събиране на информация и 

впечатления от служителите на ръководни длъжности в звената по управление на 

човешките ресурси. Необходимо е също така да бъде извършен преглед на редица 

документи, свързани с управлението на човешки ресурси, като стратегически 

документи, изготвени стандарти в областта, каталози, обучения, които се предлагат и 
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др., с цел осигуряването на допълнителна информация. След приключване на 

условните три етапа от първата фаза по събиране на информация за анализ се 

преминава към втората фаза, при която се извършва практически анализ на събраната 

информация и се търси установяване на несъответствията между знанията и/или 

уменията, които са необходими и тези, които са налични и притежават служителите в 

организацията. На основата на втората фаза се преминава към трета фаза, а именно след 

като бъде извършено дефиниране на потребностите от обучение за изследваните 

служители от организацията се преминава към разработване на обучителни курсове, 

които да покрият идентифицираните нужди за повишаване на нивото на компетенции.  

При организирането и провеждането на теренни проучвания трябва да бъдат 

отчитани очерталите се регионалните различия и да бъдат взети под внимание  при 

формулирането на националните политики на централно ниво. Като например 

вземането на решения за повишаване на минималната работна заплата или промяна в 

осигурителната тежест трябва да се взимат, след като се отчетат ефектите върху 

заетостта в по-слабо развитите региони в страната. Тъй като при провеждането на 

национални политики по отношение на развитието на човешките ресурси в слабо 

развитите региони най-силно се проявяват негативните последствия. Тъй като трябва да 

се отчете, че предвид на лошия бизнес климат в изостаналите региони, който се дължи 

на редица фактори като малкият брой на работните места, заетите са с по-ниски 

заплати, като в следствия на мащаба имаме намалена печалба за работодателите, тъй 

като в общия случай в малките населени места и изостаналите региони те осъществяват 

по-малък оборот, което допълнително ги изправя пред сериозните предизвикателства 

да не могат да отговорят на променящите се изисквания въведени с провежданите 

политики на национално ниво. Именно в тази връзка се налага да се търсят 

възможности за подобряване на качеството на предоставяните програми на пазара на 

труда, а това може да се постигне чрез постоянен мониторинг и оценка на програмите 

за субсидирана заетост и преквалификация. Много важен момент при изпълнението на 

отделните програми за повишаване на квалификацията и преквалификацията по 

отношение на изостаналите региони е  създаването на регистри, с които да се 

осъществи проследяване на трудовата и професионалната реализация на 

бенефициентите, с което ще може да се получи нужната обратна връзка за качеството 

на програмите, както и за бъдещето подобряване на тяхната ефективност. Събирането и 

анализирането на информацията по този начин ще създаде практическа възможност за 

своевременно актуализиране на параметрите на програмите, както и ще очертае бъдещи 

посоки за тяхното развитие по отношение на осъвременяването им.  

 

3. Развитие и управление на човешките ресурси през призмата на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

В сравнителен план през изтеклият програмен период (2007г. – 2013г.) и през 

настоящия (2014г.-2020г.) трябва да отбележим, че около 80% от бюджета на 

Европейския съюз се заделят за реализирането на водените политики към постигане на  

интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на европейско равнище. Като в основен 

аспект в ръководената политика е насочена към сближаването на икономическото 

развитие между регионите на Европейския съюз чрез насочване на средства от по-

богатите към по-бедните региони за преодоляване на различията по отношение на 

важни производствени фактори като подобряване на публична инфраструктура, 

развитие на човешки капитал и иновациите. В основата на финансирането със средства 

от европейските фондове се вижда, че се търси инвестирането в публичен капитал, чрез 

който се постига икономическия растеж. Когато говорим за инвестиции в публичен 

капитал имаме предвид, че това са инвестиции основно в транспортна и техническа 
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инфраструктура, като изграждането на  пътна и железопътна инфраструктура, 

пречиствателни станции, социална инфраструктура, повишаване на енергийна 

ефективност на жилищата, подобряване на физическата среда в градовете, както и 

постигането на устойчив градски транспорт. По своя характер се предполага, че 

инвестициите в този тип инфраструктура са значителни по размер, с което може да се 

обясни високия им принос към постигането на икономически растеж. Бързият 

положителен ефект на инвестициите в развитие на публичния капитал се отразява 

върху икономическия растеж чрез подобряване на свързаността, енергийната 

ефективност и качеството на живот в страната. Средствата по Оперативна програма 

„Регионално развитие“ основно се отнасят до иновации в областта на 

информационните и комуникационни технологии, реализирането на иновативни 

културни събития и осъществяването на туристически маркетинг, докато осигуреното 

финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ е било предназначено за иновативни технологии и продукти, 

автоматизиране на процесите, иновативни управленски решения и др. Разбира се, не 

можем да отречем, че направените инвестиции в човешки капитал европейски средства 

през предходния  програмен период (2007г.-2014 г.) също са значителни и са около 724 

млн. лв., но основно тези средства са концентрирани в училища и университети. Това е 

и една от причините да очакваме последващ ефект в средносрочен и/или дългосрочен 

период, т.е. в период от 5 до 15 години. Определено съществена разлика между 

реализираните инвестиции в човешки капитал, за които се предполага, че ще има 

положителен ефект върху растежа в средносрочен и дългосрочен план, то по 

отношение на инвестициите направени, директно върху реализирането на програми за 

създаването на заетост на пазара на труда, можем да кажем, че те ще имат постепенно 

затихваща функция във времето и едновременно с това намаляващ ефект върху 

заетостта на населението. Това естествено определя и постигнатите частични и 

временни резултати като увеличаването на доходите на обхванатите от интервенциите 

лица, както и създаването на възможности за поддържането на трудовите навици на 

дългосрочно безработните лица, както и на безработните от социално уязвимите групи 

в обществото. Като значим елемент в развитието на страната трябва да изтъкнем, че 

европейските средства, които са инвестирани в България през предходния програмен 

период (2007г.-2013 г.), са в посока  на натрупване на публичен капитал, което пък от  

своя страна предполага, че ще трябва да очакваме да се постигне дългосрочен 

икономически растеж.  

Очакванията за постигането на значими положителни ефекти по линия на 

инвестициите в човешки капитал са свързани с фактора „труд“, заемащ висок дял в 

прираста на БВП, тъй като насърчаването на населението и включването на трудовите 

ресурси в производствена дейност и увеличаването на тяхната производителност са 

правилните стъпки по пътя към подобряване на икономическото развитие и 

постигането на социален просперитет. Естествено, всичко това налага 

трансформирането на фактора „труд“ в конкретни политики, където Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) се възприема като един от 

инструментите за реализиране на такива политики с безвъзмездната подкрепа на 

европейския социален фонд (ЕСФ). Водените политики за заетост през изтеклия 

програмен период са организирани върху изпълнението на стратегическата цел 

отразена в Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, а именно  „да се 

подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия 

капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, 

достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното 

включване“ (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, стр. 6). 
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Предвид така поставената цел са сформирани специфични подцели, насочени към 

осигуряването на възможности за повишаването на качествата на работната сила, чрез 

осигуряването на допълнително финансиране за по-добро и по-достъпно образование, с 

което да се обезпечи икономическия растеж сега и в бъдеще чрез активен трудов 

фактор с качествени параметри. Предвид на това, се осъществява актуализация на 

редица стратегически документи с цел да бъдат очертани последователни политики с 

устойчив характер за развитието и управлението на човешките ресурси, при което 

оперативните документи за реализация и отчет на провежданите политики са 

националните планове за действие по заетостта и ежегодните отчети към тях. Като 

примери за осъществени актуализации на стратегически документи можем да изброим 

обновените и осъвременени  националните програми за реформи, от които първата е за 

периода 2007-2009 г. и е приета с протокол на Министерски съвет № 8.1 от 01.03.2007 

г., а последната актуализация на „Националната програма за реформи на Република 

България в изпълнение на стратегията Европа 2020“ е направена през 2014 г., докато 

последната актуализирана стратегия по заетостта на Република България за периода 

2013 – 2020г. е приета  с Решение на МС, с Протокол № 4 от 09.10.2013 г.за сравнение 

първата стратегия по заетостта е за периода 2004 - 2010 г.  

Определено силно влияние върху важността на провежданите политики оказва 

неблагоприятната демографска среда, ограничаваща естествения прираст на трудовите 

ресурси като източник на растеж. И имайки предвид отрицателния естествен прираст 

на населението, както и значителните емиграционни процеси, за да се постигне 

пълноценно използване на наличния трудов ресурс се налага разработването на 

приоритетни политики за включването му в заетостта, както и за повишаването на 

неговата производителност като това са политики без алтернатива към настоящия 

момент. Това е и една от причините, поради които можем да видим наличието на  

приемственост между осъществяваните политики по Оперативна програма „Развитие  

на човешките ресурси“ през изтеклия програмен период и предвидените политики за 

реализация по Оперативната програма за новия програмен период в дългосрочен план. 

Като по отношение на трудовата заетост, намаляването на бедността и насърчаването 

на социалното включване в България са определени в дългосрочен план националните 

цели с хоризонт 2020 г., а именно да се постигне ниво на заетост не по малко от 76% от 

неселението на страната, което попада във възрастовата група на лицата в 

трудоспособна възраст между 20 и 64години и едновременно с това да се намали делът 

на лицата в бедност с 260 000д. Така формулирани цели са отразени в разписаните 

политики за изпълнение на трите основни стълба в Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ за новия програмен период 2014-2020 г., а именно повишаване на 

дела и качествата на заетите лица, едновременно с това намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване, както и актуализиране и модернизиране на 

публичните политики. 

 

Заключение 

В период на икономическа криза и намалени възможности за финансиране от 

страна на държавния бюджет предоставената финансова помощ от Европейския 

социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ може да се 

окачестви като правилен подход към насърчаване на икономическата активност и 

включването в заетостта, както и повишаването на качеството на трудовите ресурси 

чрез обучение и квалификация. Необходимо е, разбира се, да бъде съобразено 

провежданото обучение с потребностите на пазара на труда с цел повишаване на 

ефективността, както и трябва да се отчете преструктурирането на работната сила в 

съответствие с предполагаемото посткризистно развитие на икономиката, за което 
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развитие трябва да бъде създадена информационна среда определяща посоката на 

икономическото развитие след кризата, тъй като липсата на информационна среда ще 

придаде непредвидим характер на обучението и то основно върху придобитата 

допълнителна професионална квалификация. А това от своя страна ще определи 

неефективността на обучението на всички нива, тъй като не трябва да се възприема 

модела за обучение „заради самото обучение“, защото икономическия смисъл на 

направените разходи придобива смисъл тогава, когато тяхната възвръщаемост носи 

ползи за обществото, стопанския субект и конкретно за  индивида. 
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Abstract: A successful business of companies, in the growing competitive and uncertain business 

environment, is built on the foundations of quality human resources. With their competence, talent, creativity 

and dedication, they can contribute to this output, for what it is necessary to create adequate incentives and 

motivate employees at all levels. Since is natural that people have different priorities, needs and desires, it is 

clear that their preferences and motivation for work will be varied. This emanates a wide range of prizes, 

bonuses and other benefits that are allocated according to work performance. Beside material, there is an 

importance in intangible assets, manifested in the recognition, respect, higher status, development of personal 

skills and education. An adequate combination of material and immaterial compensations contributes to a higher 

employee engagement, development and growth of the organization and realization of realistic goals, which 

further reflects on rationality, productivity and business efficiency. The aim of this research is to draw attention 

to the type and importance of the benefits that different companies use in different industries, so as on the impact 

they have on employees’ motivation. In this direction, the survey was conducted in two sectors: IT and banking 

sector. The results show that in the IT sector attention is more drawn to the staff motivation, and that non-cash 

incentives have priority in use for this purpose. 

Key words: human capital, motivation, remuneration, compensation, efficiency  

 

INTRODUCTION 

The dynamic of contemporary environment, especially of its market segment, initiates 

innovative behavior of companies as a condition of their survival, and it rightly points out that 

changes are the only constant in their behavior. Continual alignment of all business segments 

with fast, intermittent changes in market demand requires new approach to management, 

which has to be focused on making decisions which will determine current activities in the 

light of future befalling. 

In contemporary business environment, a basic resource of any organization is 

composed of people and their skills, which contribute to achievement of organizational goals. 

Their creativity, innovation and motivation are the characteristics which make them different 

from other resources in enterprise. Professional, educated workers with adequate skills and 

abilities are the framework of every organization and they contribute to creation and 

maintenance of the organizations’ competitive advantage. Such workers do not represent only 

common labor force, but the capital of the organization, which allows it to create an additional 
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value. That is why the human capital management has become an imperative for many 

companies. 

In order to achieve customers’ satisfaction, it is quite necessary to firstly achieve the 

employees’ satisfaction. Since the employees are, so called, internal consumers of companies, 

without their satisfaction in everyday activity performance, it is impossible to create and 

deliver superior value to final customers. 

Motivation and rewards have been recognized as important elements of human resource 

management. For this reason, all successful companies have focus on development of 

techniques and systems that will be able to influence the motivation of employees. 

Organizations should identify factors which are crucial for employees’ motivation and their 

commitment to the achievement of defined objectives. 

One way of motivation is rewarding. It can be material, as a form of salary increase, 

bonuses and other benefits, etc., as well as non-material, with the aim of harmony 

development, in achievement of organizational and personal goals of employees. By 

achieving organizational goals, employees tend to also achieve their personal goals and that is 

why harmonization of these objectives is important element of success for any organization. 

By using the method of description, with empirical research and comparative analyze, it 

will be determined which impact do the different styles of rewarding have on motivation of 

employees in various sectors. 

The main goal of the research is to show the influence of different reward systems on 

employees’ motivation, in function of their retraining and improvement of organizational 

performances. 

In accordance with the defined goal of the research, two hypotheses have been defined: 

1. Awards and recognitions are the best ways to support and draw attention to good 

and efficient behavior of employees, their self-satisfaction and contribution to the 

achievement of defined goals. 

2. There is a difference between reward systems used IT sector and banking sector. 

 

MOTIVATION AND SYSTEM OF REWARDS 
Success of the company in modern business environment depends on employees’ 

motivation and their striving to conduct their duties efficiently. As a subject of numerous 

authors’ interest, motivation becomes a complex phenomenon which can be defined as a 

process of moving, guiding and maintaining of human behavior towards a certain goal [1]. 

Aforementioned defining of motive-related issue refers to ascertaining of factors which direct 

conduct of employees, drive them to stronger effort and therefore contribute to completing of 

duties presented by top management.  When motivated, employees become focused, 

productive and satisfied; they get higher levels of freedom in completing their work-related 

tasks which, in human conscience develops striving for constant progress. On the other side of 

this link are managers who tend to find a way for motivating of their employees and for 

keeping them satisfied aimed towards achieving of results which are in accordance to 

demanded expectations. As this behavior of individuals can be goal-oriented as well, high 

level of productivity can be achieved in a stable and efficient way even in the long run, if an 

adequate incentive for employees is provided. Furthermore, motivation aimed at achievement 

of goals can be additionally increased if employees contribute in their defining.  

One of the most basic generators of motivation and function upon which human 

resources management is established is an adequately developed system of rewards. Along 

with its strategies and policies in knowledge economics, function of rewards presupposes a 

transparent and flexible system which takes various factors into account such as: learning, 

devotion, results, progress and persistence. A properly established system of rewards can 

secure stronger incentive for completion of existing tasks amongst employees, whereas a 
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work environment in which workers with demanded abilities and qualities will excel and be 

kept. As employees’ diverse priorities, needs and wishes are natural so their preferences 

towards certain awards and other stimulus can be diverse as well. Acknowledgement for 

accomplished results can be created in different ways and the most frequently formulated 

system of awards aimed at satisfying of various needs can be expressed through material and 

non-material compensations. 

 

Material compensation 

This type of compensations is based upon a system of rewards which employers give to 

their employees for fulfillment of their duties and effort. These are financial stimulus in the 

sense of wages, bonuses and material benefits, out of which large share of business expenses 

consist of. Additionally for employers, a wage is directly connected to financial operations of 

organization and represents the biggest expense in it [2]. 

Given the diversity of stimulus with which labor success is incented and awarded 

material compensations can be classified in following way [3]: 

 Salaries 

 Bonuses and incentives 

 Incentive for innovations and improvements 

 Incentive for sharing of knowledge and flexibility 

 Profit sharing  

 Share in ownership 

 Scholarships and tuition fees 

 Study abroad 

 Specialization 

 Days off 

 Usage of company’s car 

 Life and pension insurance 

 Accelerated pension plan 

 Health protection 

 Various types of life insurance 

Economy’s level of development, various economic conditions, culture and heritage 

represent important guidelines that outline factors which motivate employees to the fullest 

extent. Although they seem necessary at the first glance, these types do not represent a 

sufficient condition to incentivize efficiency and effectiveness in labor. Therefore, other 

factors classified amongst non-material incentives, with witch employees accomplish their 

needs of higher importance should be outlined as well. All of mentioned reward types are 

applied for the cause of strengthening of both organizational and individual success, but exact 

type will be chosen on the merits of organizational strategy which is applied.  

 

Non-material compensations 

Non-material or non-financial compensations represent a reward type with which 

stability, development of personal abilities, recommended conduct of employers are acquired. 

Through various stimulus of this category a company attracts and encourages its employees to 

remain in it, to progress by expressing continuous inventiveness and creativity.  

In accordance to that goal, following motivational strategies are applied for the labor 

success to be increased [3]: 

 Improvement and Career development 

 Flexible working hours 

 Acknowledgement and feedback 

 Goal driven management 
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 Position scope adequately shaped 

 Management style demonstration 

 Employees participating in deciding and problem solving 

 Recognition, praise, etc. 

 

In order to fulfill expected effects, rewarding system has to be [4]:  simple, specific, 

feasible, measurable and fair. Accordingly, in order to increase business success, various 

strategies of organizational conduct have been formed and they can be implemented through: 

 Business rotation and changing of employees’ position 

 Bigger responsibility and authority 

 Expanding or specialization of various professions into one  

 Adequate organizational culture 

 Personal development and possibility of achieving personal goals 

One of the most frequent causes of insufficient motivation reflects in resistance of 

employees who doubt in credibility and objectivity of stimulated rewarding. For that reason, a 

system that  accepts both of the motivational strategies has to be implemented,  that will, 

along with an adequate way of organizational conduct persuade employees that achievement 

of expected results can be reached only through their own efforts.  

 

THE ROLE OF ORGANIZATIONS IN EMPLOYEE MOTIVATION 

As the role of motivation manifests in search for what is missing or what is necessary 

for the individual, in order words, solicitation of satisfying needs [1], using efficient 

performance management, it is possible to measure the progress and contributions in 

achieving any results and collect information for the implementation of further decisions. As 

Armstrong points out, (Armstrong, 2002) Performance Management is a strategic and 

integrate approach to achieving lasting success by improving the performance of the 

organization and people development skills of individuals and teams[5]. In this way we 

contribute to the harmonization of the objectives at the organizational, team and individual 

level and allow a match between the needs of employees and the goals of the whole 

organization. 

The scope of performance management is very wide, which is considered a means to 

improve the motivation of employees to achieve high performance [6]. By achieving 

organizational goals, employees tend to exercise and their personal goals and therefore the 

harmonization of these objectives is essential for the success of any organization. This 

complex issue of motivation is an integral part of organizational behavior, thus, performance 

planning, development and reward systems must be well designed. With this being said, the 

following are key preconditions which managers should focus on and ensure they are 

implemented [7]: 

1. Clear organizational goals - managers need to clearly and precisely prescribe 

the organizational goals, provide good information about them and understand what the 

organization expects of them, 

2. Evaluation - the performance of individuals or teams should be constantly 

evaluated, and the organization needs to develop a system and evaluation process 

designed and developed on a scientific basis, 

3. Cooperation - managers need to foster the practice of the system of consensus 

and not through enhanced control and coercion, 

4. Self-managed teams - Management should encourage individuals and teams 

to independently manage performance, 
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5. Development of leadership – It is crucial to identify which managers have 

leadership potential in order to ensure a better and more effective two-way 

communication between them and the employees, 

6. Feedback system - the organization must ensure an unhindered feedback 

system for better performance management. 

 

METHODOLOGY 

Empirical research based on the theoretical basis covering the topic of motivation and 

reward employees, shows the connections between the different systems of remuneration and 

dependencies of sectors that use these systems. For this purpose, literature in the field of 

human resources management has been used that deals with the regulation of the relationship 

between the organization and employees.  

One of the definitions of human resource management states that it is "practices and 

policies that are needed to perform management tasks related to personal matters, in particular 

the recruitment, training, assessment and remuneration of employees of the company and 

ensuring safe, ethically acceptable and fair environment for them [8]. The theoretical 

foundations of this work are in accordance with the reviewed literature in this field. 

In addition to empirical research, an online survey has been conducted in order to 

determine the validity of the defined hypotheses. The survey as a research method is one of 

the qualitative methods by which it is possible to collect large amounts of data in a short 

period of time. In accordance with the topic of this scientific paper, the survey has been 

composed of 14 questions based on motivation and reward systems in different sectors.  

It was an anonymous survey with multiple choice questions and the ability to add 

answer in case the respondents do not agree with any of these findings. How research aim was 

to show that there are differences in remuneration systems used between the banking and IT 

sector, the survey was distributed to employees in these two sectors. The study shows 

involving a total of 48 employees, of which 22 from the banking sector and 26 from the IT 

sector. Based on the results of research it was found that the age structure of respondents 

varies in the area of 30-50 years and that in most cases (over 70%) is a highly qualified 

workforce. 

Chart no. 1. The age and educational background of the respondents 

         Source: Authors, (2016) 

 

 
         Age                                                           Educational Background 

 

For data processing and determining the adequacy of the hypotheses the chi-square test 

was used. As a nonparametric test, chi-square is used to determine the deviation from the 

realized vs. expected value and dependencies between the studied variables. In this case, the 

research conducted is based on the dependencies between the sector and the various systems 

of remuneration (tangible or intangible) that these sectors use. 

 

RESEARCH RESULTS 
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The following research results are presented below:  

a) Results of the survey presented in different diagrams applied with chi-

square statistics, 

b) Values of the test statistics as well as p-values 

As noted above, it is evident that these two sectors, mainly employing a young and 

highly skilled workforce.  The results of the test random sample showed it was found that the 

majority of employees employed within these companies are males. Out of 49 cases, 35 were 

male, expressed as a percentage of 71.4%. As the focus of the research is on motivation and 

rewarding employees the dichotomous question has been raised “Does their company provide 

a reward system?” the results of the survey show that 91.7% of respondents believe that there 

is a reward system. 

In line with this issue, we tested the following hypothesis (with use of the statistical 

program SPSS): 

 H0: There is no statistically significant difference in terms of whether they use 

a reward system between sectors 

 H1: There is a statistically significant difference in terms of whether they use a 

reward system between sectors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothesis testing was conducted with the risk error of 5%. As the p value is 0.000 

which is less than 0.05, i.e. p <α we can conclude that there is a statistically significant 

difference in terms of whether they use a reward system between sectors. 

In support of this fact speaks the insight into individual surveys where all the negative 

answers to this question were from the banking sector. 

The next question directly tied to this was to recognize the type of reward system used 

that their companies provide.  

The possible responses were: tangible and intangible. 

 

Chart no. 2. The system of remuneration in companies 

Source: Authors, (2016) 
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As can be seen in graph, 71.7% of respondents whose companies provide reward system 

are based the existence material stimulation.  

In contrast, 28.3% of respondents believe that in their companies reward systems are 

based on using non-material incentives. 

Taking into consideration these answers play an important part to determining the 

similarity of the reward system of different sectors, we tested the following hypotheses: 

 H0: There is no difference in the used systems of remuneration depending on 

the sector in which these systems are implemented 

 H1: There is a difference in used reward systems depending on the sectors in 

which these systems are implemented 

 

Testing this hypothesis obtained the following output (used the statistical program 

SPSS): 

 

Test Statistics 
 

  

 

 

 

 

 

Hypothesis testing was conducted with the risk error of 5%. As the p value is 0.000 

which is less than 0.05, i.e. p <α we can conclude that there is a statistically significant 

difference in used reward systems depending on the sectors in which these systems are 

implemented. 

As a more confirmation of this result, the insights are given and individual surveys in 

which it was observed that the intangible rewards more frequently used in the IT sector, 

unlike the banks in which there was only one response in favor of the intangible rewards. 

    

              

 

Chart no. 3. Types of rewards depending on the sector  

         Source: Authors, (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As it comes to types of material or intangible rewards that are most commonly used in 

their companies, investigative findings are as follows: 

 In the case of material rewards, the most present are bonuses and financial 

rewards  
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 With non-material rewards, the most present is educational and professional 

training, improvement of interpersonal relationships, and career prospects 

When asked if they are satisfied with the reward system that is applied in their 

companies, the results show that there is plenty of room for improvement in this area. Giving 

possible answers to the three-level scale with YES/PARTIAL/NO, the majority answered that 

they are partially satisfied. 

The last question of the survey is related to the degree of agreement with the statement 

that an adequate reward system contributes to increasing employee motivation, implication 

and higher profitability of the company. In the five-point scale from "completely disagree" to 

"strongly agree", the majority of respondents (results over 50%), said that it fully agrees with 

this statement. 

                  

Chart no.4. Degree of agreement 

Source: Authors, (2016) 

 
 

With this answer we practically confirmed the initial hypothesis stating that awards are 

the best way to support and draw attention to good and efficient behavior of employees, self-

satisfaction and contribution to the achievement of defined objectives. 

Based on the overall survey results, we can conclude that good and adequate reward 

systems contribute to greater motivation of employees; increase work had as a consequence 

leads and better performance of the company. We can also see that the reward systems used 

vary depending on the sectors and that in our case, although dominated by the documentary 

stimulants in both sectors, non-material incentives are used extensively in the IT sector 

compared to the banking sector. 

 

CONCLUSION 

This paper presents the research on different components found within systems of 

motivation and remuneration for employees within companies. The results showed that 

employees undoubtedly noticed that in their company there is a system for evaluating the 

performance, motivation and reward. Also it has been observed that there is a clear distinction 

between two highly developed sectors (Banking and IT) with a completely different approach 

in rewarding and motivating employees. 

The banking sector is considered one of the most vibrant sectors in the field of finance 

and in terms of employees is among the most desirable employers. However, employees in 

this sector recognized only material incentives as known in their companies. On the other 

hand, when asked how satisfied they are with the reward system, the majority answered that 

they are partially satisfied. While the question of whether they agree that an adequate reward 

system contributes to improving the operations of the company as a whole the majority of 

responses were positive. 

The IT sector is a rapidly growing industry which employs more people and generates 

huge profits. The employees in this sector identified both material and non-material reward 
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systems in the companies where they work. When asked about satisfaction with the present 

system of remuneration in the company they work, they too answered the same as employees 

in the banking sector, stating that the majority of them are partially satisfied.  

Overall, the respondents expressed agreement with the statement that an adequate 

reward system contributes to the improvement of the individual employee and the company as 

a whole. However, on the other hand only partially satisfaction with the remuneration system 

remains an open question where are the deficiencies of applied reward system? Perhaps the 

answer to this question lies in the wrong methodology or lack of transparency in the system of 

job evaluation and assessment of the performance of employees. Some of the problems can be 

in the communication between different levels of management with the company, the method 

towards presenting goals or inadequately set compensation systems that lead to conflicts 

between the individual and the team.  The system of motivation and reward should promote 

good relations between people, be fair and help the employee feel like an important part of the 

team.  

Future directions of research could be directed just to test the transparency of the system 

of assessment preceding the remuneration system, the combination of tangible and intangible 

reward systems, as well as emphasizing the importance of the individual as an important part 

of the team. 

It should be noted that the conducted research has its limitations. Although through the 

study the hypotheses have been demonstrated, the sample surveyed was too small (in 

comparison to the size of the market that the two sectors cover). By conducting research on a 

larger scale, the survey results could be better and more relevant. Also, the level of motivation 

of employees is not measured, so we cannot know for sure how these factors of motivation 

really affect the achievement of defined objectives. Surveying as a research method certainly 

has its advantages and disadvantages, such as giving socially accepted responses which 

undoubtedly could affect the results of the survey. 
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Постигането на хармония и съвместяване на личния и професионалния живот на 

хората в модерната организация предполага дейността да бъде така организирана, че 

всеки човек да виждат смисъл в това, което върши и да е удовлетворен от труда си. За 

да успеят ръководителите да постигнат такъв ефект или поне да се доближат до него, 

обикновено се обръщат към факторите, които мотивират персонала. Оказва се, че това 

е недостатъчно, защото един от демотивиращите фактори е недобре организираната 

длъжност. Разрешаването на този проблем е въвеждане на системен анализ на труда 

на длъжностите, чрез който се подпомага преструктурирането на дейността и 

задачите по начин, удовлетворяващ както целите на организацията, така и 

нарастващите изисквания на изпълнителите. 

Конкретни, стандартизирани техники за анализ на длъжности се формират, за да 

подпомогнат анализаторите. Използването на различни техники поражда и въпроси 

относно тяхната пригодност. Затова има и доста изследвания върху ефективността на 

техниките. В литературни източници са описани целенасочени и последователни 

дейности за анализ на длъжностите, обединени в техники. Най-разпространените 

техники, които се прилагат са: метод на елементите на работата, функционален 

анализ на работата, въпросник за анализ на позицията и техника на критичните 

инциденти. (Ригио, 2006, 78) 

В Америка, Европа и Русия има наложени практики, докато в българските 

организации, особено от обществетия сектор разработването и въвеждането на 

модели за анализ на длъжности е предизвикателство. При това, освен липсата на 

практика е нужно да се преодолеят както непознаването на процеса, така и 

неразбирането на необходимоста от прилагането му за повишаване на 

продуктивността. 

Анализът на длъжностите е трудоемък процес, изискващ достатъчно време, 

специализирани познания и обучени анализатори. При осъществяването му е 

възможно да възникнат проблеми, които трябва да се идентифицират, за да се работи 
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целенасочено за тяхното преодоляване и овладяване от страна на ръководителите и 

специалистите по управление на човешки ресурси. 

Основните проблеми, които могат да се очертаят при подготовката и 

провеждането на анализ на длъжностите могат да се обособят в четири основни 

категории: съдържание на получената информация, точност при описване на 

действителното състояние на длъжността, равнище на подкрепа от страна на 

ръководителите и недоверие към анализаторите. 

За ефективен анализ на работата от изключителна важност е съдържанието на 

получената информация. Проблемите, които могат да възникнат и да отклонят 

анализатора от действителното състояние на длъжността са свързани с точността и 

яснотата на набраната информацията, съзнътелното променяне на информацията, 

планирането на времето за провеждане и точността на избраните методи за набиране 

на информацията. 

Безспорно точността и яснота имат критично значение за крайния резултат от 

анализа. Факт е, че работещия на конкретна длъжност най-точно знае какво трябва да 

върши на изпълняваната длъжност. Проблемът е, че и най-добрите изпълнители не 

успяват да обяснят работата си достатъчно ясно и подробно и информацията, която се 

получава, често е недостатъчна. Поради липсата на възприети практики за анализ на 

работат у нас – хората възприемат набирането на такъв тип информация като 

натоварващо досодно хрумване на някой ръководител. Една от причините за този 

ефект е, че изпълнителите не са обучени и подготвени да дадат достатъчно 

качествени данни. Този ефект е свързан и с недостатъчната подкрепа от страна на 

специалистите и ръководството. 

Нетагивното отношение и незнанието на работещите какви са целите на 

набиране на информацията, провокира подаването на неточна, неясна, недостатъчна 

или деформирана информация. Попълването на въпросниците или дневниците, или 

отговорите в интервю описват работата, но не изясняват подробностите за нейното 

изпълнение. Поради това вероятността да се получа недостатъчни, неясни, а понякога 

и неточни данни е голяма. Работещите притежават способностите да изпълняват 

добре работата си, но не са в състояние да я обяснят. 

Подозренията, че такъв тип проучвания могат да доведат до нежелани за 

изпълнителите промени, подтикват някой от проучваните да подават съзнателно или 

неволно грешна информация. Някой работещи дават факти, които са в техен интерес. 

Други, които смятат, че техните усилия са недостатъчно оценени – в стремежа си да 

направят впечатление подават друг тип данни, които не касаят изпълнението на 

длъжността а тях самите. Някой служители, искат да бъдат по-високо оценени и се 

концентрират в дейности, в които считит, че са най-опитни и компетентни, като 

пропускат други, в които не се чувстват толкова сигурни. Тези изследвани са склонни 

да преувеличават значимостта на някой задачи или времето, необходимо за 

изпълнение и да игнорират други по свое осмотрение.  

При използване на метода на наблюдение, когато се знае, че се провежда 

изследване, темпото на работа се определя от изпълнителите, като те поставят акцент 

на претовареността, умората или подтиснатостта от работата си. 

Друга причина, поради която не се получава достатъчно качествена информация 

може да се открие в продължителността на провеждане на анализа. Естеството на 

процеса анализа на работата предполага определяне на достатъчно време за 

провеждане, като за всяка от дейностите на целия процес е необходимо да се планира 

достатъчно време. Кагото сроковете, в които се провежда анализът на длъжностите, 

са кратки – хората нямат възможност да обмислят и да опишат точно какво правят, 

какво е по-важно от друго и колко време им отнема изпълнението на конкретни 
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функции и задачи. Също така има длъжности които са по-устойчиви, и други – в 

които съдържанието на задачи се променя по-често във времето.  

Когато времето за провеждане на анализа е недостатъчно, изпълнителите често 

не съумяват да отговорят пълно и точно на въпросите.  

Сериозен пропуск при провеждане на анализ на труда е проверката на  

достоверността и надеждността на получените данни. Това може да се случи, когато 

анализа на длъжностите се провежда от недодтатъчно обучени лица. Специалистите 

по анализ на длъжности винаги проверяват информацията, като подбират подходящи 

методи. Непрофесионалните анализатори, определени в организацията да участват в 

процеса на анализ могат да проверяват достоверност на изведената информация като 

се консултират с колеги, имащи отношение към длъжността, която се анализира, 

защото от тях винаги може да се получи допълнителна полезна информация. 

Съдържанието и качеството на получената за анализ информация може да бъде 

ограничено от метода и формата, ползвани от анализаторите за набиране на 

информация.  

Всеки от методите за изследване в някаква степен има ограничения. Дори и при 

комплексно използване на методи може да не се получи желано количество 

достоверна информация. В рамките на въпросника, интервюто, хронометража при 

наблюдение, времето за подаване на данни често е твърде ограничено и това е 

предпоставка за пропускане на някой аспекти от работата, най-често защото 

работещите точно в този момент не са се досетили за тях. Количеството въпроси във 

въпросника или интервюто, времето за наблюдение или недостатъчното време за 

попълване на дневници отраничава както количеството, така и качеството на 

информацията, защото за краткото време за описване на работата се подават 

недостатъчно добре обяснени данни, които специалистите си разбират, но 

анализаторите биха могли да възприемат по различен начин. 

Трябва да се обърне сериозно внимание на факта, че в процеса на анализ на 

работата изпълнителите могат да осмислят дейността си като цяло. Описването на 

свойствени и несвойствени за длъжността дейности, чести, периодично повтарящи се 

и извънредни дейности, индивидуална и групова работа, личностни способности – е 

цялостно осмисляне на процеса на работа. Това подпомага на работещите не само да 

видят работата си в цялост, но и да разкрият неосъзнавани способности и/или 

пропуски в знания, умения и модели на поведение. 

Насочването на вниманието към същността на отделни елементи от дейнсотта, 

идентифицирането на работни функции, дейности, задачи и операции, и 

разпределянето им във времето разкрива и възможности да се установят проблеми в 

ефективното използване на работната сила в организацията. Например описването на 

ежедневните, периодичните и извънредните задачи може да покаже, че голяма част от 

времето се пренасочва към несвойствени дейности като препланиране на отложени 

задачи, съгласуване на документи, нецелесъобразно продължителни съвещания, 

изчакване на началника и други подобни. Осъзнаването на начина на използването на 

работното време може да бъде стимул за работещите да се опитват да го уплътнят по-

пълноценно, но по този проблем ръководството е заинтересувано повече и трябва да 

предприеме съответните действие за оптимизиране на проблемни процеси и 

процедури на организационно равнище. 

Точността при описване на действителното състояние на длъжността е 

проблем, на който трябва да се обърне внимание. При провеждане на анализа трябва 

да бъде обяснено точно какво се изисква, защото често хората описват, онова, което 

считат, че би трябвало да правят, а не това, което в действителност работят. Това се 

получава основно по две причини. Едната е свързана с неизяснена целта на процеса 
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на анализ на длъжностите и хората смятат, че трябва да дадат идеи за да се подобри 

работата им. По сериозен проблем за организацията поражда втората причина, поради 

която не се описва точно работата, а именно – работното време не е добре уплътнено 

и изпълнителите извеждат несъществуващи задачи или преувеличеват времето, което 

им е нужно за изпълнение на налични задачи. Съответствието на подадената 

информация с действителната може да се провери чрез наблюдение, в което 

разминавенето между описаното в работни дневници, интервюта и въпросници се 

съпостави с  онова, което се вижда при наблюдение на работата.  

Много често, поради лични интереси или недостатъчен контрол се получава 

отклонение от това, което трябва да се работи. Друг начин за установяване на 

неточности в пододената информация е допитването до преките ръководители, които 

бе следвало да познават дейноста на изпълнитилите и да коригират несъответствията 

на данните. В процеса анализът на длъжностите трябва да установи какво се работи 

на дадената длъжност и какъв резултат се очаква да бъде постигнат. Как  се 

разпределя времето за изпълнение на задачите не е обект на изследване на анализа на 

длъжностите. За да бъде точно описанието на длъжността задължително трябва 

да отговаря на реално извършваната работа, а не на начина, по който би трябвало да 

се свърши. Необходимо е да се съпостави това, което се случва в действителност с 

това, което е планирано да се върши в организацията. В случаите, когато се установят 

несъответствия е необходимо да се придприемат коригиращи действия. 

За да бъде ефективен анализа на длъжностите важна роля имат както 

висшето ръководство, така и линейните ръководители.  Подкрепата от страна на 

висшето ръководство се изразява от една страна в разясняване на важността на 

анализа на работата за извеждане на реалното състояние на функциите и дейностите в 

длъжностите, и от друга страна в убеждаване на хората, че достатъчната и достоверна 

информация за длъжностите ще бъде използвана за оптимизиране на работата, при 

което да се подпомогне както достигането на организационните цели, така и да се 

създадат възможности за повишаване на удовлетвореността от работата за 

изпълнителите. Тази важна подкрепа висшето ръководство често пренебрегва. Най-

често анализа на работата се планира и осъществява от един специалист по човешки 

ресурси или от малка група, която носи отговорност за процеса. Такъв тип практика е 

погрешна, защото тази дейност е ключова и когато не е ефективна води до създаване 

на проблеми при други важни дейности не само в управлението на човешките 

ресурси, но и в цялостния мениджмънт на организицията.  

Основната ролята за качеството на подадените данни имат преките 

ръководители. От това дали те са наясно с целите и смисъла на анализа на труда и 

дали осъзнават важността му – зависи дали ще отстранят подчинените си от 

подготовката за анализ, или ще стимулират подчинените си да дават точни данни. 

Истината е, че качествен анализ на труда може да бъде направен само когато има 

добро взаимодействие между изпълнители, ръководители и анализатори на работата, 

тъй като ръководителите познават дейността и могат да установят много голяма част 

от деформациите в подадената информация. 

Като се има предвид, че анализа на длъжностите като процес е познат предимно 

на специелистите по човешки ресурси, а голяма част от линейните ръководители 

изобщо не са наясно в какво се състои и какви са целите му, е доста трудно да се 

привлекат масово преките ръководители да участват ефективно в него. (Ботева, 2014, 

119-126) Често го игнорират и го отнасят към маловажните въпроси. Не обръщат 

внимание на резултатите от анализа на работата. Причините за това основно са 

свързани с неразбирането, че данните от анализа на работата могат практически да се  

използват във всички кадрови функции. Когато анализа на работата се възлага на 
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външни изпълнители или на хора без достатъчно опит в организацията, 

ръководителите се опитват да изключат анализът от своята програма, като го 

прехвърлят на някого от подчинените си. Игнорирането на процеса на анализ на 

работата от страна на преките ръководители е сериозен проблем, защото точно от 

тяхното познаване на дейността и междуличностните отношения зависи 

отстраняването на неточностите в подадената от подчинените им информация. 

При осъществаване на процеса анализаторите се сблъскват и с проблема на 

недоверието към тяхната дейност. Хората, чиито длъжности са подложени на анализ 

се опитват да установят защо анализаторите правят тези проучвания; каква е целта на 

въпросите, които им задават; защо нарушават личната им свобода; защо ги 

застрашават и т.н. Тези и други подозрения са предпоставка за укриване или 

умишлено променяне на подадена информация. Работещите са убедени, че всякакъв 

вид анализи ще предизвикат в последствие някакви минимални или по-мащабни 

промени – дали в начините за оценяване, дали в  повишаването, заплащането, 

обучението, работните практики, нивата и формите на контрол или в нещо друго. 

Като се имат предвид тези опасения на анализираните, за добрия краен резултат 

анализаторът трябва да умее да вниква в същността на работа. В случаите, когато 

анализът се осъществява от работещи в организацията, които имат обща или по-

конкретна представа от дейността – то тогава те трябва да се справят само с 

посочените по-горе подозрения. Когато анализат се осъществява от външни 

анализатори, то освен с подозренията на анализираните, те трябва да могат да вникват 

в работа, в която не са компетентентни. За качествен анализ на длъжностите, 

независимо дали са провежда от външен анализатор или от работещи в организацията 

е важно да се установят доверие и сътрудничество между анализатора и 

изпълнителите на анализираните длъжности. 

При осъществяване на анализ на длъжностите е важно да се имат предвид 

посочените пролбеми, за да не се допуснат грешки или процесът да се превърне във 

формалност. Практическите решения за преодоляване на очертаните проблеми 

могат да се концентрират в следните основни направления: стимулиране на 

активното участие на ръководителите от всички равнища, като то включва и в 

разаснаване на целите на анализа; оценка на качеството на набиранта за 

достатъчно време информация; определяне на подходящите методи, съобразно 

дейността и справяне с недоверието. 

Когато изпълнитилите на анализираните длъжности не са предварително 

подготвени и не им е обяснена целта на анализа, то данните, които предоставят могат 

да бъдат съзнателно или несъзнателно изопачени. За да се избегне това хората трябва 

да са предразположени правилно, за да предоставят точна и достатъчна информация. 

Тук ръководителите имат важна роля – те трябва да изяснят на работещите защо се 

прави този анализ и това, че резултатите не застрашават отделните изпълнители. В 

тази връзка е важно ръководителите на всички равнища да знаят каква е ролята на 

процеса и какви са ползите от него. Като се има предвид, че част от ръководителите 

изобщо не позноват процеса и неговата ключова роля за управлението на човешките 

ресурси, за организационното структуриране и за разработването на длъжностни 

характеристики в организацията – първата стъпка трябва да бъде обучение на 

ръководителите за ефективното им включване в процеса на анализ. 

Често, при провеждане на анализ на работата, не се разяснява на хората какъв е 

смисъла на тази дейност и важността на качеството на информацията, която се 

предоставя – за това изпълнителите просто попълват въпросник или отговорят на 

зададени от анализатор въпроси.  
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За да се получи достоверна информация от на анализа на длъжностите, 

ръководството на органицацията следва да обърне внимание дали за набирането й са 

зададени точните въпроси, чрез които да се получат достоверни данни. Събраната 

информация, съотнесена към изследването на действителното положение на 

дейността на изпълнявана длъжност е много интересена област за изследване и може 

да покаже различни проблеми и отклонения, но не е обект на процеса анализ на 

длъжностите. 

Понякога, поради различини причини, полученета информация не се проверява 

за точнаст и надежност. Това може да обезмисли процесът на анализ. 

Специалистите по анализ на длъжности използват механизми, чрез които проверяват 

информацията. Проверката на данни най-лесно може да се направи чрез задаване на 

едни и същи въпроси на различни места и съпоставяне на получените от тях данни. 

Друг начин за проверка на информацията е допитване до преките ръководители, 

които познават работата на подчинените си. Също така може да се ползват и 

допълнителни методи. Например когато информацията е набирана чрез въпросник – 

може за данните, подложени на съмнение при анализа да се проведе допълнително 

интервю, като въпросите се задават така, че да изискват обяснение – “Защо ...?“, 

“„Как ... ?“, „Какво ... ?“ и т.н. При някой професии е възможно да се приложи и  метод 

за наблюдение за уточняване на подадената от изпълнителите информация. 

При организиране на анализ на длъжностите, дейностите от него трябва да се 

планират така, че да са в удобно за изпълнителите на анализираните длъжности 

време. Също така е важно да се осигури и достатъчно време за обмисляне и 

подробно описване на данните. Когато се провежда анализ на длъжности, 

ръководството трябва да съгласува този анализа с натовареността на работния процес. 

В периоди на натоварена работа, изпълнителите се концентрират върху дейността си 

и не се съсредоточават в анализа на длъжностите. 

Когато за предоставне на конкретни данни за длъжностите на изпълнителите се 

дават само седмица-две – те рядко успяват да опишат точно характера на работата си 

и промените в съдържанието на длъжността си. Като се има предвид, че всеки 

изпълняна задължениета си и паралелно с това трябва да осмисли и информацията, 

която подава, ако периодът за анализ е кратък – тогава работещите, които подходят 

отговорно към анализа ще трябва в по-малка или по-голяма степен да загърбят 

трудовите си задължения. За да не се стига до такъв избор трудови задължения или 

подаване на точна, подробна и ясна информация за анализа от страна на 

изпълнителите – ръководството трябва да предвиди достатъчно време за набиране на 

информацията, за да може хората да я изведат и осмислят паралелно с изпълнение на 

трудовите си задължения. 

Трудно е да се каже колко време точно се изисква за описване на данните от 

страна на изпълнителите, защото това е свързано както с индивидуалните 

способности на изпълнителите да опишат дейността си, така и с методите, които се 

използват.  

Някой анализатори като Козлова, Филина, Дроздов, считат, че анализът и 

самонаблюдението на работата може да бъде вписано в длъжностните задължения. 

Това все още се случва изключително рядко в практиката, но анализът на 

длъжностите е целесъобразно да се провежда ежегодно. (Филина, 2007) Започва да 

придобива популярност и идеята работещите да се оценяват и за участието си в 

анализа на длъжностите. Тази идея е свързана с все по-широко застъпените през 

последните години модели на оценяване, при който се правят самооценки. При 

оценяването трябва да се оценява и приносът за пълнота, точност и достоверност на 

данните, които се предоставят при анализа на работата. Счита се, че сам по себе си 
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такъв подход би подобрил качаството на получената за анализа на длъжностите 

информация. (Дроздов, 2002, 46) 

Изборът на подходящия метод е много важен за крайните резултати от 

анализа. Добре е да се направи и консултиране с работещите, чрез какъв метод 

предпочитат да дават информация. Когато има много изпълнители и те очакват 

анонимност, обикновено се прибягва до въпросници. Когато хората не са особено 

наясно какво трабва да правят – те обикновено избират интервю, в което 

анализаторът задава помощни въпроси или наблюдение, когото длъжността го 

позволява. 

Прилагането на сложни и скъпи методи за анализ на длъжностите, котато това 

не е необходимо и въвеждане на техники в името на научния експеримент само 

затруднява анализа. Преди да се въвдеде каквато и да било система за анализ на 

длъжности е необходимо да се оцени нейната устойчивост и възможността й за 

приложимост в организацията към съответния период от нейното развитие. (Козлова, 

2010, 15) 

Недоверието към анализаторите си остава един от основните проблеми при 

провеждане на анализ на длъжности. Много често, дори и при достоверно подавана 

информация, недоверието не изчезва. Професионалните анализатори на длъжности са 

обучени да преодоляват в голяма степен недоверието, но когато анализът  се 

осъществява от работещи в организацията те трябва да подтиснат негативните си 

емоции от сблъсъка с недоверието и да бъдът търпеливи, тактични и дипломатични в 

отношенията си с хората. Тук пак възниква необходимост от обучение на 

провеждащите анализа насочено към това първо те да придобият правилната 

нагласа, а не да възприемат дейността по анализ на длъжностите като поредната 

досадна задача, която им се налага да изпълнят. В процеса на изграждане на 

утвърдени практики по анализ на длъжностите в организацията проблемът с 

нагласите постепенно се овладява. 

Когато няма утвърдени практики по анализ на длъжностите, за да се преодолеят 

проблемите с недоверието на организационно равнище следва да се провеждат 

целенасочени обучения както на анализаторите, така и на изпълнителите, 

чиито длъжности се анализират. Обученията на анализаторите трябва да са 

насочени към овладяване на умения за разясняване на целите на набирането на 

информацията и изграждане на доверие; придържане към обективност и критичен 

подбор на информацията; демонстриране на позитивно отношение; слушане, 

наблюдаване и анализиране на информацията, а не нейното коментиране; при 

провеждане на интервю да записват информацията, за да не се видоизмени. 

Изпълнителите, участващи в анализа на длъжностите трябва да бъдът обучени 

как и каква информация да подават. Да бъдат наясно, че от тях се изисква да посочат 

съдържанието и състоянието на длъжността, а не да опишат какво съдържа 

длъжностната характаристика или как би трябвало да се изпълняват функциите и 

задачите. 

Практиката показва, че анализът на длъжностите е работа в сътрудничество. 

Само в условия на доверие и взаимодействие, честни и конструктивни 

взаимоотношиния между работещите и анализиращите длъжностите 

резултатите от анализа на работата ще бъдат обективни. В противен случай 

събраната информация може да бъде недостоверна, деформирана и данните могат да 

се окажат непригодни, което ще обезмисли същността на анализа на длъжностите. 

Практически е доста трудно да се елиминират всички неточни данни от анализа, 

но при подходящо обучение и опитни анализатори – неточностите могат да се сведат 

да минимум и анализа на длъжностите да бъде ефективен. 



- 727 - 
 

Литература 
 

 

1. Ботева Н. (2014). Анализът на длъжностите – инструмент за управление на 

човешките ресурси в Министерството на отбраната (дисертационен труд), София: 

Военна академия. 

2. Ригио Р. 2006. Въведение в индустриалната/организационната психология. 

София: ДИЛОК. 

3. Дроздов И. Н. Психология професиональной деятельности государстнених 
служащих: Практическое пособие, 04.2002, <http://www.drozdovland.ru/index.php? 

action=add&id=341> (05.02.2014) 

4. Козлова, Л. А, Самуйлова, Л. Э., Логинова, Ю. А., Рощин, Д.Н., Тарасова, С.В.  

“Анализ и проектирование рабочего места (должности)”, Методическое пособие: 

Справочник по управлению персоналом, 23.10.2010; <http://www.t-t-2005.narod.ru/ 

metod02.htm>; (02.05.2014). 

5. Филина, Ф. Н. “Анализ и описание работы и рабочего места“, В: журнал 
Российский Бухгалтер, 30.05.2007; <http://rosbuh.ru/?page=article&item=935> 

(29.03.2014). 

 

azninka@abv.bg 

 

http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=341
http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=341
http://sup.kadrovik.ru/


- 728 - 
 

ПСИХОСОЦИАЛНИ РИСКОВЕ И МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

 

Даниела Стоянова-Златкова, магистър по трудова и организационна 

психология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Е-mail: d.zlatkova@stsb.bg 

 

Daniela Stoyanova-Zlatkova, Master of Work and Organizational 

Psychology, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 
Резюме. Докладът представя емпирично изследване на характеристиките на организационната 

среда в Холдинг „БДЖ ЕАД“, с което се идентифицират нивата на психосоциалните рискови фактори и 

на мотивацията на работниците и се откриват зависимости между тях. Голяма част от свързаните с 

мотивацията характеристики на работната среда съвпадат с потенциалните източници на психосоциални 

рискове. Така един и същ фактор може се окаже риск на работното място, който води до понижаване на 

мотивацията, или мотиватор, когато факторът не представлява риск.  

 

Ключови думи: характеристики на работната среда, психосоциални рискове, мотивация 

 
Abstract. The report presents an empirical study of the characteristics of the organizational environment 

at Holding „BDZ“, which identifies the levels of psychosocial risk factors and the motivation of workers. It also 

detects dependencies between them. Much of the motivation related characteristics of the work environment 

matched with potential sources of psychosocial risks. Thus, the same factor can be a risk, leading to a decrease in 

motivation or motivator when it poses no hazard. 

 

Key words: job characteristics, psychosocial risks, motivation 

 

 

 През последните десетилетия настъпват значителни промени, свързани с начина, 

по който трудовия процес се организира и управлява. Предизвикателствата включват 

глобални социално-политически тенденции като нарастващата глобализация и 

създаването на свободен пазар; напредък на информационните и комуникационни 

технологии; нови типове договорни отношения и схеми на работно време, както и 

значителни демографски промени. Трудовият живот е засегнат от общото ускоряване 

на темпото на живот, което допринася за интензификацията на труда, постоянния 

натиск на времето, мултифункционалността и необходимостта от нови знания и 

умения. Тези промени оказват нарастващ натиск върху работодателите и работниците 

да останат конкурентоспособни. Когато са лошо управлявани, тези фактори и редица 

характеристики на работната среда, са предпоставка за множество рискове и нови 

предизвикателства пред представянето, здравето и благополучието на работещите, 

които от своя страна се отразяват и върху организационното благополучие.  

 Множество научни изследвания предоставят убедителни доказателства за ефекта 

на психосоциалните рискове върху здравето. Основен механизъм на въздействие, с 

който може да се обясни връзката между психосоциалните рискове и здравето е стреса 

(Cox et al., 2000). Стресът влияе както на психичното, така и на физическото здраве. 

Пониженото здраве на работещите от своя страна може да засегне гъвкавостта, 

издръжливостта и представянето на дадена организация поради чести отсъствия, 

голямо текучество, ниска производителност и липса на привързаност към 

организацията (пак там).  

 Проблеми като психосоциалните рискове и стреса са често подценявани и от 

работодателите и от работниците. В обзора на новите и нововъзникващите рискове 

mailto:d.zlatkova@stsb.bg


- 729 - 
 

например, 8 от 10 европейски ръководители, посочват, че проявяват загриженост за 

стреса на работното място. Въпреки това, по-малко от 30% изпълняват или са 

изпълнявали конкретни мерки и процедури за справяне с психосоциалните рискове (EU 

OSHA, 2012).  

 Ако темата за стреса и факторите, които довеждат до високи нива на стрес не се 

разглежда с подобаващата за проблема сериозност, то чрез настоящото изследване е 

направен опит за привличане на вниманието, като се докаже наличие на взаимовръзка 

между психосоциалните рискове и мотивацията за труд. Мотивацията е основен 

елемент от системата за управление на човешките ресурси. Всяка компания има 

стратегия или поне прилага някои похвати за мотивация на персонала. Голяма част от 

мениджърите са наясно, че последствията за организацията от немотивирани 

служители са високо ниво на текучество, отсъствия от работа и ниска ефективност. 

Така, темата вече излиза извън областта на здравословните и безопасни условия на 

труд, като обхваща управлението на човешките ресурси и организационното развитие. 

 Кокс определя психосоциалните рискове на работното място като: "Онези 

аспекти на дизайна, организацията и управлението на работата, както и техния 

социален контекст и контекста на средата, които имат потенциал да причинят 

психически или физически вреди" (Cox et al., 2000).  

 В литературата, изучаваща организационния дизайн в контекста на 

идентифициране на факторите на стреса на работното място, са представени множество 

модели, които имат ценен принос за идентифицирането на психосоциалните рискови 

фактори. В резултат на мета анализ на съществуващите модели и изследвания на 

рисковете, които се преживяват като стресиращи и носещи потенциала за вреда, Кокс 

обобщава психосоциалните рискове, произтичащи от характеристиките на 

организацията, работната среда и трудовите задължения в десет различни категории, 

обособени в две области, взаимствани от Хакър - контекст и съдържание на работата. В 

обхвата на контекста на работата попадат организационна култура и функции, роля в 

организацията, кариерно развитие, свобода на решенията/контрол, междуличностни 

отношения и взаимовръзка работа - семейство. Характеристиките на работата с 

потенциал за вреда, произтичащи от съдържанието на работата, са работна среда и 

работно оборудване, вид на задачите и естество на работата, натовареност/скорост на 

работа и работен график (па там).  

 Мотивацията за труд е сложен феномен, който регулира цялата дейност на 

човека. Тя е комплекс от енергизиращи фактори, произхождащи както от личността, 

така и от околната среда, които инициират поведение, свързано с трудовата дейност и 

детерминират неговата форма, посока, интензитет и продължителност (Pinder C., 2008). 

От гледна точка на организационното поведение мотивацията може да се разглежда и 

като готовност да се постигнат дадени високи нива на успехи в съгласие с 

организационните цели. Тази готовност се влияе от възможността чрез вложени усилия 

да се задоволят някои индивидуални потребности. Т.е. мотивацията е резултат от 

взаимодействието на личността и организацията (Илиева, 2009).  
 Множество научни доказателства потвърждават, че влошената психосоциална работна 

среда не само вреди на физическото и психичното здраве и безопасността на работниците, но и 

оказва негативно въздействие върху представянето, привързаността, удовлетвореността и 

мотивацията на работниците. Анализирайки по-ранните модели на изследване на 

професионалния стрес, Гардел извежда три фактора, които са също така и в основата на 

мотивацията за труд: влияние върху работата чрез определяне на скоростта и методите на 

работа, яснота и смисленост на ролята, сътрудничество и взаимоотношения с други хора 

(Kompier, 2003). Така, някои от психосоциалните рискови фактори могат да бъдат предиктор за 

ниска или висока мотивация. 
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 Емпирично изследване 

 Цел на изследването е да се идентифицират психосоциалните рискови фактори и 

мотивацията на работниците, както и да се открият зависимости между тях. В основата 

на формулираните хипотези стои допускането, че психосоциалните рискови фактори 

на работното място са от съществено значение и за мотивацията за труд. Обект на 

изследването са работещите в държавния железопътен оператор „Холдинг БДЖ” ЕАД – 

самият Холдинг и двете му дъщерни дружества „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД.  

 

 Извадка 

В емпиричното изследване взеха участие 79 лица, съставляваща 7% от активно 

работещите в компаниите от групата „Холдинг БДЖ” ЕАД. Участниците са 

разпределени непропорционално по пол, като процентното съотношение на жените -

34,2%, е близо два пъти по-малко от това на мъжете - 65,8%. Според образованието си 

изследваните лица са преобладаващо със средно образование 49,4%, следвано от висше 

- 31,6%  и професионален бакалавър – 19,0%. В зависимост от възрастта се обособяват 

пет групи, като най-голям е процентният дял на лицата между 36 и 45 години - 43,0%, 

след тях се подреждат участниците между 46 и 55 години - 24,1%, последвани от 

респондентите между 26 и 35 години - 15,2% и над 55 години - 13,9%. Най-малобройна 

е групата от изследвани лица на възраст до 25 години - 3,8%. Най-широко 

представената група по отношение на йерархичното ниво на заеманата позиция е 

"Работник" - 57,0%, следвана от "Ръководител оперативно ниво" - 21,5%, 

"Административен персонал" - 12,7% и накрая - "Ръководител средно управленско 

ниво" - 8,9%. По отношение на общият трудов стаж, най многобройна е групата на 

респондентите с дългогодишен стаж - с над 20 години стаж са 58,2% и със стаж между 

10 и 20 години - 27,8%. Общо 13% съставляват останалите групи със стаж между 5 и 10 

години, между 1 и 5 години и до 1 година. Подобни са данните, касаещи трудовия стаж 

в компанията.  

 

 Инструментариум 

 За целите на изследването са използвани два въпросника - въпросник COPSOQ 

за изследване на психосоциалните рискови фактори и въпросник за изследване на 

мотивацията за труд. Въпросникът за изследване на мотивацията за труд съдържа 

29 твърдения, чиито отговори се разпределят в 5-степенна Ликъртова скала, където 1 е 

"напълно не ме мотивира", а 5 - "напълно ме мотивира". Твърденията, обхващащи 

основните мотивационни фактори, установени в теориите за мотивацията и проверени в 

редица емпирични изследвания, са разпределени в 5 подскали: Политика на 

организацията, Съдържание на работата, Ръководство, Колеги и Процес на работа и 

обратна връзка за изпълнението (Илиева, 2005). След направения тест за надеждност 

на настоящото изследване е установена Алфа на Кронбах = 0,923. Високата стойност 

потвърждава надеждността на въпросника и в това конкретно проучване. Въпросникът 

COPSOQ е разработен в три варианта от учени от Националния институт по 

професионално здраве на Дания като инструмент за оценка на психосоциалната 

работна среда, благосъстоянието на служителите и някои личностни фактори. 

Модифициран е "средният" вариант на въпросника, като са обособени 19 подскали, 

съдържащи 48 айтема. След направения тест за надеждност е установена Алфа на 

Кронбах = 0,861. Високата стойност потвърждава надеждността на въпросника и в това 

конкретно проучване. Формулирани са следните подскали: Количествени 

изисквания,Емоционални изисквания,Влияние върху работата, Възможности за 

развитие, Степен на свобода/Автономност, Значимост на работата, 
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Привързаност към работното място,Предвидимост,Яснота на ролята, Ролеви 

конфликти, Лидерство,Социална подкрепа, Обратна връзка, Чувство за общност, 

Несигурност на работното място,Удовлетвореност от работата,Общо 

здравословно състояние, Психично здраве и Жизненост. Отговорите на по-голямата 

част от твърденията се разпределят в 5-степенна Ликъртова скала, където 1 е "почти 

никога", а 5 - "винаги" или където 1 е "в много малка степен", а 5 - "в много голяма 

степен". На въпросите за несигурността се отговаря с "да" или "не", а твърденията, 

свързани със здравето и жизнеността се разпределят в 6 - степенна Ликъртова скала, 

където 1 е "никога", а 6 - "през цялото време". В хода на анализа разнородността на 

степените на оценка създадоха трудности при интерпретиране и представяне на 

резултатите. Анализът показа, че и съдържанието на някои айтеми се нуждае от 

редакция. Би било подходящо и допълването на скалите с още въпроси, както и 

обединяване на някои от подскалите. 

 

 Анализ на резултатите 

 Най-високи нива на факторите, свързани с психосоциалната среда на 

работното място се регистрират при подскали ролева яснота и значимост (Таблица 1). 

Тези фактори може да се окачествят като позитивни характеристики на изследваната 

работна среда, които не са източник на рискове. На базата на средната стойност и/или 

високото стандартно отклонение, останалите фактори могат да бъдат да бъдат 

приобщени към групата на рисковите. При високото стандартно отклонение, 

отговорите са разпръснати по цялата скала, като липсва концентрация около 

посочената средна стойност. Това означава, че има като позитивни, така и негативни 

оценки на изследваните фактори. Допуска се, че тази голяма разлика се дължи на 

различията в характеристиките на работната среда при различните професии и 

департаменти. Друго обяснение биха били разликите в личностните характеристики, 

които в случая не са обект на изследване. 

  

Таблица 1. Средни аритметични стойности на психосоциалните рискови фактори 

  

 Фактор Максимална 

стойност 

Средна 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Ролева яснота 5 4,77 1,08 

Значимост 5 4,35 1,68 

Чувство за общност 5 3,78 2,50 

Развитие 5 3,53 2,05 

Социална подкрепа 5 3,39 2,18 

Влияние 5 3,29 2,87 

Лидерство 5 3,07 2,70 

Предвидимост 5 2,94 2,30 

Обратна връзка 5 2,91 2,14 

Ролеви конфликти 5 2,87 2,40 

Автономност 5 2,71 1,38 

Количествени изисквания 5 2,51 2,83 

Емоционални изисквания 5 2,47 2,99 

Несигурност 2 1,65 1,28 
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 По отношение на фактора несигурност интересно откритие е, че 88,6% от лицата 

не изпитват притеснения от новите технологии и не ги намират за заплаха за работното 

си място, когато в глобален мащаб с огромна бързина се въвеждат все по-нови и нови 

технологии, които "изяждат" работните места. В проучване на психосоциалните 

рискове в европейските железници, технологиите са посочени като един от рисковите 

фактори на работната среда (SECAFI, 2013).  

 Удовлетвореността, привързаността и здравето също са обект на изследване 

в качеството им на вторични психосоциални фактори. Не всички от тях могат 

директно да бъдат сравнени, тъй скалите им за измерване се различават като 

максималната стойност на резултата при едни е 5, а при други - 6. При подскалите 

удовлетвореност, привързаност и общо здраве стойностите варират от 1 до 5. 

Факторът привързаност получава най-високи стойности сред вторичните 

психосоциални фактори, при високо стандартно отклонение (М = 3,68; SD = 2,39). 

Поради това, че подскалата се ограничава само в два въпроса, не е възможно да се 

разкрие същността на привързаността Не е възможно да стане ясно дали работата е от 

голямо значение поради готовността на личността да ce ангажира с нея си или водеща в 

случая е принудата, породена от необходимостта за запазване на работното място с цел 

избягване на бъдеща промяна, въпреки желанието за обратното (Илиева, 1998).  

 Средната стойност е по-ниска при общото здравословно състояние (М = 3,27; 

SD = 0,80), а стандартното отклонение е в нормата. Тук изпъква прекалено скромната 

група с отлично здраве - само 5,1%. Удовлетвореността получава най-ниска оценка - 

М = 3,09 при стандартно отклонение 4,16. Най-ниска е удовлетвореността от 

физическите условия на труд (M=2,80) и начина, по който се използват способностите 

на работещите (M=2,84), а най-висока - от работата като цяло (M=3,61). Така, наред с 

ниската удовлетвореност от работата, се разкриват още два рискови фактора - 

физическите условия на труд и използването на способностите. В подскали психично 

здраве и жизненост стойностите варират от 1 до 6. И при двата фактора психично 

здраве (М = 4,19; SD = 6,00) и жизненост (М = 4,16; SD = 4,68), се отчитат близки по 

размер стойности при значително високо стандартно отклонение.  

 В обобщение на получените резултати може да се каже, че сред изследваните 

психосоциални рискови фактори, само два - ролева яснота и значимост, се оказват 

положителни характеристики на работната среда. Към тях условно може да се приобщи 

и привързаността. За разкриване на същността й обаче - поведенческа или личностна, е 

необходимо допълнително изследване. Всички останали фактори представляват 

рискове за работниците и компанията, най-силно изразени от които са несигурност, 

автономност, обратна връзка, предвидимост, качество на ръководството и 

удовлетвореност.  

 Нивата на мотивация, установени при анализа са относително близки помежду 

си, при особено високи стандартни отклонения. Все пак, факторът процес на работа и 

обратна връзка за изпълнението заема челна позиция (М = 3,29; SD = 5,13), следван от 

ръководство (М = 3,28; SD = 4,56), колеги (М = 3,26; SD = 2,44), съдържание на 

работата (М = 3,00; SD = 8,77) и политика на организацията (М = 2,86; SD = 7,28). 

Най-слаби мотивационни фактори са Съдържание на работата и Политика на 

организацията (Фигура 1). Същите са и с най- високи стандартни отклонения.  
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Фигура 1. Средни стойности на мотивационните фактори за работа  

 

 Интересно е, че класирани по този начин, изследваните фактори донякъде се 

разминават с двуфакторния модел на Хърцбърг, от който следва, че вътрешните 

фактори (например съдържанието на работата) са силните мотиватори, а външните по-

скоро способстват за неутрализиране на недоволството и неудовлетвореността 

(Loiseau, 2011). Все пак, установените резултати дават възможност да се определи 

промяната в кои от факторите би повишило мотивацията за работа в рамките на 

изследваните организации.  При всички случаи, предприемането на мерки в тази насока 

би било полезно и за работниците и за работодателя. 

 

 Влияние на демографските характеристики върху психосоциалните 

фактори 

 При ниво на статистическа значимост p < 0,05 образованието влияе върху 

подскалите привързаност (F = 4,367; Sig = 0,016), автономност (F = 3,638; Sig = 0,031) 

и развитие (F = 3,224; Sig = 0,045). Респондентите с образователна степен 

професионален бакалавър имат по-силна привързаност и по-големи възможности за 

развитие в сравнение с останалите, но и най-ниско ниво на автономност. Участниците 

със средно образование имат най-голяма автономност, но и най-малки възможности за 

развитие. Представителите на висшето образование са с най-ниска привързаност.  

 При ниво на статистическа значимост p < 0,05 трудовия стаж в компанията 

влияе върху различията в средните стойности по подскали общо здравословно 

състояние (F = 3,589; Sig = 0,018) и удовлетвореност (F = 2,854; Sig = 0,043). Най-

висока е удовлетвореността в групата работещи с до 5 години стаж в компанията. 

Следващата категория с по-висока удовлетвореност са работниците с над 20 годишен 

стаж в компанията.  

 Любопитно е наличието на статистически значими различия по признак общо 

здравословно състояние по отношение на трудовия стаж в компанията при условие, че 

не се откриват такива по отношение на общия трудов стаж. Разбираемо, в най-добра 

здравословна форма са лицата със стаж в компанията до 5 години, следвани от лицата 

със стаж до 10 години. Най-ниско здравословно състояние отчитат работещите в 

компанията между 10 и 20 години.  

 При ниво на статистическа значимост p < 0,05 йерархичното ниво влияе върху 

различията в средните стойности по подскала лидерство (F = 2,869; Sig = 0,042). 

Лицата от най-ниското ниво в йерархията "работник" дават най-ниска оценка на 

ръководителите си. Най-висока оценка получава лидерството от "Ръководител средно 

управленски ниво". Така, самите лидери на по-високо управленско ниво дават оценка и 

на себе си, но оценката им не се доближава до тази на техните подчинени работници и 

ръководители на по-ниско ниво в йерархията.  
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 Влияние на демографските характеристики върху мотивацията 

 

 Очертава се влияние на пола при нива на статистическа значимост p < 0,01 

върху мотивацията по отношение на съдържание на работата  (F= 7,508; Sig = 0,008). 

При нива на статистическа значимост  p < 0,05 пола влияе върху различията в средните 

стойности по подскали колеги (F= 4,798; Sig = 0,032) и ръководство (F= 4,664; Sig = 

0,034). Жените получават по-високи средни стойности по трите подскали в сравнение с 

мъжете. Жените са в по-добри взаимоотношения с колегите и ръководителите си и по-

високо оценяват техните качества.  

 При ниво на статистическа значимост p < 0,05 трудовия стаж влияе върху 

различията в средните стойности по подскала колеги (F = 2,893; Sig = 0,041). При 

същото ниво на статистическа значимост ( p < 0,05) влияе трудовия стаж в 

компанията отново върху подскала колеги (F = 3,218; Sig = 0,027). Средните стойности 

на нивата на мотивация по отношение на колегите и при двете демографски 

характеристики показват еднаква тенденция, а именно: най-високи нива на мотивация 

идваща от колегите се отчитат при респондентите със стаж (общ и в компанията) до 5 

години и над 20 години.  

 

 Взаимовръзка между психосоциалните фактори и мотивацията за труд  

 

 Проведеният корелационен анализ потвърди съществуването на 

взаимозависимости между психосоциалните рискови фактори и мотивацията на 

работниците. Резултатите са представени в Таблица 2. Анализът установи наличието на 

общо 54 статистически значими корелационни зависимости между изследваните 

променливи. Всички те са положителни и вариращи от слаба до умерена степен на 

зависимост.  

 Любопитно откритие е, че не са открити статистически значими корелационни 

зависимости между нито един от изследваните мотивационни аспекти на работната 

среда и психосоциалните рискови фактори автономност, влияние, развитие, социална 

подкрепа, чувство за общност, несигурност, общо здравословно състояние. Така става 

ясно, че постулираните силни мотивационни фактори от Хакман и Олдам - 

автономност и влияние, и от Хърцбърг - развитие, не играят съществена роля при 

детерминиране на мотивацията за работа сред изследваните лица. "Сините якички" - 

работниците, които преобладават в извадката, вероятно държат повече на изпълнение 

на точни и ясни изисквания и инструкции, така, че да изпълняват задълженията си, без 

да полагат излишни усилия и да поемат излишни отговорности с цел развитие. 

Потвърждава се влиянието на модератора на връзката между характеристиките на 

работата, вътрешната мотивация и трудовото представяне от модела на Хакман и 

Олдам - силата на индивидуалната нуждата от професионално израстване и развитие. 

Силата на нуждата от растеж действително играе важна роля и може да обясни защо 

отделните работници имат различна мотивация и съответно поведение дори и при 

еднакви длъжности. Що се отнася до социалната подкрепа, чувството за общност и 

сигурността - те могат да бъдат отнесени към "хигиенните", външни мотивационни 

фактори. Така се потвърждава ролята им по-скоро на неотрализатор на недоволството и 

неудовлетвореността, отколкото на мотиватор.  
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Таблица 2.  Влияние на психосоциалните фактори върху мотивацията за работа 

 

П
си
х
о
со
ц
и
а
л
н
и
 р
и
ск
о
в
и
 ф
а
к
т
о
р
и
  

Корелации на 

Пиърсън (r)  

Мотиви за работа 

Организационна 

политика 

Съдържание 

на работата 
Ръководство Колеги 

Процес на 

работа и 

обратна 

връзка 

Количествени 

изисквания 

r = 0,291
**

 

p = 0,009 

r = 0,393
***

 r = 0,225
*
 r = 0,257

*
 r = 0,358

***
 

p = 0,000 p = 0,046 p = 0,022 p = 0,001 

Емоционални 

изисквания 

r = 0,278
*
 

p = 0,013 

r = 0,306
**

   r = 0,274
*
 

p = 0,006   p = 0,015 

Ролева яснота r = 0,386
*** 

p = 0,000 

r = 0,341
** 

p = 0,002 

r = 0,290
** 

p = 0,010 

r = 0,331
** 

p = 0,003 

r = 0,421
*** 

p = 0,000 

Ролеви конфликти 

 

r = 0,441
*** 

p = 0,000 

r = 0,358
***

 r = 0,241
*
 r = 0,445

***
 r = 0,320

**
 

p = 0,001 p = 0,032 p = 0,000 p = 0,004 

Значимост и 

смисленост 

r = 0,494
***

 

p = 0,000 

r = 0,383
***

 r = 0,264
*
 r = 0,269

*
 r = 0,381

**
 

p = 0,000 p = 0,019 p = 0,017 p = 0,001 

Привързаност r = 0,482
***

 

p = 0,000 

r = 0,354
**

 r = 0,268
*
 r = 0,316

**
 r = 0,348

**
 

p = 0,001 p = 0,017 p = 0,005 p = 0,002 

Предвидимост r = 0,242
*
 

p = 0,032 

r = 0,302
**

  r = 0,294
**

 r = 0,289
**

 

p = 0,007  p = 0,009 p = 0,010 

Лидерство r = 0,277
*
 

p = 0,013 

 r = 0,291
**

  r = 0,262
*
 

 p = 0,009  p = 0,020 

Обратна връзка r = 0,281
*
 

p = 0,012 

 r = 0,238
*
 r = 0,243

*
 r = 0,305

**
 

 p = 0,035 p = 0,031 p = 0,006 

Удовлетвореност r = 0,497
***

 

p = 0,000 

r = 0,435
***

 r = 0,238
*
 r = 0,379

***
 r = 0,442

***
 

p = 0,000 p = 0,035 p = 0,001 p = 0,000 

Психическо здраве r = 0,251
*
 

p = 0,026 

r = 0,373
***

  r = 0,328
**

 r = 0,249
*
 

p = 0,001  p = 0,003 p = 0,027 

Жизненост r = 0,376
***

 

p = 0,001 

r = 0,393
***

  r = 0,288
*
 r = 0,424

***
 

p = 0,000  p = 0,010 p = 0,000 

*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

 

 Резултатите от корелационния анализ свидетелстват за определена тенденция с 

по-успешното управление на психосоциалните фактори на работната среда да се 

засилва мотивацията за работа.  

 

 Заключение 
От проведеното изследване става ясно, че по - голямата част от психосоциалните 

рискови фактори на работната среда са и фактори за мотивация. Така, насърчаването на 

положителните аспекти на психосоциалната работна среда, както и прилагането на 

превантивни мерки за намаляване или елиминиране на рисковете, имат потенциала 

както да понижават нивата на стрес, така и да повишават мотивацията за работа. От 

съществено значение е включването на работниците в процеса на оценка на рисковете и 

тяхната превенция. Работниците имат най-доброто разбиране на проблемите, които 

съществуват или могат да се появят на работното си място. Включването им ще 

гарантира, че мерките, въведени са едновременно подходящи и ефективни. 
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С правилният подход, психосоциалните рискове и мотивацията за могат да бъдат 

управлявани успешно, независимо от размера и сферата на дейност на организацията. 

Хората са най-важният ресурс във всяка една организация, независимо от нейните 

размери или предмета й на дейност. Персоналът в организациите от сферата на 

услугите, какъвто е железопътния транспорт, е лицето на организацията и от това до 

колко хората са мотивирани да работят, да се развиват и да дават най-доброто от себе 

си, зависи и успеха на цялата организация. Всеки работодател би искал персоналът в 

организацията, които ръководи да има такова поведение в трудовия процес, което би 

довело до възможно най-добро представяне, ефективност и високи финансови 

резултати. Не всеки работодател си дава сметка обаче, че това се постига не от само 

себе си, а с компетентност, целенасочени усилия, постоянство и лидерски умения, 

способни да вдъхновят и поведат хората по пътя на организационното развитие.  
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Резюме: Проблемът за привързаността към организацията е много важен и засяга голяма част от 

организациите в световен мащаб. Недостигът на кадри и увеличаването на текучеството на служители на 

пазара на труда в България се превръща в огромно предизвикателство. Изграждането на привързаност у 

служителите е изключително сложен процес, които е задължителен за всяка една успешна организация. 

Целта на настоящото изследване е бъде разгледано влиянието на демографските характеристики – пол, 

възраст, образование, общ трудов стаж и ниво в йерархията върху привързаността към организацията и 

съответно да бъдат направени изводи и заключения.  

 

Ключови думи: привързаност към организацията, лична важност, емоционална съпричастност, 

идентификация.  

 

Abstract. The difficulties with the attachment toward the organization is fundamental and affects a large 

part of organizations worldwide. The lack of employees and the increase of the flow of personnel on the labor 

market in Bulgaria, turns into an immense challenge. The establishment of attachment in employees is an 

extremely complicated process that is mandatory for any successful organization. The purpose of the present 

study is to analyze the effects of the demographic characteristics – sex, age, education, general service and the 

level in the hierarchy, on the attachment towards the organization and respectively for conclusions to be made. 

 

Key words: attachment toward the organization, personal importance, empathy, identification. 

 

Въведение 

Привързаността на служителите към организацията е изключително сложно 

явление. До голяма степен се свързва с личностните характеристики на всеки един 

човек, също така е базирана на чувства, емоции, преживявания, които служителите 

изпитват по време на изпълнението на служебните си задължения. 

Съществува значителен брой определения за това какво точно е привързаност към 

организацията, но при повече от тях се запазва общия смисъл. Според Ригио 

„привързаността към организацията са нагласите на работниците към цялата трудова 

организация“ (Ригио, 2006, 241). Привързаността  „е свързана с приемането на целите и 

ценностите на компанията, готовност да се упражнява усилие в името на организацията 

и желание да се остане в нея“ (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974, цит. по Ригио, 

2006, 240).  Това определение ясно изразява, че няма точно определена стратегия, която 

да бъде спазвана при формиране на привързаност на служителите към организацията. 

Динамичната среда, ежедневното навлизане на нови технологии и подходи е причината 

именно за това да не може да бъде определен догматичен път, които да бъде следван за 

повишаване на нивата на привързаността.  

Според проучване проведено през 2012 години от Aon Hewitt констатират, че 

българските мениджъри все повече и повече започват да отдават значение на проблема 

за привързаността към организацията. Полагат се все повече и повече усилия 
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служителите им да бъдат задържани и ангажирани с целите на компанията. Според 

получените данни 67% е ангажираността на служителите в България, като този процент 

се покачва всяка изминала година.  

Динамичната промяна на нивото на привързаност на българските служители с 

приблизително 10% на година е резултат на огромни усилия на мениджърите с фокус и 

служителите да бъдат поставяни на първо място. Работата в повечето случай не се 

възприема просто като даденост и служителите имат необходимост да изпитват 

положителни емоции докато извършват ежедневните си задължения.  

Демографските характеристики определено можем да кажем, че са един от най-

важните фактори, влияещи върху привързаността към организацията. Различията 

между сегашното поколение и по-възрастните служителите са изключително големи и 

това оказва значително влияние върху не само върху привързаността, но и като цяло за 

организационното поведение като цяло.  

Според Уайт привързаността отразява три области от чувства и съответни 

поведения, свързани с компанията, за която индивидът работи:  

• Вяра в организацията и приемането й като такава заедно с нейните цели и 

ценности; 

• Готовност в името на организацията да се упражни усилие, по-голямо от това, за 

което индивидът е нает формално; 

• Желание за запазване на принадлежността към организацията; (White, 1987, цит. 

по Паунов, 2009, 182) 

Важно е да вземем предвид и различните градивни елементи на привързаността 

към организацията, за да разберем по какъв начин тя може да взаимодейства с 

демографските характеристики. Най-пълно съответствие съществува между трудовия 

морал и нагласите към труда (Gilmer, 1961, цит. по Илиева, 1998, 96). Това ни дава 

основание да смятаме, че в определена степен трудовият морал е теоретичен конструкт, 

който търпи уточнения поради своята обхватност и дифузност и се конкретизира в 

добилите научна самостоятелност схващания за удовлетвореността от труда, 

включеността в работата и привързаността към организацията (Илиева, 1998, 96). 

Ценностите на служителите имат огромно значение за формирането на 

привързаност към организацията. Тяхната динамика „се проследява чрез триетапен 

хронологически модел, според който йерархията на ценностите варира както според 

хронологическата възраст, така и според ерите на навлизане в трудовата сила” (Aldag, 

Brief, 1975; Cherrington, Condie, England, 1979, цит. по Илиева, 1998, 67). Възрастта е 

определяща за формирането на всяка една цел на служителите и съответно и на 

привързаността към организацията като цяло Ценностната система на по-младите хора 

е коренно различна с тези на по-възрастните, затова всеки един мениджър е 

необходимо да се съобрази с това.  

Според Илиева ценностите, които се приписват на притежанията, парите, 

постиженията, успеха, на стремежа за доминиране на мъжете в обществото и на 

убеждението, че мъжете трябва да са уверени и агресивни, а жените грижовни, са 

традиционно мъжки” (Илиева, 1998, 69).  

Също така професии "които изискват високо влагане на способности и умения, 

образование и квалификация, се формират ценностни ориентации по отношение на 

съдържанието на труда, което се възприема като задоволяващо потребностите им от 

самореализация.”(Илиева, 1998, 120) 

Също така някой автори смятат, че „съществува положителна корелация между 

отдадеността на организацията и възрастта, образованието и времето прекарано в 

организацията, т.е по-възрастните и по-високообразовани работници и тези с по-дълъг 
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стаж в компанията обикновено са по-отдадени на организацията.” (Becker & Billings, 

1993; Lee, Ashford, Walsh & Mowday, 1992, цит. по Ригио, 2006, 243). 

Нагласите и ценностите са в основата на привързаността към организацията. 

Според Мартин изграждането на ангажираност у персонала има три съществени 

направления:  

- Чувство на принадлежност към организацията 

- Чувството, че изпълняваната работа е вълнуваща, предизвикателна, значима и 

интересна. 

- Доверие в управлението. (Martin, 1987, цит. по Паунов, 2009, 182) 

Повишаването на ангажимента на служителите към организацията се свързва с 

познаването на корпоративните цели и разбирането за приоритетите й, които да се 

превърнат във водещи при реализирането на служебните дела. (Димитрова, 2013, 95) 

 

Цел на изследването. Целта на текущото изследване е да бъдат анализирани 

градивните елементи на привързаността и какво влияние оказват върху тях 

демографските характеристики (възраст, пол, образование, ниво в йерархията, общ 

трудов стаж).  

 

Хипотези на изследването. Сформирана е една главна хипотеза, която гласи 

„Демографските характеристики (възраст, пол, образование, ниво в йерархията, общ 

трудов стаж) оказват влияние върху привързаността на служителите към 

организацията.” 

Метод на изследването. Използваната методика цели да покаже комплексна 

трудова нагласа, която включва разнообразни когнитивни, емоционални и 

поведенчески прояви - „Метод за измерване на привързаността на индивида към 

организацията“ и е разработена от Величков и Радославова (Величков, Радославова, 

2005, 103). Въпросникът съдържа 24 въпроса, обособени в 5 скали – лична важност за 

организацията, емоционална съпричастност, идентификация (отъждествяване) с 

организацията, позитивен обмен и всеотдайност. В анализа на емпиричната част са 

обсъдени резултатите от първите три скали. Служителите трябва да опишат колко 

често възникват у тях разнообразни преживявания, впечатления и мисли в процеса на 

работата чрез пет степенна Ликертова скала. Също така има и 5 допълнителни въпроса, 

които дават информация за демографския профил на изследваните лица.  

 

Обект на изследването. В изследването взеха участие 202 служители от една и 

съща организация.  

 

Демографски профил на извадката. Спрямо възрастта си преобладават 

изследваните лица във възрастовата граница „36-45 години“ – 31,7%. Според 

демографската характеристика пол, значително по-голям брой са респондентите от пол 

„Мъж“ – 66,3%. Завършилите „Средно образование“ – 56,9% заемат по-голям дял в 

сравнение със служителите от други образователни групи. Дългогодишните служители, 

тези с общ трудов стаж в компанията „над 20 години“ са най-многобройни - 45,0%. 

Според нивото в организационната йерархия, по-голяма част от изследваните лица са 

„Изпълнители и оператори“ – 68,8%. 

 

Анализ на получените резултати. Данните бяха анализирани с помощта на IBM 

SPSS Statistics v19. За да бъде проверено влиянието на демографските характеристики 

върху скалите на привързаността към организацията беше проведен еднофакторен 

дисперсионен анализ (One-Way-ANOVA).  
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Обсъждане на резултатите. Според влиянието на личната важност върху 

демографските характеристики (Таблица 1) и в точност на възрастта се наблюдава, че 

най-високи средни стойности са демонстрирали съответно най-младите и най-

възрастните служители (До 25 г. и Над 55 г.). Според редица други изследвания, 

получения резултат се потвърждава. Новопостъпващите млади служители започват да 

работят с много голямо желание, стремят се да се докажат на ръководителите си като 

влагат много усилия и енергия, за да изпълняват добре служебните си задължения. 

Всичко това води до повишаване на личната важност. Високите резултати на 

служителите във възрастовата група „Над 55 години” също са основателни, защото се 

предполага, че по-голяма част от кариерата си са прекарали, в организацията, в която 

работят и до момента и са изградили силна лична важност.  

Спрямо влиянието на личната важност върху демографската характеристика пол, 

наблюдаваме, че по-високи средни стойности са демонстрирали жените в сравнение в с 

мъжете. Този резултат прави впечатление като се има предвид, че сферата на дейност 

на компанията е тежката индустрия. Тежките условия на труд оказват по-добре 

изразено положително влияние върху жените, в сравнение с мъжете. 

Според влиянието на личната важност върху образованието на респондентите се 

наблюдава разлика в средните стойности и служителите с висше образование имат по-

добре изразена лична важност за организацията спрямо респондентите с по-нисък 

образователен ценз. По-високата образователна степен, често предполага по-висока 

позиция от страна на изследваните лица, което е предпоставка за по-високи нива на 

привързаност като цяло.  

Влиянието на личната важност върху демографските характеристики, 

наблюдаваме, че служителите с трудов стаж от 1 до 2 години и 11-15 години са 

демонстрирали най-високи средни стойности. Няма статистически значими разлики 

между различните групи. Както при по-младите служители, така и при тези със по-

малък трудов стаж имат сходни качества. Личната важност спада при служителите с 

повече трудов стаж „16-20 години” и „над 20 години”. Този резултат е учудващ, като 

вземем предвид получените по-високи стойности при служителите на по-висока 

възраст.    

Влиянието на личната важност наблюдаваме статистически значими разлики при 

влиянието на нивото в йерархията (F=4,444; p=0,005). Най-високи средни стойности са 

демонстрирали „Средно ръководство” в сравнение с „Висше ръководство”, които са 

демонстрирали най-ниски нива. Разликите в средните стойности на служителите между 

изпълнителите и операторите и висшето ръководство е значителна.  

 

 

Таблица 1: Влияние на демографските характеристики върху личната важност на 

служителите за организацията. 

 

Демографска 

характеристика 

Средна 

стойност 
SD F Sig. (p) 

Възраст 

До 25 г. 16,2222 4,79004 

2,821 ,017 

26-35 г. 15,6875 4,77207 

36-45 г. 14,9531 4,82530 

46-55 г. 13,1154 4,40879 

Над 55 г. 16,0000 2,69680 

Пол 
Мъж 14,7090 4,69974 

2,297 ,103 
Жена 15,0638 4,54162 
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Образование 

Средно 14,2957 4,97180 

2,518 ,059 
Проф. 

бакалавър 
14,2500 3,30404 

Висше 15,6719 4,00418 

Трудов стаж 

От 1 до 2 г. 16,6429 4,16223 

1,071 ,378 

3-5 г. 14,4118 5,37423 

6-10 г. 15,0000 3,89518 

11-15 г. 16,5333 5,48852 

16-20 г. 14,2143 4,31774 

Над 20 г. 14,3736 4,77412 

Ниво в 

йерархията 

Изпълнители, 

оператори 
14,7626 4,56449 

4,444 ,005 
Средно 

ръководство 
16,0909 3,81087 

Висше 

ръководство 
12,2000 7,56307 

 

Скалата емоционална съпричастност, представя заинтересованост и 

преживявания на индивида във връзка с престижа на организацията (Таблица 2). След 

наблюдение на получените резултати не се наблюдават статистически значима разлика 

за влиянието на нито една от посочените демографски характеристики върху 

емоционалната съпричастност.  

Влиянието на демографската характеристика възраст върху емоционалната 

съпричастност наблюдаваме, разлики в средните стойности. Служителите във 

възрастовата граница „46-55 години” са демонстрирали най-високо изразени средни 

стойности, което означава, че емоционалната съпричастност при тях е най-силно 

изразена. Очаквано е по-възрастните служители да са демонстрирали подобни 

резултати, като се вземе предвид, че именно емоционалната съпричастност е изградена 

предимно от преживявания на индивида, свързани с престижа на организацията. Най-

ниски средни стойности, наблюдаваме при най-младите изследвани лица „до 25 

години”.  

Жените са демонстрирали по-високи средни стойности, в сравнение с мъжете, 

което означава, че при тях се наблюдава по-силно изразена емоционална 

съпричастност. Този резултат не е изненадващ, защото жените по презумпция са по 

емоционални и често това се пренася и работна среда.  

Влиянието на образованието върху емоционалната съпричастност също до голяма 

степен потвърждава теоретичните аспекти, свързани с проблема с привързаността към 

организацията. Служителите с „Висше образование” са демонстрирали най-високи 

средни стойности, спрямо завършилите други образователни степени. Висшето 

образование, предполага, че респондентите изпълняват ръковдони функции, което 

определя по-висока емоционална свързаност с организацията, също така и по-висока 

ангажираност като цяло. Служителите със „Средно образование” са демонстрирали 

най-ниски средни стойности.  

При влиянието на трудовия стаж върху емоционалната съпричастност се 

наблюдава, че най-високи средни стойности са демонстрирали служителите с общ 

трудов стаж 6-10 години. Логично служителите с трудов стаж „от 1 до 2 години ” имат 

най-ниски средни стойности. Емоционалната съпричастност е сложен, процес, за които 

определено е необходимо доста време да бъде изграден. 
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При нивото в йерархията най-високи средни стойности са демонстрирали 

представителите на „Средното ръководство”, а представителите на „Висше 

ръководство” имат най-ниски средни стойности, което предполага по-слабо изразена 

емоционална съпричастност с организацията.  

 

Таблица 2: Влияние на демографските характеристики върху емоционална 

съпричастност на служителите за организацията. 

 

Демографска 

характеристика 

Средна 

стойност 
SD F Sig. (p) 

Възраст 

До 25 г. 14,0000 4,47214 

,614 ,690 

26-35 г. 15,0625 2,93480 

36-45 г. 14,8500 2,76065 

46-55 г. 15,1154 2,83987 

Над 55 г. 14,4167 1,72986 

Пол 
Мъж 14,8864 2,94905 

2,041 ,133 
Жена 15,1957 2,48211 

Образование 

Средно 14,8378 2,82695 

1,031 ,380 
Проф. 

бакалавър 
15,0000 3,65148 

Висше 15,1250 2,77460 

Трудов стаж 

От 1 до 2 г. 14,2143 3,84665 

1,136 ,343 

3-5 г. 14,3750 2,57876 

6-10 г. 15,9333 3,17244 

11-15 г. 14,5714 2,76557 

16-20 г. 14,7692 2,83296 

Над 20 г. 15,0889 2,52913 

Ниво в 

йерархията 

Изпълнители, 

оператори 
14,8897 2,86142 

1,458 ,227 
Средно 

ръководство 
15,4242 2,71604 

Висше 

ръководство 
13,6000 3,91152 

 

Другата скала, която измерихме влиянието на демографските характеристики 

върху нея е идентификацията. Тя се стреми да разкрие чувството на сходство и 

срастване на работещия с организацията. Не се наблюдават статистически значими 

разлики между демографските характеристики и идентификацията.  

При влиянието на възрастта върху идентификацията наблюдаваме близки средни 

стойности, като най-високи са отново при служителите „Над 55 години”. Това 

допълнително потвърждава теоретичната постановка на проблема за привързаността на 

служителите към организацията в частност, че при по-възрастните служители 

привързаността към организацията е по-силно изразена.   

Спрямо демографската характеристика пол при мъжете в по-голяма степен е 

изразена идентификацията с организацията, в сравнение със жените, за разлика от 

другите две скали лична важност и емоционална съпричастност.  

Влиянието на образованието върху идентификацията също се наблюдават разлики 

в сравнение с предходните две скали. Най-силно се идентифицират с компанията 
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служителите със „Средно образование”, докато при другите наблюдавахме по-силно 

изразени резултати на служителите с по-висок образователен ценз.  

Най-високи средни стойности наблюдаваме при служителите с трудов стаж „над 

20 години”, както беше и при другите две изследвани скали. При нивото в йерархията 

се наблюдава разлика в средните стойности като най-силно е изразена 

идентификацията при „Изпълнители оператори”.  

 

Таблица 3: Влияние на демографските характеристики върху идентификацията на 

служителите за организацията. 

Демографска 

характеристика 

Средна 

стойност 
SD F 

Sig. 

(p) 

Възраст 

До 25 г. 15,2222 5,89020 

1,062 ,383 

26-35 г. 17,1458 4,30729 

36-45 г. 17,2344 3,72355 

46-55 г. 17,7692 3,91886 

Над 55 г. 18,4167 3,08835 

Пол 
Мъж 17,5522 4,31568 

2,472 ,087 
Жена 17,1064 3,21162 

Образование 

Средно 17,8261 4,22453 

2,417 ,068 Полувисше 14,7500 6,34429 

Висше 16,7813 3,53876 

Трудов стаж 

От 1 до 2 г. 16,5714 5,80072 

,940 ,457 

3-5 г. 16,7647 4,10075 

6-10 г. 17,4333 4,47740 

11-15 г. 17,4667 2,50333 

16-20 г. 16,2143 3,84665 

Над 20 г. 18,0549 3,54452 

Ниво в 

йерархията 

Изпълнители, 

оператори 
17,5036 3,95880 

1,484 ,220 
Средно 

ръководство 
17,3939 3,28766 

Висше 

ръководство 
16,0000 7,81025 

  

 

Обобщение 

След анализ на резултатите от проведения еднофакторен дисперсионен анализ 

установихме, че се наблюдават статистически значими различия единствено при 

влиянието на личната важност върху нивото в йерархията. Този резултат показва, че 

Хипотеза 1: „Демографските характеристики (възраст, пол, образование, ниво в 

йерархията, общ трудов стаж) оказват влияние върху привързаността на служителите 

към организацията” е потвърдена само в тази си част.  

След разглеждане на средните стойности можем да констатираме, че резултатите 

до голяма степен съвпадат с теоретичните аспекти на привързаността към 

организацията. Наблюдаваме, че по-възрастните служители са демонстрирали по-

високи средни стойности на всички измервани скали лична важност, емоционална 

съпричастност и идентификация, което напълно съвпада с теоретичната част. При 

демографската характеристика пол жените са демонстрирали по-високи средни 
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стойности на личната важност и емоционалната съпричастност, което отново съвпада с 

теоретичната постановка на проблема. Според образованието си респондентите 

завършили висше образование са демонстрирали по-високи средни стойности също на 

емоционалната съпричастност и личната важност. При общия трудов стаж се 

наблюдава разминаване като само при идентификацията с организацията служителите с 

трудов стаж „над 20 години” са демонстрирали най-високи средни стойности. 

Впечатление прави, че според нивото в йерархията представителите на висшето 

ръководство имат сравнително по-ниски средни стойности на всички измервани скали в 

сравнение със служителите на средно управленско ниво и изпълнители и оператори, 

което е в отрицание с теоретичните аспекти.  

Настоящия доклад имаше за цел да демонстрира какво влияние оказват 

демографските характеристики върху привързаността в организацията. Някой от 

получените резултати ясно показват, че няма напълно ясен път към сложните процеси 

за формиране на организационна привързаност.  
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Резюме. В доклада се изследва моралното лидерство като проблем в поведенската кроскултурна 

бизнес етика. Изтъкват се предимствата на теории за социалното научаване в обяснението на етичното 

лидерство. Разглеждат се няколко равнища на концептуализиране на лидерството в кроскултурната 

бизнес етика. Анализира се ролята на конструктите морални основания и морална област в обяснението 

на културните различия. Разглежда се мястото на хипернормите като понятие в бизнес етиката, както и 

правила и съвети за етично лидерство в международни проекти. Моралното лидерство е видяно като 

своеобразна смес (3 в 1) от три съставки: морална личност (характер), етичен мениджмънт, но и културна 

интелигентност. 
 

Ключови думи: морално лидерство, бизнес етика, кроскултурна бизнес етика, културни различия. 

 
Аbstract. The paper examines moral leadership as a problem in cross-cultural behavioral business ethics. 

The advantages of theories of social learning in understanding ethical leadership are stressed. Several levels of 

conceptualization of leadership in cross cultural business ethics are considered. Тhe role of constructs moral 

grounds and moral domain in the explanation of cultural differences is analyzed. The place of hyper norms as 

concept from business ethics and rules and tips for ethical leadership in international projects are considered as 

well. Moral leadership is seen as a kind of mixture of three ingredients (3 in 1): moral person (character), ethical 

mаnagement, and cultural intelligence. 

 

Keywords: moral leadership, business ethics, cross-cultural business ethics, cultural differences 

 

Въведение: социална представа за морално лидерство и „криза на лидерство“ 

Лидер и морал, етично и лидерство са думи, които интерпретираме неразделно. 

Много от ключовите теми, разкриващи същността на лидерството, имат морално 

съдържание: отношения, автентичност, влияние, въздействие, етос, отговорност, 

алтруизъм, лоялност.„Етиката е сърцето на лидерството“ - заглавието на труда на 

Дж. Киула е както магнетична сентенция, така и доказуема теза (Ciulla 2014).  

Някои понятия се дискредитират като научни термини поради това, че са 

употребявани от политически лидери (временни) и доктрини. Уви, сред тях попадат и 

термини като морално лидерство, мултикултурализъм, етичност. Когато медийно 

тиражирана сфера не дава примери за лидерство, това дискредитира смисъла на 

моралното лидерство. За социалната представа за морално лидерство е важно  

лидерството в държавната служба. Специалистът по приложна етика С. Бок пише, че 

„моралното лидерство идва по начало от хората в публичната сфера” (Bok 2011). Това е  

многовековна традиция: в Европа тя идва от Аристотел, който аргументира тезата, че 

служещите в управлението имат важна просвещаваща гражданите роля; продължава 

чрез Макиавели, с чието име са назовани както йезуитски максими, така и 

mailto:dasotirova@yahoo.com
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психологически конструкти (макиавелизъм). През последните двe десетилетия се 

повтаря в различни контексти констатацията за голяма криза на лидерството в 

публичната сфера. „Кризата на лидерството в нашите институции ... е най-

непосредствената и опасна заплаха, пред която светът е изправен днес, тъй като 

лидерствтото е … недостатъчно разбрано”, пише един от най-цитираните автори по 

темата (Bennis 2009). Аналогичната масова нагласа е изразена в заглавие  от 

блогосферата у нас „Отсъствието на морално лидерство убива държавата“ 

(Атанасова 2014). 

На подобен социален фон възникват обаче нови проблеми на моралното лидерство, 

изкристализирали в глобалната комуникация. Те могат да се изразят и осмислят 

интердисциплинно в граничната зона между приложните етики и кроскултурните 

изследвания. В този доклад е направен опит да се изяснят концептуално (понякога - 

само спекултивно-умозрително) специфични страни на моралното лидерство в 

контекста на кроскулутурната етика, като се изтъквнат възможности на понятия, 

недостатъчно включвани в изследвания за лидерството и идващи от бизнес етиката, 

организационната етика и етиката в интеркултурните комуникации.  

 

Кроскултурната бизнес етика като перспектива за анализ на лидерството: 

равнища на концептуализиране 

Кроскултурната бизнес етика, разположена между кроскултурния мениджмънт и 

организационно поведение, е изследване на ценности, принципи и правила на 

поведение в глобалния бизнес, насочено към комуникациите, създаването на мрежи и 

екипи с международни участници в кроскултурна среда. Тази академична и 

консултантска област черпи и надгражда идеи от интеркултурни комуникации, 

организационна култура, стратегически мениджмънт, международно управление на 

човешките ресурси.  

В глобалната среда броят на мултикултурните екипи навсякъде расте. Нека си 

послужим с израза на Д. Нарваес, според когото в кроскултурната среда всички трябва 

да можем да действаме като морални експерти (Narvaez 2006). Приложната и 

поведенска насоченост са водещата перспектива за кроскултурната етика; тя е знание 

по-скоро от типа „знам как“, отколкото „знам какво“.  В този ракурс изпъкват 

множество проблеми, които изискват на първо място морално-философска 

интерпретация. Сред тях е въпрос, свързан пряко с културни разлики: за какво 

служат етичните стандарти в различните култури: за оправдаване или за прилагане? 

Дали само знаем и приемаме и/или полагаме усилия да следваме норми? Основанието 

за едното или друго културно предпочитание е в обстоятелството, че след 

„размагьосването на света” (по М.Вебер) моралният плурализъм се е разширил. И в 

тази посока разликите вътре в т.нар. западна култура са станали големи. Ако 

скандинавските страни, Холандия, Германия са пример за плурализъм (поне досега), 

моралната монолитност остава  характерна за САЩ и англосаксонската култура. 

Консултанти по бизнес етика от тези места не подлагат на съмнение „моралността“ на 

бизнеса и потребността от следване на аксиоматични „прости“ правила. Фокусът е в 

усилието за прилагане и прецизиране не  на възприемани като „природна 

даденост“ правилa на социалния ред. Тaзи пазарна култура се опира на твърдата почва 

на норми, свързани с естествените права. 

На равнище знание за интеркултурната комуникация моралният плурализъм е 

защитим при отказ от тезата, че има само една универсална етика. Р. Шутър в „Етика, 

култура и комуникации: интеркултурната перпектива“ посочва, че е нужно да 

преоценим начина по който разбираме етиката в интеркултурната комуникация: 

"Поради това, че всяко изследване на някоя единствена култура (интракултурният 
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анализ) оголва дълбоки социални структури в обществото и в общуването, е лесно да се 

дават съвети ... за интеркултурно общуване като тези, които традиционно се предлагат: 

бъдете емпатичен, знайте, че хората са различни, че и ценностите са различни в 

отделните общества и т.н. до втръсване. В интерес на истината, човек може да следва 

всички подобни междукултурни предупреждения и все пак да отхвърля етичните 

принципи, които регулират общуването и взаимоотношенията" (Shuter 2003).  

Кроскултурната бизнес етика е поведенска етика. Терминът е нов в приложните 

етики (Drumwright , Prentice,
 
Biasucci 2015) и предполага промяна във фокуса:  акцентът 

е върху моралната страна в общуването, анализа на преплитащите се индивидуални и 

културни фактори при вземане на етични решения и тук  етичното лидерство е важна 

тема. В Международната енциклопедия по етика в статията „Етика на лидерството“ се 

изтъква, че за морала на лидерите може да се е писало от хилядолетия, но „етиката на 

лидерството е относително нова област на приложната етика“ (Ciulla 2013). Като 

изследователска и консултантска сфера тя рамкира специфичните морални въпроси на  

лидертвото, които са на границата между професионална етика, морална философия и 

изследванията за лидерството. В последната от горните три области има внушителен 

масив академични, консултантски и популярни версии на определения за морално 

лидерство. То не е деструктивно, лошо, токсично, неавтентично, транзакционно (най-

вероятно). Опитът позитивно да го дефинираме е надежден, ако се опираме на теорията 

за социалното научване. В модела, предложен от професора по организационна етика и 

лидерство Л. Тревино, етичното лидерство е поведение: съответстващо на етични 

норми (нормативно приемливо); съобразено с контекста, в т.ч. – и  с макро-културния 

контекст; съдържащо двупосочна комуникация с последователите, имащи процедурно и 

междуличностно право на свой глас; поддържащо етичните стандарти видимо в 

процеса на вземане на решения в организацията (Brown, Treviño, Harrison. 2005). За 

прагматизиране на понятието в кроскултурен бизнес контекст е полезна идеята за две 

измерения на етичното лидерство, изразима така:   

 

 Таблица 1. Две измерения на етичното лидерство (Адаптирано по: Trevino, Nelson 2010) 

Морална личност (характер) 

Показва на последователите как се държат 

лидерите 

Морален мениджър 

Показва на последователите как трябва те да 

се държат и търси отговорност, ако не го 

правят 

Черти: 

- Честност 

- Интегрират 

- Внушава доверие 

Пример (ролеви модел): 

- Предприема етични действия 

Поведение: 

- Открито 

- С внимание и интерес към хората 

- Личен морал 

Дисциплина: 

- Изисква и поощрява етично 

поведение от служителите 

Вземане на решения: 

- Ценностно обосновани 

- Справедливи 

Комуникация: 

- Отправя съобщения и послания, 

които се базират на етика и ценности 

 

Кроскултурни разлики във възприятието на етично и неетично лидерство 

В кроскултурните изследвания разликите между етично и неетично лидерство се 

основават на „три кита“: западната перспектива; примера от управление на бизнес 

организации от частния сектор в западни (североамерикански  и западноевропейски) 

икономики; схващане за етика и етично, формирани на базата на свеждане на бизнес 
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етиката до т.нар. комплайънс (спазване на правила и регулации), което от своя страна е 

също част от западната парадигма.  

В рамките на западната парадигма се формира типично разбиране за лидерите като 

състезаващи се по еталонни качества. Д. Голман описва лидери-звезди, имащи 

изключителни способности в сравнение със средните (Goleman, 2014). Съвременните 

изключителни лидерски черти са:  стратегическа ориентация, пазарен нюх, ориентация 

към постигане на резултати, отдаденост на целта да имаш доволни клиенти и 

потребители, сътрудничество и въздействие върху другите, стремеж към развитие на 

екипи-победители, трансформационно лидерство. Този списък е отражение на 

абсолютизирани качества на лидери-еталони, идващи от света на бизнеса с 

информационни технологии и комуникации. Обрисуван е „героят от Силициевата 

долина“. Съществен е въпросът доколко образът на „глобалния лидер“ е културно и 

етичски приемлив, дори и в контекста на технологизираната дигитална  среда? 

В специални изследвания за моралното лидерство в различен организационен, 

бизнес и регионален контекст остава оновна класическата линия на сравняване на 

западна и източна култури или на отделни техни „представители“.  В статията (Gu, Li-

Ping, Tang,  Jiang 2013) е анализирано сравнително моралното лидерство и 

въздействието върху креативността на служителите в китайски, канадски и 

американски фирми. Посочвайки, че лидерството се дефинира в рамките на западния 

свят, авторите си служат с конструкта патерналистично лидерство за китайската и 

изобщо за източната култура. Патернализмът е преобладаващ лидерски стил в 

незападния бизнес. Патерналистичните лидери съчетават авторитет с благоволение, 

доброжелателност и милост и в този смисъл се възприемат като етични лидери. Е. 

Пелегрини, Т. Скандура и  В. Джайраман сравняват нагласите на служители от САЩ и 

Индия към патерналистичното лидерство. Патернализмът има значително по-силен 

положителен ефект върху удовлетвореността от работата в Индия, докато тази 

взаимовръзка не е е значима за САЩ. И в двата културни контекста патерналистично 

лидерство е положително свързано с организационна ангажираност (Pellegrini, 

Skandura, Jayaraman 2010). С. Ейзенбек и Ф. Бродбек извършват кроскултурен и 

кроссекторен анализ на етичното и неетичното лидерство (Eisenbeih, Brodbeck 2013). 

Изтъква се, че в днешно време  на мениджърите се налага да ръководят етично хора и 

проекти от разнообразни култури, но и от различни  сектори (частен и държавен, 

регионален и международен). Жизнено важно е формирането на цялостна обединяваща 

картина за това какво е възприемането на етично и неетично лидерство в култури, 

отрасли и сектори. И в това изследване се тръгва от дихотомията западна - източна 

култура. Проучените мнения на изпълнителни директори от различни държави в 

горното изследване могат да се обобщят и така:      

    

Таблица 2. Възприятие на етичното и неетичното лидерство (Адаптирано по 

Eisenbeih, Brodbeck 2013) 
Западни култури: етичното е спазване на 

правила и етични стандарти 

Източни култури: етичното е съобразеното с 

ценности 

Етичен     лидер 

Честност 

Интегритет 

Отговорност (вкл. 

социална) 

Ориентиран към 

хората 
 

Неетичен 

лидер 

Нечестен 

Корумпиран 

Егоцентричн 

Манипулатор 
 

 

Етичен    лидер 

Ориентиран към 

хората 

Отговорност (вкл. 

социална) 
 

Неетичен лидер 

Его-

центричен 
 

 

 

 

http://gom.sagepub.com/search?author1=Ekin+K.+Pellegrini&sortspec=date&submit=Submit
http://gom.sagepub.com/search?author1=Vaidyanathan+Jayaraman&sortspec=date&submit=Submit
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Конкретната специфичност на всяка от източните култури (китайска, индийска и 

пр.) очевидно затруднява открояването на повече от горните една-две черти съответно 

на неетичния и етичния лидер. 

Конструктът морални основания в кроскултурната бзинес етика 
Дж. Хейт предлага конструкта морални основания за oбяснение на културната 

специфика на моралната област – онази, на базата на която се вземат етични решения 

(Haidt, Rozin, McCauley, Imada 1997). Върху моралните основания израстват 

културните различия. Навсякъде по света например, причиняването на вреди на друг е 

осъдително. Но в културите има примери за неглижиране на болки от вреди, както и за 

злорадство и болезнено харесване на страдания на другия. Един и същ проблем може да 

се възприеме като морален или „неутрален“. В кроскултурната делова етика 

красноречив пример е възприемането на подкупа, бакшиша и корупцията по оста 

подарък и жест - осъдимо и престъпно деяние. Дж. Хейт формулира моралните 

основания, тръгвайки от психологически състояния,  акцентирайки на моралните 

чувства. Емотивизмът и интуитивъзмът с характерени за подхода му. Основанията са 

морални интуиции като сетивата: всички хора имат еднакви сетива, но различен вкус, 

зрителни възприятия, усещания за кисело, представи за сладко. Моралните основания 

са за: 

 вреди, причиняване на болки и загриженост, откъдето идва съчувствието; 

 справедливост и реципрочност, чрез което се свързват непознати, изразено в 

реципрочния алтруизъм, без който не е възможна социалната връзка; 

 принадлежност и лоялност, свързани със степента и формата на доверие, както и 

готовността за сътрудничество; 

 авторитет, уважение и стабилност; 

 чистота и святост, онова, което се възприема като безкрайно и трансцендентално, 

както и всичко, предизвикващо отвращение в общността (Haidt 2003).  

Kaкто и при други културни модели (на Г. Хофстеде) в последствие е добавено ново, 

шесто морално основание: представата и потребността от свобода и/или 

подчиненост. Културите могат условно да се разделят на морално строги и на по-

толерантни в сравнението по моралните им основания. Интересно е, че в култури, за 

които е характерна  по-голяма етическа строгост, т.е. има по-тясна област на 

опрощаване, морализиращата позиция е по-масово разпространена, отколкото в 

културите с етическа толерантност, в които сферата на допустимото е разширена и 

неопределена. Периметърът, в който се очаква да се вземат „строги“ етични решения, е 

по-малък.  

Предложените основания отграничават три етични системи: етика на 

автономността, етика на общността и етика на святостта. Те ценностно фаворизират 

съответно правата, солидарността и покорността пред святото. Във всяка от тях 

моралната сфера е очертана от знаци на престъпване на права, лоялност или нечия 

святост. Различни морални основания определят „естествените“ форми на 

организационна лоялност, степен на отдаденост на индивида на общността и др. Ако 

авторитет, уважение и стабилност са силно морално основание за арабските и 

повечето азиатски култури, възниква въпросът как в организациите им се подържа 

критика, дебат, защита и обосновка на предложение, приемане на взето решение? 

Как се постигат желана адаптация на служител, какво е консенсус и съгласие, как се 

открива и управлява таланта на млади служители, как се подобрява управлението на 

времето, и въобще – дали са приложими конструкти от „западния“ мениджърски 

инструментариум? Глобалната организационна етика изисква обогатяване на 

познанията за това. 
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Специфични източници на морални проблеми и регулирането им в 

междукултурни проекти: конструктите „хипернорма“ и „морален проект“ 

Върху какви морални основания да се стъпва, когато се действа в друга култура, 

„когато етиката пътува“, ако си послужиим със заглавието на Т. Доналдсън и У. Дънфи 

(Donaldson, Dunfee 1999). Според тях, съществуват хипернорми, действащи на 

макросоциално ниво, които са ориентир за aдекватно поведение в култура, различна от 

собствената. Съветът е за придържане към следните: 

 Провери дали дадената културна практика е автентична и легитимна (т.е. широко 

приемана и в съответствие с хипернормите). 

 Следвай легитимните местни обичаи, когато това е възможно. 

 В спорна ситуация давай приоритет на норми и практики, произхождащи от по-

голямата група. 

Хипернормите се прагматизират в съвети, в т.ч. - и към лидера на мултикултурни 

екипи и проекти: 
1. Прилагай етичните стандарти в еднаква степен за всички пазари, поделения и 

служители. Ако в дадена страна има политика за следване на определени норми, 

бъди готов да преразгледаш проекти на пазари с неблагоприятен етичен климат. 

Отговаряй вежливо и с уважение, ако е нужно да отказваш (корупция – 

б.м.,Д.С.). Не действай високомерно или подигравателно, когато не приемаш 

неетичните предложения: просто обясни, че етичният кодекс на фирмата 

забранява това поведение и че би искал да запазиш деловите си отношенията за 

бъдеще. Увери се, че мениджърите разбират твоята ангажираност с 

етичните стандарти след подобни случаи. 

2. Отчитай уникалния етичен климат на всеки пазар при изработване на  свой 

етичен кодекс. Спазването му нека да е приоритет за мениджърите и борда на 

директорите, за да дават пример на останалите в организацията. Създай правила 

особено в дейности с интензивни международни контакти. Помоли 

мениджърите да обосновават своите етични решения на чуждестранните пазари 

в съответствие с този кодекс, за да се гарантира, че те самите го приемат като 

нещо сериозно.  

3. Следвай местните обичаи по своя преценка. Вземай решение за всеки 

конкретен случай, когато смяташ да не се съобразиш с местни традиции по 

причина на възможни вреди. Придържай се обаче стриктно към етичен кодекс, 

когато решаваш хуманитарни и екологични проблеми. Използвай правото си на 

преценка по въпроси като подкуп или заплати на местни служители. (Например, 

може да решиш да предложиш парични подаръци на държавни чиновници в 

страна, където няма друг разумен начин да стъпиш на пазара, но - да не влизаш 

на пазар, ако суровините са придобити чрез доставчици, използващи нелегален 

труд). 

4. Провеждай редовно етически кроскултурен трейнинг за цялата фирма в 

допълнение към програми за обучение по етика за нови служители. Използвай 

извънредни семинари, за да осветиш новопоявили се проблемни зони, 

позовавайки се на новите примери при всяка възможност (Smith, Peterson, 

Thomas 2008). 

Освен на равнище хипернорми и правила, в кроскултурната комуникация се очертават 

критични области (чувствителни зони), в които моралното лидерство е застрашено и 

има потребност от фокусирано внимание, специално познание и регулиране. Източник 

на проблеми в работа по международен проект например, е планирането, важно в 

перспективата на управление на различията в отношението към времето. 

Критичността на този въпрос нека аргументираме с фразата, приписвана на Б. 
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Франклин: „Ако се провалиш в планирането, то планираш да се провалиш“. 

Специфичен повод за  «разминавания», дори и при свръхбързи електронни 

комуникации, може да бъде стартирането на работата по даден проект преди 

оторизирането и официализирането му.  

Етичните проблеми и развитието на отношенията в мултикултурен екип биха могли да 

се осмислят и подобрят  и чрез въведният от Д. Харт конструкт морален проект. В 

него се отделя морална работа, морален типаж, морален епизод и морален пример,  

полезни за по-прецизно структуриране и управление на отношенията (Hart 1994). 

Моралното проектиране е свързано с лидерството като служене и с фигурата на 

лидера като слуга, според не съвсем благозвучния превод в научни публикации и у нас 

на термина servant leadership (Иванов 2015). Етичното лидество като служене би могло  

адекватно да се интерпретира в перспективата на нормите и ролевото поведение в 

етиката на грижата. 

 

Културна интелигентност и етическа компетентност: «трето измерение» на     

моралното лидерство 

Международните проекти и екипи все повече се основават на успешен пренос на 

опит от създадени ефективни кроскултурни партньорства. За мениджъра и лидера в 

такива проекти качеството културна интелигентност став необходимост. Понятието,  

предложено в Харвард Бизнес скул, за десетина години се трансформира в модели и 

консултански съвети, оформящи стандарт на поведение на моралния лидер (Ang, Dyn 

2008). Едно от предимствата на конструкта културна интелигентност е възможността да 

се избегне редуцирането на „култура“ до „националност“ в деловата комуникация – 

когато общуват, хора от различни култури често неволно заменят междукултурност с 

междунационалност, забравяйки множествената културна принадлежност на всеки 

индивид. Кроскултурна и етическа компетентност в значителна степен днес 

съвпадат – нужни са в конфликтните зони на междукултурното взаимодействие, при 

водене на диалог, преговори и сключване на сделки, изграждане на мрежи и виртуални 

партньорства, преодоляване на предубеждения, балансиране на груповите интереси и 

постигането на приемливи за участниците етични стандарти в конкуренцията и 

сътрудничеството. Етичната и кроскултурната компететност са аспекти на 

емоционалната и социалната интелигентности – перспектива, наложена след 90-те 

години в теорията и практиката на деловата комуникация (Berghofer 2016). 

За културната интелигентност, измервана вече с културен коефициент (CQ), са 

предложени различни измерители. На база на проученото (Livermore 2009) и с цел 

приложимост в български и европейски контекст може да се приеме следната 

структура на културната компетентност, пригодна за конкретизиране в образование, 

фирмено обучение и индивидуално саморазвитие: 

1.СD (cultural drive) – ентусиазъм, интерес към възможността да си ефективен в среда 

с различни култури; умение да се извлича удоволствие от общуване с различни 

култури, да се трупа полезен опит от многообразието, като се развива собствената 

ефикасност и се разширява радиуса на доверие към чуждото; 

2.CK (cultural knowledge) – познание за сходства и  разлики между културите, 

включително - за новото в икономическите и правни системи на съответните държави, 

което е условие за т.нар. комплайънс етика (спазване на правилата и регулациите), 

както и знания за религиозните убеждения, социолингвистични правила на изказ и 

невербалност, актуална информираност за демографската регионална картина; 

3.CS (cultural strategy) - личностна способност да се извлича смисъл от кроскултурния 

опит чрез  преценки и преоценка на собствените мисловни схеми и тези на другите, 

предполагаща: степен на информираност - за своето и на членовете на екипа културно 
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познание; планиране - на поведенски стратегии за съответната културно нееднородна  

комуникативна ситуация; проверка – осмисляне на съвпадението и разминаването 

между  предубеждения и случило се с цел коригиране на преживяното. 

4.CA (cultural action) - способност за адаптиране „в движение“ на вербалното и 

невербално поведение, за да е пригодено към ситуационния контекст, включване на 

активен репертоар от гъвкави реакции, навици за модифициране на поведение 

(жестове, мимики, акцент, тон, бързина, паузи и др.) 

       (В тази модифицирана структура съзнателно са оставени термини и 

абревиатури на английски – езикът, обичайно използван в кроскултурните екипи).   

        Културната интелигентност би могла да се мисли като „трето имерение на 

моралното лидерство“, наред с моралния характер и моралния мениджър, предложени 

в теории за социалното научаване. По-нататъшното прецизиране и емирично 

потвърждение на тази идея предстои. Глобалният свят на интензивна кроскултурна 

комуникация дава възможност и за това интелектуално предивикателство. 
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Abstract: The research in business organizations was conducted on the sample of leaders and employees. 

The construction of high-quality questionnaire represents the important segment of modern statistical and 

business researches. The issues in questionnaire construction are very complex and they are in the focus of all 

statistical and research methodologies. It was conducted on the sample of at least 250 examinees (employees) in 

bigger companies in Serbia. The employees and the leaders were surveyed by the method of standard 

questionnaire (on-line) which required from employees (examinees) to evaluate the importance of and 

satisfaction with certain activities performed by organizations in order to determine the relationship 

(communication) between the employees and the leaders, as the key of success of every organization. The 

sample of employees and leaders was stratified, which means that employees and leaders from all age groups, of 

both genders and all levels of education were examined in this questionnaire. This paper presents the research 

about employees and leaders who are included in leading the organization, as an important segment of the 

modern business. The aim of this research is to show the real picture of the presence of new leaders’ strategies in 

the organizations, as well as the analysis of the perception of employees about their leaders. 

 
Key words: Leader’s strategies, Employees, Communication  

 

Introdiction 

Communication, job satisfaction and customer satisfaction have been popular topics in 

business research. Communication is probably the most central process in organizations 

(Frone & Major, 1988). Employees spend tremendous amounts of time collecting and 

disseminating information concerning such critical matters as company policy, placement, 

promotion, performance feedback, and so forth. Generally, most researchers believe 

intuitively that there is a positive relationship between communication satisfaction and 

organizational effectiveness (Pincus, 1986).  

Understanding communication satisfaction, with its link to job satisfaction, should 

provide an ability to target resources better in order to improve communication satisfaction 

issues.  

The CSQ (Communication Satisfaction Questionnaire) is the most widely used 

communication satisfaction questionnaire in business. A review of the relationship of 

communication and job satisfaction will be provided first, followed by discussion of 

theoretical structure of the CSQ. Factor analysis will be completed with discussion of the 

results. Once the CSQ has been validated or modified as necessary, the results of this study 

can be compared to results of studies in other fields. This research may then provide a guide 

for further examination of the relationship between communication satisfaction and job 

satisfaction. 

Theoretical Overview 
Organizational communication has been defined in research in a number of different 

ways (Pincus, 1986). Goldhaber (1983) identified two major research perspectives, process 

and perception. Information flow is the main concern for the process perspective, whereas 

attitude or perception is the main concern for the perception perspective. Both areas offered 

valuable contributions for understanding structural properties of organizational 

communication systems (Pincus, 1986). From the process perspective, Andrews and Herschel 

(1996) stated that information could flow in three directions within organizational 

communication systems, namely: downward, upward, and horizontally: 

mailto:aleksandragolubovicstojanovic@gmail.com
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1. Downward communication: Information flowing from upper to lower organizational levels. 

Five general categories of downward communication are job instructions, rationale, 

information, feedback, and attempts to motivate. 

2. Upward communication: Information flowing from subordinates to superiors. Employees 

have the opportunities to share their ideas and concerns with management. 

3. Horizontal communication: Information flowing between and among individuals on the 

same organizational level. Horizontal communication exists in two forms: formal and 

informal. Formal structure identifies individuals who are the official sources of information to 

coordinate a task. Informal communication recognizes that a variety of needs, including social 

ones, underlies communication in organizations. 
 

Research method  
In this chapter, we will describe methodology used in this doctoral thesis, including 

research contest, data collection, analysis techniques as well as results. While defining the 

research plan, it was decided to base the research on collection of primary data by means of a 

questionnaire (Communication Satisfaction Questionnaire) composed of closed questions. 

Summing up the results should give us a real picture of existence or absence of leadership, 

employee creativity, marketing and organizational innovations… 

   For this thesis, it was planned to examine managers/leaders as well as their closest, 

direct associates.  Total number of examinees was 256, including 49 leaders of the chosen 

organizations and 207 employees who cooperate with a leader directly.  

 
Table 1: Total number of examinees 

 

 

 

 

 Chart 1: Total number of examinees                                                                                                                     
The ratio of female and male examinees, the leaders, is 

49% to 44,9%                                                                                             

Table 2: Ratio of female and male examinees (leaders) 

                        

 

 

                                                                                                                                                                           

  Table 3:  Leaders’ education                                                              

                                                                                                                  Chart 2: Ratio of female and male examinees 

 

 

 

 

 Number Percent 

Leaders 49 19,1 

Employees 207 80,9 

Total 256 100,0 

Gender Number of 

leaders 

Percent of leaders 

Men 22 44,9 

Women 24 49,0 

Total 49 100,0 

Education Number 

of leaders 

Percent of 

leaders 

Secondary school 3 6,1 

Faculty/College 5 10,2 

Bachelor’s degree 11 22,4 

Master’s degree 18 36,7 

Magister’s degree 7 1,3 

Specialization 2 4,1 

Leader
s 
 

 4 
Emplo
yess        
207 

47% 
51% 

2% 

lideri - pol 
muškarci žene

bez podatka
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Table 4: The average age of leaders 

Average age Standard deviation Minimum Maximum 

39,8043 7,90673 28,00 65,00 

 

      Standard deviation is a module showing the extent of average variation of values from 

arithmetic mean, in this case from the average age, and it shows the average variation from 

arithmetic mean. If it is lower, this means that all values are close to average values and if it is 

higher, the variation is bigger. Although the applied volume of the sample and the sampling 

procedure cannot be representative, it was possible, based on the results, to come to relevant 

conclusions on the characteristics of leadership and leadership style, employee creativity and 

the existence or absence of some mechanisms which we have identified. The assumed method 

of data collection in this doctoral thesis was direct completing of the questionnaire by the 

examinees during examination as well as sending the questionnaire by e-mail to employees.  

 

Gender structure of examinees 

Table 5: Gender structure of examinees (employees) 

Gender Number of 

employees 

Percent of 

employees 

Men 92 44,4 

Women 98 47,3 

 

Employees’ education: 

                                                                                                                    Chart 3: Employees’ education 

Table 6: Employees’ education                                                                        

 

 

 

 

 

 

Table 7: Average age of employees 

 

                                               

  As for the age of employees, all examined leaders are 40 or more. In order to check 

theoretical aspects of leadership, communication, motivation in the function of improving 

organizational success which were mentioned above, we checked the sample of 50 chosen 

business companies. 
Speaking of the level of examinees’ education, the results are very encouraging. None of the 

examinees stopped his/her education after primary school, but they continued their education. The 

lowest level of examinees’ education is finished secondary school – 34 (16,4%) of the examinees from 

the employees’ group and only 3 (6,1%) from the leaders’ group. 40 (19,3%)  examinees from the 

category of employees have graduated from the faculty/college, 48 (23,2%) have Bachelor’s degree, 

Education Number of 

employees 

Percent of 

employees 

Secondary education 34 16,4 

Faculty/College 40 19,3 

Bachelor’s degree 48 23,2 

Master’s degree 39 18,8 

Magister’s degree 6 2,9 

Specialization 3 1,4 

TOTAL 207 100,0 

Average age Standard deviation          Minimum Maximum 

36,7529 10,20257 23,00 71,00 

45% 

47% 

8% 

zaposleni - pol 
muškarci
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39 (18,8%) have Master’s degree, 6 (2,9% of the examinees) are magisters and 3 (1,4%) examinees 

have finished specialization. The leaders in the organizations in which the research was conducted also 

have Master’s degree (18 leaders or 36,7%), 7 leaders (1,3%) are magisters, while 2 examinees (4,1%) 

have specialization. These very positive results can testify to education of the people employeed on 

key positions in the examined organizations, in relation with their expertise and knowledge, which 

have been previously identified as important segments of individual creativity.  
  

Organizations: 

Table 8: Types of examined organizations 

 

                                                                                                  

 

 

Chart 4: Types of organizations   

 

Key findings and discussion 
  

1. Leaders: 

 
Table 10: Leaders’ strategies 

Strategies Average (maximum is 5) Standard deviation 

Guiding vision 4,01 ,52 

Relationship with employees 4,48 ,41 

Motivating employees 4,37 ,38 

Inspirating employees 4,34 ,53 

Open communication 4,53 ,40 

Use of power,  coercion 2,16 ,72 

Use of manipulation 2,65 ,91 

Directive management 2,32 ,91 

Transparent communication 4,04 ,66 

Level of control, monitoring employees’ work 3,57 ,80 

“Leads by example” 4,20 ,73 

Focus on interpersonal relations in the team 4,40 ,46 

 

One of possible interpretations of such results is that leaders gave socially desirable 

answers, i.e. they tried to show themselves in as good light as possible. All desirable strategies 

are above 4 of 5 and all undesirable strategies are low. Standard deviations are small, which 

means that all of them responded similarly. This is one possible interpretation. Another 

possible interpretation is that the questionnaire we used is not accidental, but adjusted, and it 

may be that we included similar leaders in the research, while a part of the reason may be the 

fact that majority of them are from private sector which is why they behaved in a similar 

manner. 

2. Employees: 

One of possible interpretations of such results is that employees are mostly satisfied 

with communication and relationship with their superiors, as the average of their answers to 

questions about satisfaction with communication with their superiors is 3,60, while standard 

deviation is 0,71. Standard deviation is a module which shows average deviation from 

arithmetic mean. In our case, satisfaction with communication is around average value, i.e. 

there is average deviation from arithmetic mean. If this deviation is lower, this means that all 

Type Number of 

organizations 

Percent of 

organizations 

Production 14 6,1 

Services 21 28,6 

Other 11 42,9 

Total 49 100 

29% 

43% 

22% 

6% 

tip organizacije 

Proizvodna

Uslužna
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values are around average value, and if it is higher, these values vary more. All desirable 

strategies are above 4 of 5 and all undesirable strategies are low. Based on the data given in 

the above table, we can conclude that employees are not very satisfied with perspective in the 

organizations (3,36), which is also indicated with high standard deviation amounting to 0,99.  

The higher standard deviation, the higher dissatisfaction of employees. This is one possible 

interpretation. Another possible interpretation is that the sample we used is not accidental but 

adjusted, so it may be possible that we included similar employees in the research, while a 

part of the reason may be the fact that majority of them works in the organizations from 

private sector, which is the reason of their similar behavior. 
 

Table 11: Employees’ satisfaction with communication 

Satisfaction with communication Average (maximum is 5) Standard deviation 

Communication environment 3,60 ,92 

Relationship with superiors 3,97 ,81 

Integration in the organization 3,53 ,87 

Media quality 3,57 ,86 

Horizontal and informal communication 3,77 ,79 

Organizational perspective 3,36 ,99 

Personal feedback 3,43 ,97 

Satisfied with communication 3,60 1,12 

Evaluation of personal productivity 4,16 ,74 

Total satisfaction with communication 3,60 ,71 

 
Table 12: Employees’ satisfaction with communication with leaders 

 Average (maximum is 5) Standard deviation 

Relationship with a leader 4,04 ,88 

Freedom at work 3,91 ,70 

Leader uses their potentials 3,69 ,76 

Motivation 4,04 ,70 

Loyalty 3,78 ,89 

Identification with organization 3,64 ,80 

 

        According to the obtained results, it can be seen that employees mostly have good 

relationship with their leader (average value is 4,04, while standard deviation is 0,88). 

According to the results given in the above table, we can conclude that employees don’t have 

strong identification with organization in which they work, which entails that they are not 

fully loyal to organization itself, but that they are strongly motivated to stay and work in that 

organization. We cannot be 100% sure about this, but in the organizations in which there are 

no possibilities for promotion, loyalty to that organization is lower as well as employees’ 

motivation to stay in it.  

 

Correlations:  

      This table shows the connection of each leaders' strategy with each of these variables of 

employees' satisfaction with communication. Correlations almost don't exist due to similar 

leaders' values. In order to get correlations, bigger span of answers is needed, while their 

answers do not almost vary at all. For correlation, the existence of changes in values of one 

variable is needed in order to see whether values of other variable change in accordance with 

these changes, and in our case, there are no changes in leaders' values. Another possibility is 

that these correlations do not really exist, as these are interpretations and we don't have 

concrete data based on which we could draw conclusions. The obtained correlations are low 

and it is possible that they would be higher on a different sample.  
 

Table 13: Leaders’ strategies and employees’ satisfaction with communication 
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Employees - 
communicati

on 

environment 

Employees – 

relationship 

with superiors 

Employees 
– integration 

in the 

organization 

Employees 

– media 

quality 

Employees - 
horizontal and 

informal 

communica. 

Employees – 

organizationa

l perspective 

Employees 

– personal 

feedback 

Employees – 

total 
satisfaction 

with 

communica. 

Leaders– 
guiding 

vision 

r -,083 -,083 -,047 -,003 -,056 -,005 ,014 -,045 

Sig ,233 ,238 ,500 ,960 ,424 ,946 ,842 ,521 

Leaders – 

relationship, 

employees 

r ,114 ,048 ,055 ,115 ,033 ,199** ,124 ,127 

Sig ,104 ,496 ,432 ,100 ,639 ,004 ,077 ,068 

Leaders- 
motivating 

r ,091 ,052 ,061 ,086 -,068 ,026 ,122 ,069 

Sig ,194 ,461 ,382 ,221 ,331 ,715 ,080 ,325 

Leaders - 

inspiring 

r -,090 -,023 -,009 -,055 -,100 ,116 -,025 -,029 

Sig ,197 ,746 ,897 ,429 ,152 ,097 ,721 ,675 

Leaders– 

open 

communica 

r ,012 -,037 -,022 ,014 -,034 ,086 -,010 ,005 

Sig ,859 ,593 ,752 ,845 ,626 ,217 ,888 ,949 

Leaders - 
power, 

coercion 

r -,066 ,020 ,014 ,011 ,018 -,137* ,056 -,018 

Sig ,343 ,774 ,837 ,871 ,798 ,050 ,425 ,797 

Leaders – 

manipulate. 

r -,029 -,047 -,050 -,015 ,041 -,057 -,035 -,036 

Sig ,679 ,503 ,474 ,831 ,557 ,414 ,619 ,607 

Leaders– 
directive 

managemet 

r -,014 -,039 -,060 ,010 -,007 -,014 ,012 -,019 

Sig ,846 ,574 ,390 ,882 ,918 ,838 ,865 ,782 

Leaders – 

transparen.co
mmunica 

r -,043 ,056 ,029 ,003 -,029 ,031 ,047 ,017 

Sig ,538 ,422 ,676 ,968 ,679 ,655 ,506 ,803 

Leaders– 
monitoring, 

r -,092 -,084 -,041 ,026 -,070 ,018 ,072 -,027 

Sig ,189 ,229 ,558 ,706 ,320 ,796 ,307 ,701 

Leaders– 
leads by 

example 

r -,078 -,119 -,066 -,105 -,217** ,055 -,043 -,096 

Sig ,265 ,088 ,349 ,133 ,002 ,436 ,536 ,171 

Leaders - 

interpersonal 
relations 

r ,077 ,014 -,071 ,105 ,015 -,015 -,016 ,018 

Sig ,271 ,845 ,307 ,133 ,835 ,826 ,816 ,794 

 

It this table, the abbreviation “Sig” stands for statistical importance. It shows whether these 

correlations are real or they are the result of a statistical error. This practically means that only 

those correlations which are statistically significant, marked with the asterisks, are taken into 

consideration. We considered that correlations which are not statistically significant have the 

value 0. This sigma value shows the level of statistical significance. In order to consider 

something significant, this value should be less than 0.01 or 0.05 depending on the level of 

significance which is taken into consideration. In our case, 0.01 is better, but 0.05 is also fine. 

This actually means that the possibility of statistical error is 1%  and 5% for 0.05, i.e. these values 

are 99% or 95% correct. The result will never be 100% as some statistical error must always exist. 

This is why it is important for this level to be as high as possible.  

What can be seen from the table, correlations being statistically significant, is that the 

relationship of a leader with his/her employees is in positive correlation with organizational 

perspective of the employees. Correlation is statistical module which shows interconnectedness of 

variables. The word “correlation” can be replaced with the word “connection”. Correlation is 

always between 0 and 1. It may be positive and negative. When positive, this means that the 

increase of one variable affects the increase of another. In this case, it means the better 

relationship of a leader with his/her employees, the bigger employees satisfaction with the 

organizational perspective (r= 0,199*, sig.= 0,004). Otherwise, when correlation is negative, this 

means that when one variable increases, another decreases. This is the case in our table, when a 

leader has power and improves the work with the use of coercion, the employees are less satisfied 

with the organizational perspective (r= -0,137*, sig.= 0,050).  
From this table, we can also see that there is a negative correlation between the variables 

“Leaders – leads by example” and horizontal and informal communication with the employees.  This 
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means that, when a leader leads his/her employees by example, he/she communicates less with the 

employees (r= -0,217*, sig.= 0,002). 
 

Table 15: Leaders’ strategies and other employee’s variables  
 Employees – 

relationship 

with a leader 

Employees – 

freedom at 

work 

Employees – a 

leader uses their 

potentials   

Employees- 

motivation 

Employees 

- loyalty 

Employees – 

identification 

with organization 

Leaders– guiding 

vision 

r -,043 -,093 -,115 -,015 -,058 -,038 

Sig ,569 ,211 ,121 ,836 ,433 ,609 

Leaders – 

relationship with 
employees 

r ,033 ,094 ,140 ,049 ,116 ,069 

Sig 
,661 ,206 ,059 ,508 ,120 ,355 

Leaders- 

motivating 

r ,082 -,050 ,011 ,144 ,096 ,155* 

Sig ,273 ,507 ,886 ,052 ,197 ,037 

Leaders - 

inspiring 

r ,001 ,016 ,041 ,009 -,079 -,028 

Sig ,986 ,834 ,581 ,904 ,290 ,703 

Leaders– open 

communication 

r ,031 ,090 ,089 ,049 ,008 ,050 

Sig ,679 ,228 ,231 ,507 ,912 ,507 

Leaders - power, 

coercion 

r ,069 -,144 -,149* -,099 -,165* -,073 

Sig ,354 ,052 ,044 ,184 ,026 ,324 

Leaders - 

manipulation 

r -,049 -,089 -,172* -,074 -,088 ,048 

Sig ,514 ,232 ,020 ,319 ,239 ,518 

Leaders– 

directive 

management 

r -,020 -,126 -,171* -,123 -,012 ,044 

Sig 
,788 ,089 ,021 ,098 ,867 ,557 

Leaders – 
transparency of 

communication 

r ,148* -,112 -,066 ,012 -,022 -,052 

Sig 
,046 ,132 ,379 ,877 ,763 ,486 

Leaders– 

monitoring, 

control 

r -,128 -,268** -,168* -,111 -,070 -,060 

Sig 
,085 ,000 ,024 ,137 ,350 ,419 

Leaders– leads 
by example 

r -,120 -,045 ,021 -,012 ,037 -,063 

Sig ,107 ,549 ,783 ,875 ,618 ,395 

Leaders - focus 
on interpersonal 

relations 

r ,016 ,034 ,014 -,003 ,035 ,071 

Sig 
,830 ,650 ,847 ,966 ,635 ,340 

 

Table 16: Leaders’ variables 

 

Leader

s – 

guiding 

vision 

Leaders – 

relationshi

p with 

employee

s 

Leaders - 

motivating 

Leaders - 

inspiring 

Leaders– 

open 

communicati

on 

Leaders 

– power, 

coercion 

Leaders - 

manipulati

on 

Leaders– 

directive 

managemen

t 

Leaders – 

transparency 

of 

communicati

on 

Leaders – 

monitorin

g, control 

Leaders– 

guiding vision 
r 1 ,348** ,346** ,417** ,067 ,040 -,207**  -,153* ,501** ,046 

Sig   ,000 ,000 ,000 ,336 ,571 ,003 ,028 ,000 ,507 

Leaders – 
relationship, 

employees 

r   1 ,375** ,465** ,316** -,331** -,403** -,224** ,427** ,105 

Sig     ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,132 

Leaders- 

motivating 

r     1 ,479** ,483** ,124 -,019 ,059 ,388** ,378** 

Sig       ,000 ,000 ,074 ,786 ,395 ,000 ,000 

Leaders - 

inspiring 
r       1 ,594** -,183** -,409* -,436** ,400** ,044 

Sig         ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,528 

Leaders– open 

communica. 

r         1 -,157* -,164* -,269** ,039 ,078 

Sig           ,024 ,018 ,000 ,575 ,266 

Leaders - 
power, coer. 

r           1 ,547** ,424** ,030 ,271** 

Sig             ,000 ,000 ,671 ,000 

Leaders - 

manipulation 
r             1 ,547** -,404** ,070 

Sig               ,000 ,000 ,319 

Leaders– 
direct.managem 

r               1 -,195** ,472** 

Sig                 ,005 ,000 

Leaders – 

transparenc. 
communica 

r                 1 ,007 

Sig                   ,918 

Leaders–
control, 

monitoring 

r                   1 

Sig                     

This table shows interconnection of individual leaders’ strategies.   
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Conclusion 

The aim of this thesis was to examine whether leaders’ creativity and new strategies, 

expressed through their leadership and relationship with their employees, affect the 

employees’ creativity and organizational innovations.  

According to the obtained results, we can conclude that the employees are mostly 

satisfied with communication and relationship with their superiors. Speaking of leaders who 

described themselves, they mostly gave socially desirable answers, i.e. they tried to show 

themselves in the best light. From the obtained results it can be seen that the employees 

mostly have good relationship with their leader, but their identification with the organization 

in which they work is not strong, which brings us to a conclusion that they are not loyal to the 

organization itself, but they are strongly motivated to stay and work in that organization. We 

cannot be 100% sure about this, but in the organizations in which there are no possibilities for 

promotion loyalty is smaller as well as the employees’ motivation to stay in it.  

Introduction of creativity in the organizations and cultural institutions is needed (Rou, 

2008:134). Based on this research, we think that creative approaches in management are 

necessary, not only in private organizations but also in public, governmental and non-

governmental agencies and in any group which strives for continuous improvement and which 

has to keep the pace with the latest ideas in the field of management, technology and social 

responsibility.    

 

 

References 
 

Andrews, P. H., & Herschel, R. (1996). Organizational communication: Empowerment 

in a technological society. Boston: Houghton Mifflin. 

Frone, M., & Major, B. (1988). Communication quality and job satisfaction among 

managerial nurses. Group & Organization Studies,13(3), 332-347. 

Goldhaber, G. (1983). Organizational communication. Dubuque, IA: William C. 

Brown.  

Pincus, J. D. (1986). Communication satisfaction, job satisfaction, and job 

performance. Human Communication Research, 12 (3), 395-419 

Rou, Alan, Dž. (2008.)  Kreativna inteligencija. Beograd: Clio  

  



- 763 - 
 

КУЛТУРНИТЕ ПРАКТИКИ – МЕДИАТОР МЕЖДУ ЛИЧНОСТТА И 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТРУДА  

 

Доц. д-р Майяна Митевска-Енчева  

УНИБИТ 

Е-mail: majana@abv.bg 

 

CULTURAL PRACTICES - MEDIATOR BETWEEN PERSONALITY 

AND JOB SATISFACTION 

 

Mayiana Mitevska-Encheva, Asoss. Prof.  

SULSIT 
 

Резюме: Анализът на взаимодействието между личностните черти и културните практики дава 

възможност да се проследи динамиката на удовлетвореността от труда според разстоянието до властта, 

избягването на несигурността и отношението между постигането на лични и групови цели. Приложени 

са три психологически инструментариума: Петфакторен модел BIG 5: Откритост, Добросъвестност, 

Екстраверсия, Доброжелателност, Невротизъм или емоционална стабилност (Costa amp; McCrae, 1994), 

културни практики (Карабельова, 2011) и удовлетвореност от труда (Радославова, 2001). В изследването 

са участвали 204 лица за период февруари – април 2015 г. Хипотезите се проверяват с SPSS-21. 

 
Ключови думи: културни практики, личност, удовлетвореност от труда  

 
Abstract: The analysis of the interaction of personality traits and cultural practices makes it possible to 

trace the dynamics of job satisfaction according to the distance to power uncertainty avoidance and relationship 

between achieving personal and group goals. Attached are three psychological tools: BIG 5 model - Openness, 

Conscientiousness, extroversion, kindness, neuroticism or emotional stability (Costa amp; McCrae, 1994), 

cultural practices (Karabeliova, 2011) and satisfaction with work (Radoslavova, 2001). The study involved 204 

persons for the period February - April 2015 hypotheses are checked with SPSS-21. 

 
Key words: cultural practices, personality, job satisfaction 

 

Върху удовлетвореността от труда влияят организационни, групови (особено 

социалното обкръжение на работното място) и личностни фактори (черти и 

склонности). Тя е емоционално състояние, произтичащо от общата оценка на работата, 

което изразява комплексно отношение към труда и включва оценки, различаващи се по 

обект. Удовлетвореността от труда изпълнява разнообразни функции и е обвързана 

пряко с „положителните и отрицателните чувства и нагласи към собствената работа“ 

(Радославова, 2001; Ригио, 2004). Оценките за удовлетвореността се разделят между 

цялостното й отчитане (Highhouse & Becker, 1993; Highhouse, Zickar & Yankelevich, 

2010) и поставянето на ударение между отделни нейни аспекти (Rice, Gentile & 

McFarlan, 1997). За измерване на удовлетвореността се предлагат надеждни 

инструменти, какъвто е конструираният и апробиран в български условия от М. 

Радославова (Радославова, 2001), приложен в настоящето изследване. Той се основава 

на схващането за удовлетвореността като чувство за успех в организацията и 

удоволствие от формираното отношение към труда. Този комплекс от функционираща 

личност, стремяща се към удовлетворяване на потребностите си би могъл да се 

реализира в оптимално действаща организационна култура. Вграждането на личните 

ценности в организационната култура усилва общата удовлетвореност от работата. 

Например, удовлетвореността от процеса на изпълнението на работата се свързва с 

позитивно мнение за адекватност на собствените действия спрямо изискванията и 

mailto:majana@abv.bg
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чувството от успешно прилагани умения в организацията. Това позволява да се 

допусне, че удовлетвореността от труда, която зависи от субективни фактори, ще се 

повлияе директно както от типа личност, така и от обективни фактори, каквито са 

културните практики.  

Целта на настоящето изследване е да разкрие медииращата роля на културните 

практики в отношението „личност – удовлетвореност от труда“. За постигане на целта е 

използвана батерия от три въпросника: Методиката за изследване на удовлетвореността 

от труда (Радославова, М., 2001); Въпросник за изследване на чертите на личността 

(Donellan, Oswald, Baird, Lucas, 2006; Karabeliova, S., Petrov, D., Milanov, M., Ivanova, 

E., 2012) и методика за измерване на културните практики (Карабельова, 2012). 

Батерията е попълнена от 214 респондента, преподаватели и работещи студенти от 

УНИБИТ.  

Аспектите на удовлетвореността от труда, които се измерват са: удовлетвореност 

от резултатите, ориентация към отношенията, удовлетвореност от прекия ръководител, 

от служебните отношения и от подкрепата от колегите, удовлетвореност от 

заплащането и от работата като цяло. 

Основните личностни характеристики са тясно свързани със съвместната дейност в 

условията на организацията и влияят пряко на върху изпълнението на служебните 

функции и задължения, съответно и върху удовлетвореността от труда.  

Въпросникът за изследване на чертите на личността (The Mini-IPIP – International 

Personality Item Pool) съдържа двадесет айтема с петстепенна Ликъртова скала за 

оценка (Donellan, Oswald, Baird, Lucas, 2006), базиран върху т.нар. „Петфакторен модел 

на личността“ (Costa amp; McCrae, 1994). Този инструмент измерва характерните черти 

на личността и се установява, че при използването му в различен социокултурен 

контекст показва висока вътрешна консистентност, което позволява оценката на петте 

базисни личностни измерения:  

• невротизъм - емоционална стабилност/лабилност;  

• екстраверсия - интроверсия (по Costa, McCrae and Holland, 1984); 

• откритост към нов опит – закритост към нов опит (по Costa & McCrae, 1985).  

• насоченост към другите, сътрудничество - конкурентост;   

• съзнателност – целенасоченост (Digman & Takemoto-Chock, 1981).  

Въз основа на адаптирана методика на измеренията на културите по Х. Хофстеде 

от С. Карабельова, е приложен и трети инструментариум, който установява, че 

ценностите на българската култура са ориентирани към подкрепа на голямото властово 

разстояние, доминират индивидуалистичните ценности, силното избягване на 

неопределеността и краткосрочната ориентация към миналото. Така относителна 

стабилност показват скалите:  

 „Разстояние до властта” показва степента, в която неравенството в 

организацията се приема за естествено и там където доминират практики, подкрепящи 

малкото разстояние до властта, мнението на служителите е важно за ръководителите, а 

промените се въвеждат след консултации и съответно - организации, в които подкрепят 

голямото разстояние до властта, стилът на управление е авторитарен и мнението на 

ръководителя е “закон“. 

  „Индивидуализъм срещу колективизъм“ представя степента на ориентация към 

задачата и към постигане на индивидуалните цели срещу ориентация към 

взаимоотношенията към целите на екипа, загриженост за толерантността и подкрепата 

в екипа.  

 „Избягване на несигурността“ показва до каква степен, хората се чувстват 

сигурни или заплашени на работното си място като силното избягване на 

несигурността се „регламентира“ с точното спазване на процедурите, съществуването 
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на много правила срещу слабото избягване на несигурността – съпроводено от рамка от 

малко правила, които да се спазват.  

В края на батерията са включени въпроси, събиращи информация за демографски 

данни – пол, възраст, общ трудов стаж, трудов стаж в организацията, образование, 

заемана позиция в организацията (ръководител или изпълнител).  

Изборът на медиаторното моделиране се базира на възможността, която дава 

моделът за проверка на хипотезата за прогностичната функция на чертите на личността 

и измеренията на културните практики върху удовлетвореността от труда. Моделът 

позволява да се конструира система от уравнения, където като зависими променливи се 

включват елементи на удовлетвореността от труда, а като независими променливи – 

личностните характеристики. За медиатори са избрани трите културни измерения 

„разстояние до властта“, „избягване на несигурност“ и „индивидуализъм срещу 

колективизъм“.  

Структурният модел е конструиран за цялата изследвана съвкупност. Значимите 

коефициенти дават основание както директно, така и индиректно сравняване и 

прецизиране на относителната тежест на всяка променлива в медиаторния модел. 

Допускането се основава на емпирично потвърденото схващане (Baron, Kenny, 1986), 

че взаимодействията между изследваните конструкти не се изчерпват с влиянието само 

на една независима променлива, колкото и силно да е то. Винаги е налице по-сложно 

взаимодействие между три и повече фактора, които дават облика на явлението. В 

създадения от тях модел на взаимодействието централен момент е допускането, че 

ефектът от влиянието на стимула върху поведението се медиира от различни вътрешни 

трансформационни процеси в организацията. Медиаторът може да бъде определен като 

променлива, която е причина за отношенията между предиктора и критериалната 

променлива. Медиаторите показват как външните въздействия придобиват вътрешно 

психологическо значение за индивида. Това диференциране на променливите позволява 

да се очертае моделът. Медиаторът показва механизма, чрез който независимата 

променлива е възможно да влияе върху зависимата и показва как и защо се 

осъществява това въздействие.  

Моделът представя система от три променливи, които се съотнасят по посочения 

начин. Съществуват два каузални пътя към зависимата променлива - път на директното 

влияние на независимата променлива върху зависимата и път на влиянието на 

медиатора върху зависимата променлива. Съществува и трети път, който изразява 

връзката на независимата с медиаторната променлива. Когато път “1” и път “2” са 

контролирани, предварително значимото отношение между независимата и зависимата 

променливи вече е намаляло или е равно на нула (Петков, 1994). В ролята на 

предиктори се изследват чертите на личността, а в ролята на медиатори – измеренията 

на културните практики. Като критериални променливи се изследват аспектите на 

удовлетвореността. Установява се директна значима взаимовръзка (вж. Фиг. 1) между 

екстраверсията и четири от елементите на удовлетвореността: ориентацията към 

задачите (r=0, 27; p<0,00), ориентацията към човешките отношения (r=0,18; p<0,010) и 

удовлетвореността от подкрепата на колегите (r=0,24; p<0,01) и подкрепата от колеги 

(r=0,24; p<0,010). 
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Фиг. 1. Медиаторни влияния на културните практики личностните черти от модела на „Големите пет“  

и удовлетвореността от труда 

 
Забележка: Коефициентът в зоната „Директни взаимодействия“ показва силата на връзката между 

независимата и зависимата променлива, а коефициентите вътре в зоните на медиаторите показват силата 

на връзката между независимата и зависимата променлива под контрола на съответната медиаторна 

променлива. 

 

Данните показват, че личността участва активно и последователно в регулацията 

на поведението на индивида и може да се предположи, че някои от промените в 

преобладаващата част от аспектите на удовлетвореността се дължат на нея. Това с 

особена сила се отнася за вродените, биологично обусловени черти, каквато е 

екстраверсията. Макар и слаби до умерени, взаимовръзките и с различните аспекти на 

удовлетвореността запазват силата си, независимо от прилаганите културни практики в 

организацията.  

Вероятно емоционално стабилните индивиди по различен начин търсят и намират 

удовлетворение от емоционално лабилните, но това вече е предмет на друг анализ, 

например, модераторен, и поради това в настоящото изследване не е установено. Макар 

и също толкова слаби, колкото на невротизма, взаимовръзките на целенасочеността, 

като черта от Големите пет също показва устойчивост на връзката с аспектите на 

удовлетвореността, независимо от прилаганите културни практики. В конкретния 
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случай е интересно да се проследят взаимовръзките на коментираните три личностни 

черти с кои от аспектите на удовлетвореността взаимодействат. 

Съществуването на възможност за приятелски и поддържащи отношения между 

служителите стимулира екстровертите. Единствено, обаче разстоянието до властта като 

измерение на културните практики оказва ефект върху екстраверсията и аспектите на 

удовлетвореността от задачите, междуличностната комуникация и подкрепата от 

колегите. Удовлетвореността от работата се повлиява при всяка една от личностните 

черти. Най-силен е ефектът на целенасочеността върху удовлетвореността от работата, 

следван от удовлетвореността от заплащането, междуличностните отношения и 

резултатите. Може да се твърди, че резултатът е закономерен, тъй като чертите на 

личността са относително независими конструкти.  

Влиянието на екстраверсията върху всяка една от характеристиките на 

удовлетвореността е положително. Малко по-слабо е влиянието на целенасочеността 

върху удовлетвореността от резултатите и от заплащането. Друга личностна черта от 

модела на „Големите пет“, която има директен ефект върху удовлетвореността от труда 

е невротизмът. Неговото влияние е отрицателно към удовлетвореността от заплащането 

и положително, но сравнително слабо спрямо другите черти на личността върху 

останалите типове удовлетвореност. Получените данни са съпоставими с подобни 

изследвания (Карабельова, 2015). Характеристиките, които се отнасят до емоционално 

нестабилния тип личност, нямат значим директен ефект върху изследваните аспекти на 

удовлетвореността. Също така невротизмът е негативно свързан с удовлетвореността от 

служебните отношения и с удоволствието от резултатите. При откритостта към нов 

опит не се открива директен ефект върху удовлетвореността от труда. 

Сътрудничеството също има директно взаимодействие към аспектите на 

удовлетвореността, но върху две от тях са негативни – към заплащането и към 

резултатите, а позитивни са към междуличностните отношения и към труда като цяло. 

По отношение на медиаторите – измеренията на културните практики се 

установява, че „индивидуализъм – колективизъм“ има директен положителен ефект 

върху служебните отношения и сътрудничеството, а също и при удовлетвореността от 

доверието на колегите. Високото равнище на удовлетвореността от работата като цяло 

се повлиява от колективистичните практики, като спомага за сътрудничество, 

целенасоченост и откритост и е добра почва за развитие на добри служебни отношения 

и изграждане на доверие при колегите.  

Малко по-слабо е влиянието на измерението „разстояние до властта“ върху 

удовлетвореността от труда. От представените данни може да смята, че оценките на 

работната среда и на компетентността усилват значително удовлетвореността от 

работата като цяло, ако съдържат его-релевантни елементи. Те са алтернативни 

емоционални начини за подкрепа на професионално самочувствие. Вероятно 

удоволствието от компетентността допринася по-пряко за поддържане на позитивен 

Аз-образ поради разглеждането на себеизявата като предпоставка за постигане на 

личните цели, което се потвърждава и от чужди емпирични данни (Радославова, 2001). 

В контекста на близко разстояние до властта намалява възможността за автономия в 

работата при екстравертирания тип, както и при иновативно настроените хора. В 

същото време се разкрива поле за себеизява при всеки тип личност, с изключение на 

невротизма. В общ план, културната практика „разстояние до властта“ очертава 

значителни медиаторни ефекти при взаимодействието на екстраверсията и невротизма 

с всички аспекти на удовлетвореността. 

Върху удовлетвореността от работата се очертават най-много директни 

положителни ефекти от независимите променливи – личностните черти и медиаторите.  

Получените резултати за директните и индиректните влияния на независимите 
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променливи и медиаторите върху удовлетвореността от труда показват умерена 

зависимост. Така според данните в оценките на удовлетвореността респондентите имат 

съгласувана и координирана система в зависимост от личностните характеристики 

екстраверсия, невротизъм и целенасоченост.  

В този смисъл може да се направи извод, че се потвърждава допускането за 

директните и индиректни ефекти на „Големите пет“ върху удовлетвореността от труда, 

опосредствани от измеренията на културните практики „Разстояние до властта“, 

„Индивидуализъм – колективизъм“, „Избягване на неопределеност“. Те имат значение 

за себеизявата, ориентацията към задачите, удовлетвореността от резултатите и от 

служебните отношения, удовлетвореност от колегите и доверие към тях. Изследването 

доказа допускането, че личностните черти в случая, екстраверсия, целенасоченост и 

невротизъм се интегрират в поведението на индивидите на работното място.  

В заключение може да се каже, че аспектите на удовлетвореността зависят от 

многообразни постоянни и ситуационно обусловени фактори, които имат 

мултидименсионална структура. За да се изследват тези зависимости в детайли е 

необходим комплексен подход. За разкриването на по-устойчиви влияния между 

психологическите променливи трябва да се използват по-прецизни теоретични модели. 

Например един възможен изход от ситуацията би могъл да бъде използването на 

структурните модели, които предоставят много по-богати възможности за извеждане на 

тенденции. 
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Резюме: В статията ще бъдат представени резултати от емпирично изследване, организирано и 

проведено със студенти от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Тулски държавен педагогически 

университет „Л. Н. Толстой“. Реализираното емпрично проучване цели да установи типа организационна 

култура в университета. Емпиричното изследване се осъществи с помощта на инструментариум, 

разработен специално за нуждите на изследването. В анкетната карта са използвани съществуващи 

въпросници и анкетни карти, като: Адаптирана анкетна карта за изследване на типа организационна 

култура, разработена от Томас Харисън; Gareth R. Jones, Jennifer M. Gefrge, Contemporary management. 

Част от въпросите в анкетната карта са от Въпросник за диагностика на корпоративна култура. 

Резултатите от изследването показаха, че няма силно изразена организационна култура в университета и 

в частност във факултета, в които учат респондентите. В Софийския университет не може да бъде 

откроена преобладаваща организационна култура, тъй като се очертават като приоритетни култура на 

ролята, култура на задачата и култура на личността, но при двата факултета от Тулски държавен педаго-

гически университет, взели участие в емпиричното изследване, преобладава култура на задачата. 

 
Ключови думи: организационна култура, ценности, стандарти на поведение, митове и легенди, 

ръководител, подчинен. 

 
Abstract: The article presents empirical research results among students of Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” and Tula State University “L. N. Tolstoy”. The main object of the research was to find the main 

organizational culture existing at both universities. The research was conducted with a questionnaire that was 

designed exclusively for its purposes. Questions from different research instruments were used in the 

questionnaire, for example: Adapted questionnaire for evaluation organizational culture, developed by Thomas 

Harrison; Gareth R. Jones, Jennifer M. Gefrge, Contemporary management; part of questions were retrieved 

from a Questionnaire for a diagnostic of a corporate culture. Research results showed that there is no evident, 

highly visible organizational culture at both university and in the faculties were the research took place. At Sofia 

University most visible and prevailing cultures are culture of roles, culture of task and culture of individuals. 

Meanwhile, at both faculties of Tula state pedagogical university the most predominant culture is task culture. 

 
Key words: organizational culture, values, behavior standards, myths and legends, manager, subordinates. 
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През 2013 и 2014 г. в рамките на проект „Характеристики и особености на 

организационната култура в социални организации“
76
, финансиран от Фонд Научни 

изследвания при СУ „Св. Кл. Охридски“, екип от специалисти разработихме и 

апробирахме инструмент за проучване и анализиране на вида организационна култура в 

социални организации, а именно образователни институции и организации за социална 

работа. 

Изводите, до които достигнахме тогава, са следните: културата във висшето 

учебно заведение е силна. Тя съответства на класическата формална организация, 

позната като бюрократична. Ръководителят на организацията съвестно изпълнява 

своите задачи, умее да съгласува решенията си, екстраверт е и има отговорно 

отношение към заеманата позиция. 

През 2016 г. съвместно с колеги от Тулския държавен педагогически 

университет решихме отново да проучим мнението на студентите относно типа 

организационна култура в университета, както в Руската Федерация, така също и у нас. 

Мнението на студентите относно типа организационна култура е от особенна важност, 

тъй като през техния поглед може да се придобие представа за състоянието на 

културата в университета и да се търсят възможности за подобряването й с цел по-

ефективно изпълнение на целите и задачите на университета в съвременното 

динамично общество.  

Емпиричното изследване бе осъществено в периода март - април 2016 г. То се 

осъществи с 33 студенти от Тулския държавен педагогически университет (обучаващи 

се във Факултета за чужди езици и Факултета по хуманитарни науки) и 43 студенти от 

Софийския университет, обучаващи се в специалност английска филология във 

Факултета по класически и нови филологии. За да има яснота при интерпретирането на 

получените резултати от емпиричното изследване, студентите, участвали в проучването 

от Тулския държавен педагогически университет ще бъдат наричани руски студенти, а 

студентите от Софийския университет ще бъдат наричани български студенти. С оглед 

малкия брой изследвани лица осъщественото проучване не претендира за 

представителност на резултатите, но прави заявка за последващо проучване. 

Въпросите в анкетната карта са разпределени в няколко основни блока: 

 Общи въпроси; 

 Система от ценности, стандарти на поведение; 

 Митове, легенди и герои; 

 Характеристики на ръководителя и добрия подчинен; 

 Демографски данни. 
При структурирането на анктентата карта бяха използвани съществуващи 

въпросници и анкетни карти, като: Адаптирана анкетна карта за изследване на типа 

организационна култура, разработена от Томас Харисън; Gareth R.Jones, Jennifer M. 

Gefrge, Contemporary management. Част от въпросите в анкетната карта са от 

публикувания на интернет адрес http://www.corpculture.ru/ Въпросник за диагностика на 

корпоративна култура. 

Анализът на резултатите от емпиричното изследване ще се осъществи по 

основните блокове на анкетната карта. 

По първия блок (общи въпроси) от анкетната карта 51% от руските студенти и 

69,77% от българските студенти смятат, че университетът, в който се обучават, 

притежава специфична култура. 
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 Резултатите от емпиричното проучване са публикувани В: сб. Съвременни предизвикателства пред 
педагогическата наука, София, (266-276)  
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Графика 1.Култура на университета 

 

Студентите, обучаващи се в двете висши учебни заведения, смятат, че 

спецификата на културата на университета, в който учат, се състои в: добрия тон и 

учтивото отношение между членовете на екипа (36% - 30,23%
77
); чувството за близки и 

позитивни отношения между членовете на организацията (36% - 18,60%); правилата и 

нормите (33% - 30,23%); начина на общуване (27% - 41,86%); позитивното отношение 

между членовете на екипа и потребителите на образователните услуги, за които 

съществува университета (27% - 20,93%); уважението на другия и зачитането на 

чуждото мнение (21% - 39,53); запазването на позитивния тон в кризисни ситуации 

(18% - 20,93%). Както се вижда от направеното изброяване студентите, взели участие в 

проучването като цяло изразяват сходно мнение относно спецификата на културата на 

университета (факултета). Разликата в отговорите се състои само в начина на 

ранжирането им, но както се вижда за студентите от особена важност е красотата на 

отношенията между членовете на колектива, начинът на комуникация, спазването на 

добрите нрави, зачитане мнението на другия и използването на позитивния тон дори и в 

кризисни ситуации.  

При втория основен блок в анкетната карта, включващ въпроси относно 

системата от ценности и стандартите на поведение в организацията, 51,16% от руските 

студенти и 69,77% от българските смятат, че университетът и в частност факултетът, в 

който се обучават, има своя специфична мисия, а именно подготовката на 

висококвалифицирани специалисти (руските и българските студенти са посочили 

специалността, в която се обучават). 

Ценностите за всяка организация са от особена важност и те са в основата на 

изграждането и поддържането на организационната култура. Всяка личност има 

изграден ценностен мироглед и много често ние подсъзнателно сме привлечени от 

хора, организации, чиито ценности в определена степен се препокриват с нашите или 

ни импонират по някакъв начин. Ето защо за нас бе от изключителна важност да се 

опитаме да установим какви ценности се важни за лицата, взели участие в емпиричното 

изследване и какви ценности те смятат, че притежават членовете на факултета, в който 

се обучават.  

За тази цел при изготвянето на анкетната карта бяха използвани 18-те крайни и 

18-те инструментални ценности на Milon Rokeach. Според него крайните ценности 

отговарят на личната убеденост на индивида за достигане на целта, а инструменталните 
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ценности включват личната убеденост за желаното достигане на поведението или 

начина на поведение. Крайните ценности често водят до формирането на норми или 

неформални правила на поведение, или на такъв вид поведение, което се смята за 

значимо за голяма част от групата или организацията, като искреното или учтиво 

поведение между хората. За да установим какви са приоритетните крайни и 

инструментални ценности на обучаващите се в двата университета студенти, ние им 

зададохме въпроси, в които включихме двата вида ценности, формулирани от М. 

Rokeach, чрез които целяхме да установим дали е налице значимо разминаване между 

личните и организационни ценности
78

. 

Студентите, взели участие в изследването, ранжираха по следния начин 

ценностите, които имат най-голямо значение за тях: 

- сигурност за семейството (грижа за хората, които обичаме) – (67% - 53,49%)
79

; 

- живот в свобода (без войни и конфликти) – (58% - 39,53%); 

- комфортен живот (просперитетен живот) – 52 %
80

; 

- свобода (независимост, свободен избор) – (45% - 39,53%); 

- вътрешна хармония (свобода от вътрешни конфликти) - (42% - 48,84) 

- успех (удоволетворение) - (39% - 37,21%) 

- равенство (възможност за сближаване и създаване на приятелски 

взаимоотношения, еднакви възможности за всички) - (36% - 37,21%) 

- смисъл за постигане (с траен принос) – 33%
81

 

- вълнуващ живот (стимулиращ, активен живот) – (30% - 37,21%); 

- зряла любов (сексуална и духовна интимност) – (30% - 41,86%); 

- живот в красота (красота в природата и в човека) – 21%
82

; 

- истинско приятелство (близко другарство) – 12%
83

. 

Както се вижда и от получените резултати, тук отговорите надхвърлят 100%, тъй 

като всяко изследвано лице трябваше да посочи 5 ценности, имащи най-голямо 

значение за него като личност. Голяма част от предпочитаните ценности от двете групи 

студенти съвпадат и това до голяма степен се дължи на факта, че изследваните лица се 

обучават в университет и попадат в една и съща възрастова граница, поради този факт 

водещи и при двете групи студенти са: сигурността за семейството; свободата; 

вътрешната хармония; успехът; равенството (от особена важност за възрастовата 

им група); животът, изпълнен с различни стимули; постигането на желаното ниво на 

интимност с партньора; красотата в голямото и многообразие и създаването на 

истински приятелства. 

Тези резултати до голяма степен се припокриват и с резултатите от предишното 

изследване при студентите
84

. 

Според студентите преподавателите във факултета, в който учат, би трябвало да 

притежават следните характеристики: 

- отговорни (доверчиви, зависими) – (48% - 39,53%)
85

; 
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 Кривирадева, Б. (2015) Култура и лидерство във висшето учебно заведение (резултати от емпирично 

изследване), В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, София 
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- честни (искрен, обичат истинатата) – (42% - 39,53%); 

- интелектуални (интелигентни, склони да размишляват) – (39% - 48,84%); 

- хора с въображение (инициативни, креативни) - 36%
86

; 

- учтиви (хора с добри маниери) – (36% - 34,89%); 

- благоразположени (хора с меко сърце, весели) - 33%
87

; 

- умеещи да се контролират (въздържание, самодисцплиниран) - 33%
88

; 

- хора с широко мислене (отворено съзнание) – (30% - 55,81%); 

- способни (компетентни, ефективни) (30% - 69,77%); 

- полезни (работят за доброто на другите) - 48,84%
89

. 

Както се вижда от получените резултати и тук отговорите надхвърлят 100%, тъй 

като всяко изследвано лице трябваше да посочи 5 ценности, чрез които могат да бъдат 

характеризирани преподавателите във Факултета, в който се обучават. Разминаванията 

се състоят основно в степента на предпочитани характеристики, но като цяло 

студентите смятат, че техните преподаватели трябва да: бъдат компетентни; имат 

широко мислене; са интелигентни; са честни и отговорни; бъдат отзивчиви, с добри 

маниери
90

; имат въображение; могат да се контролират и да бъдат 

благоразположени към другите. 

И тези резултати до голяма степен се припокриват с резултатите от предишното 

изследване при студентите, тъй като визията на университета е да: развива науката и да 

обучава студенти във всички нейни области; възпитава високообразовани, национално 

отговорни личности, които да водят нацията към духовно извисяване и 

благоденствие
91

. Този резултат до голяма степен ни дава основание да смятаме, че 

организационната култура в Софийския университет, а и в Тулския университет са 

силни и изпълняват адекватно визията и мисията им.  

При третия основен блок включващ въпроси относно основния герой във 

фолклора на техния факултет руските студенти не са отговорили на този въпрос, а 

голяма част от българските студенти посочват един от преподавателите си (доцент по... 

конкретна дисциплина), но като цяло и българските студенти са пропуснали да 

отговорят на този въпрос. Понякога е трудно да посочиш определена личност като част 

от фолклора на факултета без име, а само със заеманата от него длъжност. Както става 

ясно, студентите посочват даден преподавател по определена дисциплина, което 

означава колко е трудно да се отграничи личността от заеманата позиция. В 

предишното изследване сред българските студенти не всички са отговарили на този 

въпрос, но приблизително 40% от всички анкетирани посочват – декана, зам.декана, 

преподаватели и половината от тях посочват конкретен гл.ас., отдел студенти и 

инспектор от деканата
92

. 

При четвърти основен блок от анкетната карта, а именно характеристики на 

ръководителя и добрия изпълнител 34,88%
93

 от респондентите посочват, че 

ръководителят на техния факултет е: безпристрастен и коректен, не използва дадената 

му власт за своя собствена изгода; 27,91% строг, честен и подкрепящ, щедър и 

снизходителен и 18,60% от респондентите смятат, че деканът: уважава и се съобразява 
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с личните нужди и ценности на подчинените; се поставя наравно с подчинените си и 

лесно се влияе по въпроси, свързани със задачата. 

 

 
Графика 2. Характеристики на ръководителя 

 

Легенда: 

1 - поставя се наравно с подчинените си и лесно се влияе по въпроси, свързани със задачата; 

2 - уважава и се съобразява с личните нужди и ценности на подчинените; 

3 - строг, честен и подкрепящ, щедър и снизходителен;  

4 - безпристрастен и коректен, не използва дадената му власт за своя собствена изгода. 

 

 

30,23%
94

 от респондентите посочват, че хората, които работят добре в техния 

факултет са: технически компетентни и ефективни, силно съпричастни към 

извършваната работата; ефективни и компетентни в личните взаимоотношения, със 

силна отдаденост на работата; 20,93% умни, конкурентни, със силно желание за власт; 

18,60% съзнателни, отговорни, със силно чувство за преданост към организацията. 

 
Графика 3. Характеристики на хората, работещи добре във Факултета 

 
Легенда: 

- ефективни и компетентни в личните взаимоотношения, със силна отдаденост на работата. 
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- технически компетентни и ефективни, със силно съпричастие към извършване на работата; 
- съзнателни, отговорни, със силно чувство за преданост към организацията; 
- умни, конкурентни, със силно желание за власт; 
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Въпросите, чрез които се целеше да се направи характеристика на добрия 

ръководител и добрия изпълнител,
95

 са взети от анкетната карта на Томас Харисън за 

установявате на преобладаващия тип организационна култура. Резултатите от 

анкетната карта при тези въпроси показват, че във Факултета по класически и нови 

филологии не може да бъде откроена преобладаваща организационна култура, тъй като 

на първия въпрос, относно характеристиките на добрия ръководител водеща е култура 

на ролята, а относно характеристиките на добрия изпълнител, водещи са култура на 

задачата и култура на личността, но при двата факултета от Тулски държавен 

педагогически университет, взели участие в емпиричното изследване преобладава 

култура на задачата, тъй като и при двата въпроса, свързани с определянето на типа 

преобладаваща култура, студентите посочват твърденията, съответстващи на същата 

култура. 

Културата на задачата е ориентирана към работата или проекта. Някои от 

нишките на мрежата са по-дебели или по-здрави от другите и с много власт и влияние, 

разположени в промеждутъците на мрежата и във възлите. „Матричната” организация е 

структурната форма на културата на задачата. Тази култура е насочена към 

извършваната работа и се опитва да събере подходящите ресурси и подходящите хора 

на подходящото равнище на организацията и да им позволи да работят.  

Културата на задачата зависи от обединителната сила на групата, от 

способността й да подобри ефективността и да идентифицира целите на индивида с 

тези на организацията. Така че това е култура на екипа, където резултатът от работата 

на екипа надделява над индивидуалните цели и над повечето различия в положението и 

стила. Този вид организационна култура е изключително приспособим. Групи, проекти, 

екипи или звена за изпълнение на задачата се оформят за специфични цели и могат да 

се реформират, изоставят или продължават. Организацията може да отговори бързо, 

тъй като всяка група идеално съдържа всички необходими пълномощия за вземане на 

решения. Хората намират, че тази култура предлага висока степен на автономност, 

оценки чрез резултатите и ясни работни отношения в групата, с взаимно уважение 

основано на възможности, а не на възраст и положение. 

Културата на задачата ае подходяща там, където пазарът на образователните 

услуги е конкурентен и скоростта на реагиране е важна. Контролът в организации с 

праобладаваща култура на задачата може да е труден. Същественият контрол се запазва 

от висшето ръководство, което разпределя проектите, хората ресурсите, а малкият 

всекидневен контрол може да се приложи върху методите на работа или процедурите, 

без да се нарушат нормите на културата. Това работи добре при благоприятни 

обстоятелства и когато има налични ресурси за всички, които могат да ги използват. 

Когато обаче ресурсите не са достатъчни, висшето ръководство започва да чувства 

нуждата от контрол върху методите и резултатите, а ръководителите на екипи могат да 

започнат да си съперничат, като използват политическо влияние за такива ресурси, 

каквито има. Моралът в работната група започва да спада и работата става по-малко 

удовлетворяваща сама по себе си, така че лицата започват да разкриват собствените си 

индивидуални цели. Това прави необходимо въвеждането на правила, процедури за 

използване на властта, положението или реалната власт от мениджърите, за да се 

извърши работа. Така културата на задачата има склонност да се променя към култура 

на ролята или към култура на властта, когато ресурсите са ограничени или цялата 

организация не работи успешно. 

                                                           
95

 Ранжирането на отговорите на двата въпроса е направено по сила на предпочитанията, а не по вида 

организационна култура. 



- 777 - 
 

Мениджърът в култура на задачата трябва да е гъвкав и уверен в работата с 

неустойчива и вероятно краткосрочна работна атмосфера. Той трябва да е готов да 

оценява според резултатите и да се чувства добре, когато координира работата на 

колегите си, всеки от които вероятно е по-голям специалист, отколкото мениджъра в 

различните аспекти на задачата. Всеки от екипите ще очаква някакъв контрол за своята 

работа.  

Изводите, които можем да направим, като резулатат от проведеното емпирично 

изследване са, че:  

- голяма част от студентите смятат, че университетът, в който се обучават, има 

специфична организационна култура. Спецификата на културата в университета е 

свързана с това, че хората, които работят в него, са учтиви, поддържат добрия тон с 

колегите си, членовете на организацията поддържат близки и позитивни отношения 

както един с друг, така също и с потребителите на образователните услуги, уважават 

другия и зачитат чуждото мнение и успяват да запазят позитивния тон в кризисни 

ситуации;  

- голяма част от студентите познават мисията на университета и в частност на 

университета, в който се обучават; 

- значимите ценности за респондентите са свързани със: сигурността за 

семейството; свободата; вътрешната хармония; успеха; равенството; живота, 

изпълнен с различни стимули; постигането на желаното ниво на интимност с 

партньора; красотата в голямото и многообразие и създаването на истински 

приятелства и те смятат, че преподавателите им са: компетентни, хора с широко 

мислене, интелигентни, честни и отговорни, отзивчиви, с добри маниери, с 

въображение, могат да се контролират и да бъдат благоразположени към другите. 

- във Факултета по класически и нови филологии не може да бъде откроена 

преобладаваща организационна култура, тъй като се очертават като приоритетни 

култура на ролята, култура на задачата и култура на личността, но при двата 

факултета от Тулски държавен педагогически университет, взели участие в 

емпиричното изследване преобладава култура на задачата. 
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Резюме: Предметом исследования была организационная культура в соответствии с 

представлением о ней как инструменте развития организации и формирования профессиональной 

позиции сотрудников. Основой методологии исследований была теория организационной культуры 

Камерона-Куинна, методикой – опросник OCAI. Для получения дополнительной информации от 

студентов об ожиданиях относительно их будущей работы использовалась специально разработанная 

анкета. Исследование показало, что по представлениям студентов, вуз скорее сосредоточен на своих 

внутренних проблемах, управляемости и контроле деятельности и сотрудников. Студенты отмечают в 

культуре университетов существенные внутренние различия и противоречивые тенденции: 

одновременно и приоритет правил и процедур, и внимание к сохранению традиций и отношений, и 

стремление занимать лидирующие позиции за счет решения сложных задач, новаторства. В самом общем 

виде культура вузов видится студентам такой, в которой инновационный аспект касается целевых 

устремлений, а бюрократические и клановые механизмы определяют процесс управления людьми и 

взаимоотношения. Данные, полученные относительно ожиданий выпускников, показали, что они видят 

культуру идеальной компании как совмещающей ценностные ориентации клановой и адхократической 

культур Проведенное исследование позволило обнаружить главный компетентностный дефицит 

выпускников и предмет рассогласования их ожиданий и требований компаний к персоналу.  
 

Ключевые слова: организационная культура, ожидания выпускника вуза, компетенции 

специалиста 

 
Abstract: The research has helped in understanding the position and expectations of university graduates 

related to their future work at the company and compare them with company expectations. The topic of the 

research was organizational culture according to its understanding as an instrument of organization development 

and formation of employees’ professional position. The main methodology of the research was the 

organizational culture theory by Cameron — Quinn and the main method used was OCAI questionnaire. In order 

to get additional information concerning students’ expectations in relation with their future work the authors 

used specially designed questionnaire. The research has demonstrated that according to students’ understanding 

university is concentrated on its internal problems, manageability and activity and personnel control. Students 

see significant internal differences and contradicting tendencies at the university culture: domination of rules and 

procedures, attention to preservation of traditions and relations and at the same time desire to take leading 

positions by solving complex tasks and using innovative approach. In general students see university culture as 

follows: innovation aspects are related to aspirations whereas communication and personnel management are 

defined by bureaucratic and clan mechanisms. The data concerning graduate’s expectations demonstrate that 

they see the culture of ideal company as a mixture of value oriented clan and adhocratic culture. Conducted 

research allowed for identifying the main competence deficit of the graduates and the gap between their 

expectations and company requirements towards personnel. 
 

Keywords: organizational culture, graduate’s expectations, specialist’s competencies. 
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Проблема  культуры организаций последние десятилетия активно обсуждается 

как зарубежными, так и отечественными исследователями Сегодня и теоретики, и 

практики менеджмента пришли к осознанию того, что важнейшим  элементом 

стратегического управления, особенно в условиях стремительных изменений, является 

управление организационной культурой (К. Камерон, Р. Куинн, 2001; Э. Шейн, 2002; 

С.А.Липатов, 1997; С.А. Маничев, 2013; А.И. Пригожин, 2010; В.А Спивак, 2001 и др.) 

Как отмечают К. Камерон и Р. Куинн, «зависимость организационных улучшений от 

культурных изменений является следствием того факта, что когда ценности, 

ориентации, определения и цели остаются постоянными – даже когда меняются 

процедуры и стратегии, – организации быстро возвращаются к status quo» (К. Камерон, 

Р. Куинн, 2001, с. 37). Эта идея становится особенно важной для управления 

современным университетом, т.к. «преобразование классического академического 

университета в инновационный (предпринимательский) требует преобразования его 

корпоративной культуры» (Ефимов В.С., Лаптева А.В., 2010, с. 25).   

Одной из важнейших целей университетов, особенно национальных 

исследовательских университетов России, закрепленной в их стратегической миссии, 

является содействие динамичному развитию научно-технологического комплекса 

страны и обеспечение его необходимыми людскими ресурсами, сбалансированными по 

численности, направлениям подготовки, квалификационной и возрастной структуре с 

учетом необходимых темпов их обновления и прогнозируемых структурных 

преобразований в науке и экономике.  Организационная культура, являясь важнейшим 

инструментом развития университета, обеспечивает и его возможность стать для 

потребителей, бизнес-сообщества перспективным партнером в разных направлениях 

сотрудничества, в том числе и в сфере подготовки специалистов, соответствующих 

современным требованиям к профессионалу. Формирование не только предметных, но 

особенно важных сегодня социальных, личностных компетенций происходит в стенах  

вуза, и, конечно, культура университета во многом определяет деловые качества 

выпускника, в том числе его готовность к инновационному поведению – освоению 

новых способов деятельности, генерированию и внедрению новых идей, саморазвитию.  

И отечественные, и зарубежные исследования свидетельствуют о том, что  

существует взаимосвязь ценностной и нормативно-ролевой составляющей 

организационной культуры с индивидуальными установками и поведением 

сотрудников (Гоголева А.С., 2009). Так, в исследовании ученых  университета Тайваня 

S.D. Tsai, Chung-Yu Pan, Hong-Quei Chiangм показано, что развитие инновационного 

поведения в организации возможно только при условиях смены существующей 

ментальной модели с традиционной на инновационную (Ваулина Т.А., 2010).  Поэтому 

актуальным подходом к исследованию социальных и субъектно-личностных 

компетенций выпускника  является анализ культурной среды университета как 

контекста, в котором осуществляется формирование специалиста.  

 

Выборка и методы исследования 

Респондентами в нашем исследовании стали выпускники трех томских ВУЗов: 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

Национального Исследовательского Томского государственного университета, 

Национального Исследовательского Томского политехнического университета.  

Изучение организационной культуры было проведено в рамках теоретической 

модели «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей» К. Камерона и Р. Куинна с 

помощью стандартизированного опросника OCAI
96

 (К. Камерон, Р. Куинн, 2001). 

                                                           
96

 OCAI – Organisational Culture Assessment Instrument 
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Авторы выделяют два основных ценностных измерения: «Внутренний фокус и 

интеграция – Внешний фокус и дифференциация», «Гибкость и дискретность – 

Стабильность и контроль». Методика OCAI позволяет оценить проявления типа 

корпоративной культуры по шести ключевым параметрам: важнейшие характеристики 

организации; общий стиль лидерства в организации; принципы, на которых строится 

управление сотрудниками; ценности и идеи, объединяющие сотрудников; 

стратегические цели; критерии успеха, на которые ориентируется организация.  

 

Обсуждение результатов исследования 

Мы рассматриваем выборку студентов как однородную, т.к. в подгруппах 

обнаружены сходные тенденции, порядок распределения средних значений по шкалам 

был одинаков: на первом месте значения по шкале «Иерархия», затем последовательно 

«Адхократия», «Клан» и «Рынок». Таким образом, по оценкам студентов, в вузах 

несколько преобладает иерархический тип организационной культуры (ср. балл - 39,4), 

а менее всего проявляются характеристики рыночной культуры (ср. балл -10, 2), черты 

адхократии и клана «заняли 2 и 3 место»  (26,7 и 23, 7 баллов соответственно). 

Диаграмма, отображающая профиль культуры университетов, представлена на рисунке 

1.  

Рис.1 Профиль организационной культуры университета по оценкам студентов. 

 

 
 

По представлениям студентов, вуз скорее сосредоточен на внутренних проблемах, 

управляемости и контроле. Деятельность людей и целостность организации 

регулируется, главным образом, формальными правилами, нормами, в людях 

поощряется скорее исполнительность и лояльность. Важно отметить, что выпускники 

вузов одновременно отмечают и приоритет правил и процедур, и внимание к 

сохранению традиций и отношений, и стремление занимать лидирующие позиции за 

счет решения сложных задач, новаторства. Рассмотрение профилей культуры, 

характеризующие разные аспекты организации, позволяет увидеть, что студенты 

отмечают в организационной культуре университетов существенные внутренние 

различия и противоречивые тенденции. На рисунке 2 можно видеть  несимметричность 

профилей по отдельным организационным характеристикам и прояснить содержание 
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этих противоречий: клановые черты ярче всего проявляются при характеристиках 

стиля лидерства и идей, объединяющей сотрудников, иерархия -   при определении 

критериев успеха организации, принципов, на которых строится управление 

сотрудниками,  адхократия – при оценке стратегических целей. 

 

Рис. 2. Профили культуры университета по разным аспектам организации. 

 

 
 

В самом общем виде культура вузов видится студентам такой, в которой 

инновационный аспект касается целевых устремлений, а  бюрократические и клановые 

механизмы определяют процесс  управления людьми и взаимоотношения. Важно 

отметить, что стиль лидерства оценивается как клановый – т.е. такой, при котором 

руководителю приписываются особые возможности, на него возлагаются надежды,  с 

его действиями и качествами, главным образом, связывается возможность достижения 

успеха. Поэтому можно предположить, что ценности, правила, нормы и роли, которые 

осваиваются членами организации в культуре с такими характеристиками, будут 

ориентированы скорее на ожидание помощи и заботы и следование правилам, чем на 

достижения, умение оценивать свою результативность и  эффективность,  

самостоятельность, готовность к принятию решений и активное саморазвитие. 

Для проверки этого предположения и прояснения позиции выпускников, их 

ожиданий от работы, мы задали вопрос о том, какой видят выпускники культуру 

идеальной компании, т.е. той, в которой бы они хотели работать? Оказалось, что 

наиболее желательными для выпускников оказываются ценности и нормы клановой и 

адхократической культур (средние значения - 38,2 и 36,3 баллов соответственно), т.е. 

хотели бы оказаться в  дружественно-ориентированном месте работы, с поддержкой, 

соучастием и руководством. Выпускники хотели бы видеть индивидуально-

ориентированные и творческие условия работы. Меньше всего они готовы встраиваться 

в организацию с жесткой структурой, и контролем, где основу отношений составляет 

конкуренция. 
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Рис. 3 Профили организационной культуры университета и «идеальной» 

компании в представлении студентов 

 

 
 

Для того, чтобы уточнить эти данные, мы предложили выпускникам дописать 

неоконченное предложение:  «Я хотел бы работать в компании …». Основной  массив 

полученных ответов связан с выделением таких характеристик компании, которые 

можно рассматривать не как факторы развития, а как факторы безопасности. В первую 

очередь, это требования  стабильности. Часть из них описывает компанию в целом и 

связана с ее успешностью на рынке: «компания, которая имеет  хорошую 

востребованность на рынке»;  «стабильна и успешна»; «скорее крупная, перспективная 

компания с хорошей атмосферой, обстановкой». Большинство ответов указывают на 

ожидания стабильности, связанной с оплатой труда, заботой о сотрудниках, особенно 

новичках: «где берут без стажа, и с нормальными финансовыми перспективами»; 

«которая обеспечивает стабильную зарплату»; «которая платит хорошую зарплату и 

совершенствует меня»; «помогла бы с решением квартирного вопроса»; «в которой я 

буду уверен, которая поможет открыть достойное будущее мне и моей семье»; 

«средняя компания, у которой есть возможность взять новичка и в процессе работы 

вырастить профессионала своего дела с развивающимся коллективом и хорошими 

условиями труда»; «даст мне толчок в будущее»; «заботится о своих новых 

сотрудниках, помогает им встать на ноги, после того, как они закончили учебные 

заведения»; «компания, что поможет ориентироваться в этой области и ты будешь 

чувствовать себя частью команды». В части ответов требования конкретизируются 

через описание условий труда и характеристику отношений в коллективе: «Я хотел бы 

работать в компании, которая имеет необходимую современную техническую базу, 

удобно организованные рабочие места», «расположена недалеко от места жительства», 

«имеет дружный коллектив и лояльное руководство»; «с адекватным начальством»; «в 

которой благоприятная психологическая обстановка, все работают как одна команда, 

руководитель является наставником».  

Можно говорить, что позиция выпускника, главным образом, оформлена в 

ценностях клановой культуры – поддержки и заботы, совместности как гарантии 

безопасности и стабильности.  
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Сравнение  профилей организационной культуры университета и «идеальной» 

компании позволяет обнаружить главный компетентностный дефицит выпускников и 

предмет рассогласования их ожиданий и требований современного рынка труда к 

персоналу. Компании ждут от потенциального сотрудника готовности к 

самоорганизации, инициативности, целенаправленности (ориентации на результат), 

самостоятельности и готовности к риску и неопределенности, в то время как сами 

студенты демонстрируют ориентацию на комфорт, безопасность и защищенность, 

выказывают желание получать поддержку, заботу и обеспеченность от компании. 
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Резюме: В статията е представена процедурата за конструиране на тест за организационния 

климат на безопасност на полетите в системата на Военновъздушните сили, съобразен с българските 

условия. Представени са също така получените със статистически методи на анализ резултати от 

проверките за надеждност и валидност на теста. 

 
Ключови думи: организационен климат, безопасност на полетите 

 
Abstract: The article presents the procedure of constructing a test for the Air Force flight safety 

organizational climate assessment, consistent with the Bulgarian conditions. Presented are also obtained by 

statistical methods of analysis results of the test reliability and validity verification. 

 
Keywords: Оrganizational climate, flight safety 

 

Към резултатите от дейността на някои организации обществото проявява 

подчертана взискателност, защото този тип организации се отличават с високо ниво на 

сигурност. Военновъздушните сили безспорно са такъв тип организация.  

Въпреки че крайната цел на човешката дейност в авиацията е липсата на 

произшествия или сериозни инциденти, наложително е да се признае, че авиационните 

системи не могат да бъдат напълно освободени от влиянието на опасни фактори и 

свързаните с тях рискове. Нито една човешка дейност или система не гарантира 

пълната липса на експлоатационни грешки и последствия от тях. Затова в концепцията 

на Международната организация на гражданската авиация (ИКАО) безопасността се 

разбира като динамична характеристика на авиационната система, чрез която 

факторите на риска за безопасността на полетите се намаляват до минимум. 

Според ИКАО (ICAO, 2013, 2-1) в контекста на авиацията безопасността е 

„състояние, при което възможността за причиняване на щети на лица или имущество е 

сведена до приемливо ниво и се поддържа на това или по-ниско ниво чрез постоянен 

процес на разкриване на опасните фактори и управление на рисковите фактори за 

безопасността на полета“. 

Всеки, който е работил (служил) във военната авиация, научава това от собствен 

опит. Необходимо е следователно вниманието да се насочи към човека оператор и да се 

изследва как той преживява в тези условия, как ги възприема и оценява, когато залогът 

е безопасността на полетите. 

Между множеството изследвания в областта няма готов инструмент за изследване 

на организационния климат на безопасност на полетите, приложим към специфичните 

български условия. Това е основанието екип от ВА „Г. С. Раковски“ и командването на 

mailto:r.kareva@abv.bg
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ВВС в изпълнение на научноизследователски проект на тема „Човешкият фактор в 

безопасността на полетите в системата на Военновъздушните сили“ да се заеме със 

задачата да разработи липсващия инструмент – тест за организационен климат на 

безопасност на полетите. 

 

Рамка на конструкта „организационен климат на безопасност на полетите“ 
Организационен климат (organizational climate) е понятие, чиито корени водят към 

социалнопсихологичните изследвания на Курт Левин и неговата теория за полето 

(Lewin, 1951). Понятието може да бъде обяснено чрез Левиновата формула за 

взаимодействието между личността и средата: човешкото поведение е функция от 

личността и средата. 

B = f(P, E) – където В е поведение, Р е личност, Е – среда. 

Въпреки различните мнения за същността на явлението изследователите се 

обединяват около идеята, че организационният климат представлява мрежа от 

характеристики, присъщи на дадена организация и/или нейни подсистеми, и може да 

бъде повлиян от начина, по който организацията или нейните подсистеми се отнасят 

към своите служители и среда (Hellriegel, 1974). 

Климатът на безопасност се разглежда като елемент на организационния климат. 

О’Конър и колектив (O’Connor et al., 2011) описват резултатите от преглед  на 

съществуващите инструменти за изследване на организационния климат на 

безопасност, получени чрез компютризирано търсене по ключови думи. 

Идентифицирани са 23 резултата от областта на авиационната безопасност. Авторите 

резюмират резултатите от проверката на съдържателната валидност на инструментите 

за изследване на организационния климат на безопасност на полетите. От 10 уникални 

теста, описани в публикациите, един е изключен главно поради липсата на резултати от 

факторен анализ. Останалите описват общо осем области, от които първите пет са общи 

за организационния климат, а останалите три са специфични за авиационната 

безопасност:  

 Мениджмънт/ супервизия – всички изследвания съдържат фактор от тази област. 

 Системи за безопасност – две трети от тестовете установяват, че системите за 

безопасност имат ключова роля за съобщаването за пропуски в безопасността. 

 Процедури/ правила – съобразяването с процедурите и правилата е една от 

главните области с изведен фактор в изследванията. 

 Подготовка/ образование – изследваните възприемат подготовката като важен 

фактор на безопасността, свързан с избягването на рисково поведение. 

 Риск – изразява се в готовност за участие в програми по безопасността, както и в 

оказване на подкрепа от страна на колегите за избягване поемането на неоправдан риск. 

 Комуникации – четири въпросника извеждат фактор, свързан с 

предизвикателствата на общуването в авиационна среда. 

 Ресурси – три въпросника извеждат този фактор, който се счита от 

изключително значение за авиационната среда, въпреки че със сигурност не е 

ограничен само в авиацията. 

 Поддръжка – факторът е свързан с работното претоварване при специализирани 

групи от авиационната индустрия, извършващи поддръжката на летателните апарати и 

съоръженията. 

О’Конър и колегите му посочват в заключение, че на този етап не е установено 

единство относно общ набор от конструкти в изследваните инструменти за 

организационния климат на безопасност на полетите. 

Резултатите от анализа на наличните методи в областта на авиационната 

безопасност са основание изборът на изследователски метод да се съсредоточи върху 
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конструирането на специализиран тест за системата на Военновъздушните сили на 

България. 

 

Процедура на изследването 

Изследването е проведено на два етапа.  

Първият етап се реализира чрез анкетно изследване, проведено в периода юни – 

юли 2015 г. от психолозите на военните формирования. Изследвани са общо 111 

членове на летателни и инженерно-технически състави, инструктори, ръководители на 

полети и специалисти по безопасност на полетите и обективен контрол от 

командването и военните формирования на ВВС. 

Анкетата е разработена на основата на теоретичните модели, представени в 

публикациите на Франк Хоукинс (Hawkins, 1987), Джеймс Рийзън (Reason, 2000), Скот 

Шапел и Дъглас Уигман (Shappell & Wiegmann, 2003). 

В първата част на анкетата изследваните отговарят на въпроси за причините за 

катастрофи, аварии и сериозни инциденти на български военни въздухоплавателни 

средства през последните 15 години. 

Втората част представя списък на елементите, съставящи трите фактора на 

безопасността на полетите: организационни, човешки и технически. Изследваните 

специалисти оценяват всеки елемент по 5-степенна ликертова скала по критерия 

„проявява се/ не се проявява в българските условия“. Към всяка проблемна област 

изследваните могат да добавят пропуснати елементи и да ги оценят със същата скала. 

В края на анкетата изследваните попълват информация за годините стаж в 

системата на ВВС и посочват професионалния си опит. 

Този подход дава възможност да се идентифицират факторите, които са 

специфични за безопасността на полетите в системата на ВВС на Република България. 

Резултатите от анкетата открояват три фактора на организационния климат на 

безопасност на полетите и насочват работата по разработването на тест за ОКБП върху 

тяхното съдържание.  

Вторият етап на изследването се реализира в периода септември – октомври 2015 г. 

Изследвани са 100 членове на летателни и инженерно-технически състави, 

инструктори, ръководители на полети и специалисти по безопасност на полетите и 

обективен контрол от командването и военните формирования на ВВС. Изследването е 

анонимно и е проведено от психолозите на военните формирования. 

В подготвения за апробиране тест са включени айтеми, които описват 

съдържанието на факторите, изведени от анкетата. Една част от айтемите са 

предложени в анкетата от изследваните експерти. Друга част съответства на 

описанието на проблемните области по отношение безопасността на полетите, 

посочени в теоретичните модели от Франк Хоукинс и Джеймс Рийзън, както и в 

анализа на Скот Шапел и Дъглас Уигман. В резултат за апробиране са подготвени 78 

айтема. 

На всеки айтем изследваните лица приписват стойност по 5-степенна ликертова 

скала (от 1 – „не се отнася за нашите условия“ до 5 – „напълно се отнася за нашите 

условия“). 

В края на теста изследваните попълват информация за годините стаж в системата 

на ВВС и посочват професионалния си опит.  

След основния тест като втори тест са включени скалите „Възприета ефективност 

на формированието“ и „Включеност“, които са част от въпросник за изследване на тема 

„Организационен климат във формированията и структурите на Въоръжените сили на 

Република България“. 
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Резултатите от апробирания тест са анализирани със статистически методи 

(програма SPSS.19).  

 

 

 

Конструиране на теста 

Първата процедура от конструирането на теста е прилагането на факторен анализ 

на резултатите от включените за апробиране 78 айтема. Целта е да се идентифицират и 

отстранят айтемите с ниски коефициенти.  

Извършена е айтемна проверка чрез корелационна матрица (Anti-image 

Correlation). В резултат 37 айтема с ниски коефициенти (<0,5) отпадат от следващ 

анализ.  

С оставащите за анализ 41 айтема е извършен факторен анализ за установяване 

размерността на наблюдаваното пространство. Установено е триизмерно пространство. 

Приложена е ортогонална ротация (Varimax). Моделът показва висока стойност на 

мярката за адекватност Кайзер-Майер-Олкин (КМО=0,824) и на равнището на 

значимост.  

На база получените резултати е проведен отделен анализ на всяка група айтеми в 

установените 3 фактора. Анализът на айтемите от І фактор установява наличието на 3 

подгрупи айтеми, които съставят три скали. Анализът на ІІ фактор установява 

хомогенност и съответно образува една скала. Същото заключение се отнася за ІІІ 

фактор. 

Установените три фактора обясняват общо 87,511% от дисперсията (І фактор – 

50,817%; ІІ фактор – 23,142%; ІІІ фактор – 13,553%). В резултат от проведения 

факторен анализ се обособяват пет скали. 

Съдържанието на групираните айтеми обосновава имената на трите фактора: І 

фактор – организационна ангажираност, ІІ фактор – подготовка, ІІІ фактор – 

осигуряване. В таблица 1 е представена връзката между факторите и скалите. 

 

Таблица 1. Връзка между факторите и скалите с примерни айтеми 

 

Фактор Скала Примерни айтеми 

І 

Командване и 

управление 

Командването подчертава значението на 

рисковете, свързани с летателните задачи. 

Организационни 

процеси 

Планирането своевременно отразява 

настъпили промени. 

Превенция  
Режимът на дежурствата и почивките се 

спазва. 

ІІ Подготовка  
Нарушена е приемствеността в подготовката 

заради отход на опитен състав. 

ІІІ Осигуряване  

Летателният и инженерно-техническият 

състав са снабдени с необходимото 

оборудване и екипировка. 

 

Резултатите от факторния анализ с ортогонална ротация (Varimax) са представени 

в таблица 2.  

 

 

Таблица 2. Ротирана компонентна матрица 
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Скала 
Компонент 

1 2 3 

Командване и управление 0,922   

Организационни процеси 0,875   

Превенция 0,808   

Подготовка  0,972  

Осигуряване   0,979 

 

С цел изследване разположението на получените резултати в двуизмерното 

пространство е извършено многомерно скалиране. Резултатите от многомерното 

скалиране на петте скали на теста (ALSCAL) са представени във фигура 1. Използван е 

евклидов модел (± 1 стандартно отклонение), който преобразува многомерния модел в 

двуизмерен. 

Резултатите показват разположението на трите фактора. Скалите от І фактор са 

разположени близо помежду си в два съседни квартила. Другите две скали (ІІ и ІІІ 

фактор) са отдалечени и са информативни за останалите два квартила от плоскостта. 

 

 
Фигура 1. Резултати на теста от многомерно скалиране 

 

Стрес-коефициентът е изчислен чрез две итерации, а ниската му стойност 

(0,00159) характеризира минимално отклонение от резултата, точно съответстващ на 

матрицата на различията. 

Стойността на R
2
 характеризира частта на дисперсията в матрицата на различията, 

обусловена от дадения модел. Високата стойност на коефициента R
2
 (0,99999) е 

доказателство за качеството на модела, което ясно се вижда също така от линейното 

представяне на резултатите (фигура 2). 
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Фигура 2. Линейно представяне на резултатите от многомерно скалиране 

 

 

Втората процедура от анализа е извършването на проверка за нормалност на 

разпределението. Резултатите от извършената проверка са представени в таблица 3. 

 

 

Таблица 3. Стойности от проверка за нормалност на разпределението 
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Средноаритметична стойност 3,34 3,26 3,61 2,34 2,27 

Стандартна грешка на средната 0,075 0,075 0,065 0,077 0,067 

Медиана 3,43 3,39 3,62 2,24 2,27 

Стандартно отклонение 0,753 0,749 0,655 0,771 0,667 

Асиметрия -0,377 -0,180 0,089 0,456 0,198 

Стандартна грешка на асиметрията 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 

Ексцес -0,075 -0,162 -0,675 -0,227 -0,555 

Стандартна грешка на ексцеса 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 

 

 

От резултатите може да се направи изводът за нормално разпределение на 

извадката. Стойностите на асиметрията и ексцеса и техните стандартни грешки за петте 

скали на теста отговарят на изискванията разпределението да се приема за отлично 

съответстващо на нормалната крива, ако е в интервала ±1. 

Третата процедура в анализа е проверка на скалите за вътрешна съгласуваност на 

айтемите чрез изчисляване на коефициента алфа на Кронбах (таблица 4).  
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Таблица 4. Стойности на коефициента алфа на Кронбах 

 

Скала 
Брой 

айтеми 
Алфа 

Командване и управление 12 0,918 

Организационни процеси 9 0,886 

Превенция 7 0,755 

Подготовка  7 0,823 

Осигуряване 6 0,745 

 

Чрез проверката за надеждност са установени стойности за петте скали на теста, 

които характеризират надеждността им от добра за практически цели до отлична. 

За да бъде установена валидността на теста, са събрани няколко типа 

доказателства: 

1. Установено е сходство между изведените фактори от конструирания тест и 
факторите, изведени от изследвания в световната гражданска и военна авиация. Както е 

посочено в източниците, пълно съвпадение не може да се очаква поради влиянието на 

културни и организационни (свързани със средата) различия. 

2. Тестът е конструиран на основата на анализ на резултатите от анкетата, 
проведена със 111 експерти в изследваната област (валидност по външен критерий/ 

експертна оценка). 

3. Проведена е фокус група с участието на експерти по безопасността на полетите 
от командването на ВВС, на които са представени изведените фактори, скалите и 

тяхното айтемно съдържание след конструирането на теста. Експертите отговарят на 

въпроси относно валидността на получените от анализа резултати. Установено е, че 

експертите потвърждават валидността на конструирания тест по външен критерий. 

4. Извършена е проверка за надеждност чрез изчисляване на коефициента алфа 

на Кронбах (0,732) за теста, който показва висока вътрешна съгласуваност между 

скалите и представя доказателство за валидност на теста. 

5. Извършен е корелационен анализ на резултатите от теста за ОКБП и 

резултатите от скалите „Възприета ефективност на формированието“ и „Включеност“. 

Целта е да се установи валидността на апробирания тест чрез корелационен анализ с 

външен инструмент, в случая със скали с доказана вътрешна консистентност от 

проведени изследвания през последните години и алфа на Кронбах от текущото 

изследване съответно: 0,718 и 0,798.  

Корелационният анализ показва наличието на статистически значима корелация 

между двете скали (0,532 при ниво на значимост 0,01) и липсата на статистически 

значима корелация между тях и петте скали от апробирания тест. От липсата на 

значима корелация между двете скали и скалите от теста се установява, че тестът ОКБП 

измерва конструкт, различен от този, измерван с двете външни скали. 

6. За проверка на получения резултат е извършено многомерно скалиране. 
Стойността на стрес-коефициента е 0,00333, получена чрез една итерация, а 

стойността на R
2
 е 0,99996. Това е доказателство за качеството на модела и 

потвърждение за установеното чрез корелационния анализ различие между 

конструктите, измервани с двата инструмента (фигура 3). 
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Фигура 3. Резултати от многомерно скалиране на двата теста 

 

По този начин се потвърждава дискриминантната валидност на теста, доколкото 

конструктът, който той е предназначен да измерва, съдържа в себе си ключовото 

понятие безопасност на полетите в системата на ВВС, което е различно по 

съдържание от понятията възприета ефективност и включеност. Освен това този 

резултат потвърждава наблюденията на авторите, посочени в теоретичния обзор, че 

различната среда внася коректив дори в случаите, когато се изследват сродни 

организации от една култура. 

Съпоставката на резултатите, получени чрез многомерно скалиране (само на 

скалите от теста за ОКБП и след това на скалите от теста и двете външни скали) 

показва, че петте скали от теста за ОКБП описват хомогенно цяло.  

Обсъждане 

Факторният анализ потвърждава наличието на три фактора, които обясняват общо 

87,511% от дисперсията. С най-голямо тегло и обяснителен процент от дисперсията 

(50,817) е факторът „Организационна ангажираност“, обединяващ скалите 

„Командване и управление“, „Организационни процеси“, и „Превенция“. Вторият 

фактор „Подготовка“ обяснява 23,142%, третият – „Осигуряване“, обяснява 13,553% 

от дисперсията. Обособени са пет скали, включващи 41 айтема. 

Не е установена статистически значима корелация с двете външни за теста скали, 

следователно не може да бъде доказана конвергентната валидност на теста с този 

инструмент, който се ползва за изследване на организационния климат в Българската 

армия, но същият резултат е свидетелство за дискриминантната валидност на теста. 

Съдържателната валидност на теста е установена на много добро ниво, остава 

открит въпросът за конвергентната и дискриминантната валидност на конструирания 

тест за ОКБП, който е нов за условията в системата на ВВС. Валидността е 

характеристика на доказателствата, подкрепящи заключенията на база тестови 

резултати – следователно установяването на валидността на теста е непрекъснат 

процес. Следващо прилагане на теста за ОКБП би разкрило нови доказателства по 

отношение на неговата валидност. 

*** 

В една от анкетните бланки изследван експерт е добавил израза: работи се в 

условия, опасни за живота и здравето на човека, които не могат да бъдат намалени, 
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ограничени или отстранени – безспорен факт, пред който е изправен човекът в 

авиационната работна среда. В интерес на общата безопасност е да се познава 

актуалното състояние на организационния климат на безопасност на полетите и да се 

предприемат необходимите мерки за неговото подобряване, когато това е необходимо. 
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Резюме: Целта на настоящето изследване е да проучи как служителите на ръководни позиции във 

финансова компания – висш мениджмънт и мениджмънт, възприемат настоящата организационна 

култура и каква е желаната от тях култура. Проучването е направено чрез българската адаптация на 

въпросник за изследване на организационната култура – Organizational Culture Assessment Instrument 

(OCAI). Изследват се две ценностни ориентации – стабилност и гъвкавост и ориентация към външната – 

вътрешната среда, като се обособяват четири типа организационна култура. Използва моделът на 

конкурентните ценности със следните типове култура: кланова, адхократична, йерархична и пазарна. 

Резултатите посочват различия между настоящата култура и ценности и желаната култура и ценности. 

Откроява се предпочитание към засилване на вътрешната интеграция и ценности, характерни за 

клановата култура. Разминаването между настоящи и желани ценности предоставя възможност за 

развитие на стратегия за верифициране и промяна на организационната култура и ценности в 

компанията.  

 
Ключови думи: организационна култура, ценности, мениджмънт 

 
Abstract: The study aims to identify how a managerial team – C-level managers and middle level 

managers in a financial company perceive the current organizational culture and what is the desired culture for 

them. The research is based on Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) – a questionnaire for 

organizational culture. Two value orientations are studied – stability and flexibility and internal and external 

orientation so that they form four types of organizational culture. The competing values framework is applied 

with the following types of culture: clan, adhocracy, hierarchy and market. The results indicate differences 

between current culture and values and desired culture and values. There is preference for strengthening the 

internal integration and values related with the clan culture. The discrepancy between current and desired values 

gives an opportunity to develop a strategy for verifying and changing the organizational culture and values in the 

company. 

 
Key words: organizational culture, values, management 

 

Посоката на развитие на една организация до голяма степен се определя от 

ръководството като именно то задава културата и ценностите на служителите. 

Организационната култура е пряко свързана с организационната стратегия и 

организационната структура и е от значението за цялостното функциониране на една 

организация. Дефинициите за организационната култура варират от “начина, по който 

се извършват нещата тук” (Deal & Kennedy, 1982), “колективно програмиране на ума” 

(Hofstede, 1980). Според Паунов „организационната култура възниква и се развива 

                                                           
97   Статията е част от проект „Организационната култура като фактор за развитие на 

психологическия капитал“, Проектен № 228 към ФФ / Катедра Социална, трудова и педагогическа 

психология/ Университетски център по управление на конфликти и организационни изследвания 

mailto:c.alexandrova@abv.bg
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независимо от това, дали я желаем, или не.... обективното ѝ естество не подлежи на 

съмнение” (Паунов, 2011, стр. 22). Определението на Шейн (Schein, 2004) за културата 

е като за набор от поведения, които осигуряват оцеляването на групата. Интересът към 

организационната култура се приписва на това, че „се приема като предпоставка и 

ключов фактор за ефективност, наред със стратегията и структурата на организацията” 

(цит. по Илиева, 2006, стр. 143). Развити са различни модели, които представят 

организационната култура. Моделът на конкурентни ценности на Камерън и Куин 

описва четири културни ориентации (Камерън, Куин, 2012). Организациите могат да 

попадат в един, няколко или никой от типовете култура. Моделът на конкурентните 

ценности е определян като един от петдесетте най-влиятелни в историята на бизнеса 

(Камерън, Куин, 2012). Първоначално той възниква от емпиричните проучвания на 

въпроса какво прави организацията ефективна, кои са ключовите индикатори или 

показатели за ефективност (Quinn, Rohrbaugh, 1983). В последствие се разраства до 

модел, даващ резултати при проучване в социалните науки и организациите. Моделът 

помага на мениджъри в различни компании да управляват вътрешните отношения, 

сходствата и различията, като отчита параметри не само вътрешни за компаниите, но и 

отношенията им към външната среда. В основата си моделът на конкурентните 

ценности обособява четири типа култура чрез две основни ценностни ориентации – 

ориентация към външната среда и към вътрешната среда и ориентация към гъвкавост и 

свобода на действие и към стабилност и контрол (Камерън, Куин, 2012).  

Клановата организационна култура е ориентирана към подкрепа на 

вътрешногруповите членове, насърчава се участието, сътрудничеството. Фокусът е 

върху хората, има взаимно доверие, екипен дух и се подкрепя и насърчава развитието 

на индивида. Вземането на решения е в неформална среда (Van Muijen et al,, 1999).  

Организациите от този тип приличат повече на големи семейства, където преобладават 

програми за мотивиране на персонала, работата в екип. Цел на мениджмънта е да 

осигурява условия за развитие на персонала, а на потребителите се гледа като на 

партньор (Камерън, Куин, 2012). Адхократичната култура се характеризира с търсене 

на нова информация, креативност, отвореност към промяна, експериментиране. 

Мениджърите очакват от служителите отдаденост и въвлеченост в работата. 

Динамичната, предприемаческата и креативната работна среда са особено характерни. 

При йерархичната култура се поставя акцент върху авторитета, рационалността, 

процедурите и разделянето на работата. Правилата са важни и се спазват като по този 

начин осигуряват ред, подреденост и предсказуемост. Структурата на организации с 

такава ориентация е йерархична и комуникацията се осъществява отгоре-надолу. 

Особеност на пазарната култура е ориентацията към постигането на целите. При 

поставени задачи се търси начин за изпълнението им, като се акцентира върху 

рационалност, показатели за изпълнение, отчетност и възнаграждения (Van Muijen et 

al,, 1999). 

Банковите институции обикновено са работно място, което се характеризира с 

оперативност и стабилност. Надеждността е важна, както и правилата и политиките. 

Проучване на Belias и Koustelios на организационна култура в банкова сфера в Гърция 

показват, че настоящата култура е йерархичната, следвана от пазарна, кланова и 

адхократична, докато най-желана е клановата, следвана по предпочитание от 

адхократична, пазарна и йерархична (Belias, Koustelios, 2014, 86). В изследване на 

Bremer се посочва, че в американски банки настоящата култура е пазарна следвана с 

малка разлика от йерархичната и клановата. Желаната бъдеща е адхократична, следвана 

от кланова, пазарна и йерархична. Най-слабо предпочитана е адхократичната култура 

(Bremer, 2010). В българска среда се наблюдава балансирана съвкупност от четирите 

типа организационна култура като тенденцията е тя да се оценява по-скоро като  
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пазарно ориентирана. Следващи за настояща култура по резултати са йерархична, 

адхократична и кланова (Stancheva, Ilieva, 2014). По отношение на желаната култура, 

тенденцията е към предпочитание на адхократичната, пазарната и клановата и в най-

малка степен на йерархичната. 

Целта на настоящето изследване е да разкрие как служителите на ръководни 

позиции в банкова институция - висш мениджмънт (членовете на Управителния съвет и 

постоянно поканените на заседанията на УС) и мениджмънт (ръководители и 

заместник-ръководители на отдели) възприемат актуалната организационна култура в 

Банката, от една страна, и от друга, каква е бъдещата желаната от тях култура. 

 

Метод 
За определяне на актуалната култура в Банката, както и за дефиниране каква е 

желаната бъдеща такава, през 2015 г. е приложен въпросник за изследване на 

организационната култура – Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). 

Въпросникът е базиран на модела на конкурентните ценности на К. Камерън и Р. Куин, 

предоставящ възможност за дефиниране на типа култура в дадена организация – както 

актуалната възприемана, така и бъдещата желана култура. Въпросникът е 

стандартизиран за българска среда и показва добри психометрични характеристики: 

алфа на Кронбах α = 0,731 за настояща култура, алфа на Кронбах α = 0,813 за бъдеща 

желана култура, (Илиева, 2006). 

Въпросникът е предоставен за попълване на участниците на два пъти. Първата 

оценка се отнася към дефиниране на възприеманата настояща организационна култура. 

Второто попълване се отнася към дефиниране на бъдещата желана организационна 

култура. Чрез съпоставка на резултатите може да се диагностицират възприеманите от 

служителите дименсии на културата, на силните и слабите й страни. Областите на 

разминаване между настоящата и желаната култура в Банката могат да послужат за 

изготвяне на план за действие за подобряване на културата. 

 

Извадка 
В проучването участват 24 участници на ръководни позиции, работещи в 

Централно управление на Банката. От тях 24 човека са попълнили въпросника, 

оценяващ възприеманата настояща култура и 20 човека са попълнили въпросника за 

желана култура. Следва да се обърне внимание, че извадката не е статистически 

значима (N<30) и резултатите трябва да се интерпретират като наличие на тенденции. 

Според заеманата позиция 33.3 % или 8 човека от участващите са на позиция 

висш мениджмънт (членовете на Управителния съвет и постоянно поканените на 

заседанията на УС), докато 66.7 % са на мениджмънт позиция (ръководители и 

заместник-ръководители на отдели). Таблица 1 представя честотно разпределение на 

заеманата позиция сред участниците, попълнили въпросника за настоящата култура. 

 

Таблица 1: Честотно разпределение на позициите в организацията: 

 

Честота –  

бр. участници Процент 

Валиден 

процент 

Кумулативен 

процент 

Валидни Висш 

мениджмънт 
8 33,3 33,3 33,3 

Мениджмънт 16 66,7 66,7 100,0 

Общо 24 100,0 100,0  
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По отношение на разпределение на общия трудов стаж, 23-ма участника са 

коректно посочили стажа си, като има 1 участник, който не е посочил стаж.  

Честотното разпределение на общия трудов стаж на участниците, попълнили 

въпросника за настоящата култура, е представено в Таблица 2. Най-многобройни са 

участниците със стаж от 11 до 15 години: 29.2 % или 7 участника. 

 

Таблица 2: Честотно разпределение на общ трудов стаж 

 

Честота –  

бр. участници Процент 

Валиден 

процент 

Кумулативен 

процент 

Валидни до 1 г. 1 4.2 4.3 4.3 

1-2 г. 1 4.2 4.3 8.7 

3-5 г. 4 16.7 17.4 26.1 

6-10 г. 4 16.7 17.4 43.5 

11-15 г. 7 29.2 30.4 73.9 

16-20 г. 4 16.7 17.4 91.3 

над 20 

г. 
2 8.3 8.7 100.0 

Общо  23 95.8 100.0  

Липсващи 1 4.2   

Общо участници 24 100.0   

 

Резултати 

Настояща организационна култура 

Очакването, че един тип култура ще преобладава в Банката намери частично 

потвърждение. Все пак, разпределението на резултатите показва тенденция, че има 

баланс между четирите типа култура (фигура 1).  

 

 

Фигура 1: Тип организационна култура - настояща 

По отношение на вътрешногруповите различия поради недостатъчно брой 

участници, не се наблюдават статистически значими различия на база критерий общ 
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трудов стаж и позиция в организацията. Резултатите разкриват спецификите на 

банката, като са и донякъде в синхрон с резултати от проучване на финансови 

институции. В проучване на Станчева и Илиева се посочва, че настоящата 

организационна култура в проучваната от тях банка е „балансирана съвкупност от 

четирите типа организационна култура“ (цит. по Stancheva, Ilieva, 2014, p. 342). Според 

изследвания с въпросника OCAI (цит.по Камерън и Куин, 2012, стр. 99) във финансови 

институции има преобладаване на пазарна и кланова култура, следвани от йерархична и 

съответно адхократична култура. Преобладаваща пазарна култура е и резултатът от 

настоящото проучване. Разминаването на резултата от Банката в нашето проучване с 

профила на други такива е по отношение на адхократичната култура, която в 

настоящето проучване изпреварва, макар и малко, йерархичната култура. 

Според оценката на участниците настоящата доминираща култура е пазарно 

ориентирана (x=17.00). Най-силно изявени в Банката са ценности като 

позиционирането във външната среда, динамиката, конкуренцията, постигането на 

резултати, насоката към клиента. Продуктивността и печалбата са важни. 

Ръководителите са амбициозни, доминиращи и държат на бързината и 

конкурентоспособността. Адхократичната култура е със средна стойност 15.83 и е 

втора по резултат сред участниците. Според този тип култура в Банката има динамична 

среда, насърчаваща предприемачеството и креативността. От значение при тази 

култура са риска, гъвкавостта, експериментирането, индивидуалните инициативи и 

модерното мислене. По-ниски резултати спрямо първите два типа култура се 

наблюдават при клановата (х=12.08), при която преобладава лоялността, етиката, 

традициите и усещането, че служителите са част от едно цяло. При клановата култура 

са важни работата в екип и консенсусът. Характеристика на клановата култура е, че 

мениджърите се държат като ментори и понякога са възприемани като бащинска 

фигура, но предвид по-слабия резултат по този тип култура описания образ на 

ръководителите не е толкова изявен в Банката. Най-слабо възприемана е йерархичната 

култура със средна стойност x=12.04. Това означава, че най-слабо представени в 

Банката са ценности като спазването на правила и процедури, на работни изисквания и 

длъжностни задания. Спрямо резултатите наличието на контрол, структура, внимателно 

планиране, операции, стандартизирани правила и стабилност не са толкова застъпени в 

стратегията и структурата на Банката. При йерархичната култура успехът върви ръка за 

ръка с правилата, изпълнение на заданията в срок и качествено, докато ръководителите 

са в роля на координатори – те следят за работния процес. Предвид средните стойности 

подобни характеристики не са така изявени в организацията. 

За обобщение на актуалната възприемана култура в Банката, пазарно 

ориентираната култура има за приоритет позиционирането във външната среда, 

динамиката, постигането на резултати, насоката към клиента. За адхократичната 

култура водещи са иновациите и развитието, докато при клановата преобладава 

лоялността, етиката, традициите и усещането, че служителите са част от едно цяло. 

Най-слабо възприемана е йерархичната култура с ценности като спазването на правила 

и процедура, на работни изисквания и длъжностни задания. Като цяло според 

резултатите на участниците, в Банката се държи на позициониране във външната среда 

и гъвкавостта, при нужда от стабилност и контрол. Вероятно обяснение е, че 

компанията оперира в условията на силна конкуренция, с наличие на динамика и нужда 

от клиенти. 

 

 

Желана организационна култура 
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Според резултатите за желаната организационна култура (таблица 3) най-високи 

стойности има адхократичната ( x=17.1), което показва потребност от повече гъвкавост 

и иновативност, повече свобода и креативност. След нея с малка разлика следва 

пазарната (х=17.09). Следваща е клановата култура (х=16.6), което е с 4 пункта повече 

от настоящите стойности на този тип култура. Тук се наблюдава и най-значителната 

разлика между актуално и желано състояние, т.е. изследваните лица биха искали да има 

по-голяма насоченост към човешкия фактор, по-приятелска атмосфера и сплотеност, 

повече екипност. На последно място е йерархичната с 13.68, което показва, че няма 

тенденция към стандартизираните правила и процедури. Фигура 2 изобразява 

разпределението на желаната бъдеща култура. Резултатите от настоящето проучване са 

в синхрон с резултатите за желаната култура в изследването на Станчева и Илиева. В 

изследваната от тях Банка, най-желана култура е адхократичната, следвана от пазарна, 

кланова и йерархична (Stancheva, Ilieva, 2014). 

 

Таблица 3: Дескриптивни статистики за желаната организационна култура 

 

 

Фигура 2: Тип организационна култура - желана 

Съпоставителен анализ на настоящата и желаната организационна култура 

Сравнението на резултатите за актуална и желана организационна култура 

предоставя възможност за подобрение и усъвършенстване на процесите в Банката. Като 

носители на промяната, ръководителите на Банката на база резултатите от проучването 

могат да предприемат промени в стратегията, структурата и управлението на човешкия 

капитал в банката. В същото време, открояването на различията в предпочитанията 
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 Брой Мин. Макс. Ср.стойност Ст. отклонение 

Кланова култура 20 11.00 20.00 16.6000 2.39297 

Адхократична 

култура 

20 13.00 20.00 17.1000 2.24546 

Йерархична 

култура 

19 10.00 18.00 13.6842 2.28650 

Пазарна култура 21 14.00 20.00 17.0952 2.09535 

Брой валидни отг. 18     
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улеснява мениджмънта за това в каква насока да вложи усилия, за да развива 

служителите, практиките и организацията като цяло. Резултатите на профилите за 

желана култура показват тенденция към повишение на нивата на посочените 

характеристики от актуалната култура. Най-отчетливо се откроява желанието за 

развитие на организацията в посока кланова култура, следвана от желание за засилване 

на адхократичната култура и йерархичната (фигура 3). Относително съвпадение има 

при резултатите за водещата актуална и водещата желана. И в двата случая 

предпочитанието е насочено към пазарната и адхократична култура. Подобна 

консистентност в отговорите следва да се интерпретира внимателно поради малкия 

брой участници в цялото проучване. Въпреки това, тенденцията се свързва с 

динамиката на външната среда, с насока към потребители и клиенти, както и с 

поддържане на висока конкурентоспособност спрямо другите финансови институции 

на пазара в България, които предлагат сходни продукти и услуги. 

 

 

Фигура 3: Профил на настоящата и бъдеща желана организационни култури 

Най-голямо различие в резултатите за желаната култура, се отбелязва при 

йерархичния и клановия тип култури. Участниците на ниво висш мениджмънт и 

мениджмънт изразяват предпочитание към засилване на екипност, доверие, 

сътрудничество и внимание към индивида – ценности характерни за клановия тип 

култура. Допълнителна насока за развитие е към насърчаване на практики за 

мотивиране и сплотяване на екипа. Промяната към кланова култура е представена в 

следните стойности: настояща култура х=12.08, желана култура x=16.6, SD=4.42. 

Участниците искат да имат по-добри взаимоотношение на работното място, по-добра 

екипност, с което може да се повиши сплотеността, ангажираността и 

удовлетвореността в организацията. Като насока за развитие може да има предвид 

изясняването и спазването на правила и процедури, които да осигуряват ред, 

подреденост и предсказуемост. Също така, в желаната бъдеща култура се засяга 

насърчаването на личната инициатива, креативността, предприемаческия дух и 
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нововъведенията. Възможна посока за развитие в стратегически план според 

резултатите на ръководителите на Банката, е да се разработват и развиват нови 

продукти и услуги, което може да повиши резултатите на банката и да подобри 

позиционирането й на финансовия пазар в България. 

Като обобщение на резултатите, бъдещият облик на организационната култура на 

Банката се основава на настоящия профил на стабилност и контрол, но в същото време 

следва в по-голяма степен да се развива вътрешната среда и интеграция, грижата за 

човешкия капитал и усет към клиентите. Повишаването на автономността и свободата в 

работните процеси ще постави акцент върху добрите междуличностни 

взаимоотношения, върху подкрепата и лоялността към банката. В тази връзка може да 

се намали на текучеството и разходите, породени от това, както и да се увеличи 

удовлетвореността от работа в организацията. Удовлетвореността и мотивацията на 

служителите са в пряка връзка с имиджа на банката като работодател и като партньор 

на клиентите си. Като насока за развитие на изследването и за придобиване на цялостна 

визия на стратегия за мениджмънта на Банката е добре в допълнително проучването на 

културата да вземат участие служители от различни нива и департаменти. 
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Резюме: Докладът разглежда формирането на организационни ценности като основоопределящо 

за развитието на устойчивост при новостартирали компании. Познанието за тяхната структура, същност 

и модели за формиране са безспорно необходимо условие за създаване на успешни практики за развитие 

на бизнес организациите, от ключова важност при тяхното стартиране. Направен е теоретичен обзор на 

конструкта организационна ценност и е обособено неговото значение в контекста на новостартиралите 

компании, базирайки се на техните особености. Докладът поставя въпроси за изследване, чиито отговори 

са съществени за организациите, съществуващи в непрестанно изменяща се бизнес среда и които са 

изградени от виртуални и мулти-културни екипи. 

Ключови думи: организационна култура, организационни ценности, ефективност, новостартирали 

компании, предприемачество 

 
Abstract: The report explores the formation of organizational values as one of the crucial activities in 

building sustainability in startups. A deep knowledge of their structure, essence and formation practices is 

indisputably needed in order to create and follow successful models for organizational business development, as 

they are a key factor in the initial period of a company`s existence. A comprehensive theoretical overview of the 

psychological construct organizational value is provided as well as its value and importance in the context of the 

newly started businesses, based on their characteristics. The report poses questions for further research and 

analysis, the answers to which are vital for the organizations, existing in the constantly changing business 

environment and which are constructed by virtual and cross-cultural teams. 

Key words: organizational values, organizational culture, effectiveness, startups, entrepreneurship 

 

Причините за провала при компании от различен характер са често обект на 

изследване. Резултатите посочват, че основна сред тях е пренебрежението към 

организационната култура.Установена е връзка между измеренията на 

организационната култура и ефективността на организациите. Технологичните 

преимущества, корпоративната стратегия, доминиращото пазарно присъствие не са 

достатъчни да определят успеха на една корпорация или малка компания. Необходими 

са целенасочени усилия в посока развитие на организационна култура и по-конкретно 

създаване на мрежа от споделени организационни ценности, които да ограничават 

колективната несигурност, да създават общ мироглед, да установяват социален 

порядък, да създават норми, които са постоянни и валидни за всички, да създават 

усещане за общност и общи цели.  

 

 

Организационна култура и организационни ценности 
Организационната култура включва приемани като даденост ценности, очаквания, 

подсъзнателни предположения, жаргон, уникална по характер и съдържание 

символика, правила, колективна памет. Хората не усещат присъствието и в своята 

mailto:e.prodanova@ff.uni-sofia.bg
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организация и не осъзнават функциите, които тя има, а именно: на сплотеност, 

стабилност, интеграция и мотивация. Това е предпоставка значението на 

организационната култура да не е оценено и да не се приема тя като основоопределяща 

за ефективното функциониране на организациите. 

 

Същност на организационните ценности: Ценностите са един от основните 

компоненти на организационната култура, те са нейното ядро и като такова, неговото 

оформяне е процес от ключова важност за устойчивото развитие на всяка компания. 

Доминиращите ценности детерминират съдържанието на организационната култура в 

най-голяма степен и са определящо условие за останалите два компонента: 

нормативния и символния. Ценностите се разглеждат като компонент в социално-

психологическата теория. Голям принос за тяхното дефиниране и изследване има 

Милтън Рокич. Според него ценностите (и атитюдите) са интервениращи променливи 

или основни генотипове, които детерминират социалното поведение. Ценностната 

система е устойчива организация на убежденията, които се отнасят до предпочитани 

начини на поведение или крайни цели на съществуването, разположени върху 

континуум с относителна значимост (Rokeach, 1973). Рокич откроява два вида 

ценности: терминални (идеални стандарти на съществуването като здраве, свобода, 

равенство) и инструментални (отнасят се до предпочитаните начини на поведение). 

Ценностите се разглеждат на няколко равнища: индивидуално, организационно и 

социално. Личните ценности на всеки човек предопределят неговото поведение в 

различни житейски ситуации. Според това какви са дълбоко заложените в съзнанието 

ценности, се определя в каква посока ще бъдат решенията, които този индивид взема и 

съответното поведение, което ще има. Ценностите имат качества като съдържание и 

интензивност. Съдържанието показва крайната цел, която е важна и съответно 

начините на поведение, подчинени на тази цел. Интензивността определя силата на 

важността и къде се подреждат конкретни ценности спрямо други, т.е. приоритизира 

ценностите една спрямо друга и образува ценностна йерархия. Това е валидно както на 

индивидуално ниво за всеки човек, така и за всяка организация, която разглеждаме като 

един цял организъм - организационните ценности се подреждат според силата и 

съдържанието им. Те трябва да са споделени от участниците в организацията. 

Ценностите се характеризират още със социална желателност и централност и това ги 

отличава от нормите, атитюдите и мотивите. Това, което ценностите обуславят, е 

желателно поведение като съдържание, посока и честота - масово прието и социално 

подкрепено обществено поведение. Ценностите са тясно свързани с личността и са 

относително стабилни, това ги прави важни при появата на конфликти и решаващи 

изхода от множество противоречия. Посочените особености: съдържание, сила, 

гъвкавост и стабилност, универсалност са приложими на трите равнища: лично, 

групово и организационно. 

За разлика от Рокич, американският социолог Роналд Инглехарт изследва 

ценностите през общественото развитие, икономическата и технологична промяна, 

която настъпва вследствие на процесите на модернизация и демократизация. Разглежда 

две биполярни дименсии на културата - оцеляване срещу себеизразяване (survival - self-

expression) и традиционен срещу светско-рационален авторитет (traditional - secular-

rational authority). Централен компонент на първото измерение е алтернативата 

материални – постматериални ценности. Потребността от оцеляване, физическо 

съхраняване, сигурност и материално благополучие са акцент при материалистичните 

общества, а стремеж към самостоятелност, постигане на благополучие, доверие и 

толерантност в междуличностното общуване и силно изразена групова принадлежност 

се наблюдават в постматериалистичните. (Inglehart & Welzel, 2005; Inglehart & Baker, 
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2000). Втората дименсия за измерване на кроскултурното многообразие изразява 

отношението към авторитета. Според анализите на Инглехарт и Бейкър процесът на 

модернизация води до трайни промени в масовите нагласи, подкрепящи ценностите на 

индивидите и обществото като цяло. Това само по себе си има изражение в 

организационния контекст, тъй като организационната култура осъществява 

взаимодействието и създава връзките между индивидуалните и социални ценности - тя 

създава връзката между индивида и организацията като цяло.  

Организационните култури се различават по съдържанието на водещите ценности, 

които сами по себе си са приети и се определят от членовете на организацията, както и 

по силата и социалната им желателност. Хофстеде използва термина “ментално 

програмирани” за постъпващите в организацията служители (Хофстеде, 2001). Това 

означава, че тези индивиди са минали през процес на социализация и са придобили 

конкретни убеждения, вярвания и ценности относно труда, начина на извършване на 

работа, разбирания за усилията, които трябва да се вложат и резултата от тях. Тези 

служители, обаче, са под влияние и на национални различия и особености и те също се 

пренасят на работното поле. Трудовите им ценности варират спрямо различните 

общества, а те именно определят доминиращата трудова етика и модели на поведение в 

работата. Именно затова е важно да се анализират междукултурните различия и 

прилики в трудовите ценности, когато се анализират фактори за организационна 

ефективност и характеристики на организационна култура. Начините на комуникация, 

лидерските стилове, трудови ценности, нагласи към труда в кроскултуралната 

перспектива води до завишен интерес към взаимовръзката национална - 

организационна култура и ефективност.  

Други автори, които изследват ценностите, са Шалом Шварц и Волфганг Билски. Те  

поставят фокус върху други два основни аспекта на ценностите и имат съдържателен 

подход към тяхното дефиниране. Двата разглеждани компонента са: 1) 

мотивационното съдържание на ценностите и 2) структурните отношения между 

различните типове ценности. Според тях ценностите са: убеждения, тясно свързани с 

емоциите; те са мотивационен конструкт, който се отнася до предпочитани цели, имат 

абстрактна природа, което ги различава от нормите и нагласите; функционират като 

стандарти или критерии при избора или оценката на поведение, хора или събития; 

подреждат се по важност и изграждат йерархична система от ценностни приоритети; 

множество релевантни ценности участват при формирането на конкретна нагласа или 

поведение (Bilsky & Schwartz, 1994). Основното теоретично допускане на Шварц и 

Билски е, че ценностите са когнитивни репрезентации на три универсални човешки 

потребности – потребностите на индивидите като биологични организми, 

потребностите от координация на социалното взаимодействие и потребностите от 

съхранение на социалната група. Чрез процес на социализация и когнитивното 

развитие индивидите се научават да представят тези потребности като съзнателни 

цели и ценности, да им придават различна степен на значимост. Именно поради тези 

цели и нива на важност, ценностните категории се намират в отношения на 

взаимодопълване или на конфликт. Ако целите са сходни, ценностните категории са 

взаимодопълващи се, а ако реализацията на едната пречи за осъществяването на 

другата, то те са взаимоизключващи се или в конфликт. Съвсем логично е, че при 

конфликтуващи ценности, организацията не може да съществува във формата, в която 

е и е необходима промяна, която да доведе до съгласуваност на ценностно ниво. Това 

повдига въпроса за гъвкавостта на ценностите и доколко тя е възможна. Според К. 

Байчинска един важен аргумент по отношение гъвкавостта на ценностите е жизненият 

период. В устойчиви жизнени периоди ценностната система е минимално гъвкава, 

относително устойчива и неизменна, докато в периоди на промяна и преход, 
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структурата е по-адаптивна, изменчива и съответно нестабилна. Ценностен стрес и 

криза водят до изменения на ценностната система (Байчинска, 1994). Това е валидно 

както на индивидуално, така и на организационно ниво. Йерархията на ценностите 

също е с променлива структура. Приоритизирането им е променливо и се влияе от 

различния контекст, в който се намира индивида или организацията. Особено в 

кризисни условия - разместването на социалните пластове се отразява на значимостта 

на ценностите и е възможно те да променят местата си в ценностната стълба. Това 

дава възможност да определим ценностната система (индивидуална и организационна) 

като динамична, влияеща се от обективните социални процеси (включително бизнес 

климат и пазарна среда в организационен аспект).  

Макар ценностите да са най-същественият компонент на организационната култура, 

то другите два играят също основна роля и трите са в неразривна свързаност помежду 

си. Според Шайн организационната култура е изградена от пластове, които се 

различават по своята дълбочина и видимост (Schein, 2010). Повърхностният пласт е 

съставен от артефактите, които са видими, но трудно се обясняват и разбират. След тях 

се нареждат ценностите, а в основата Шайн поставя принципните положения и 

схващанията, които са невидими и чиито смисъл се подразбира от самосебе си. 

Съществуват няколко модела с минимални съдържателни разлики по отношение на 

организационната култура. Схващанията и убежденията са компонент на ценностите, те 

са техният когнитивно-оценъчен аспект и поради тази причина, не се извеждат като 

отделен компонент (Илиева, 2006). Кац и Кан подкрепят тази теория, като твърдят, че 

организационното поведение е изградено от предписващите и санкциониращи го норми 

и ценности, в които нормите са обхванати. Ценностите са по-генерализирани 

идеологически обяснения от нормите, които имат по-висока степен на конкретика и на 

значимост по отношение на актуалното поведение (Katz, Kahn, 1987). Нормите са тези, 

които създават очаквания и определят общоприетата рамка за евентуалното и 

предпочитано поведение, те са неписаните правила за поведение както на 

индивидуално, така и на организационно ниво. Това създава ред в отношенията между 

групите и последователност в организационния бит. Определят ролите, статуса, начина 

на комуникация. През символите всичко това се изразява, това е видимото ниво на 

организационната култура. Включва ритуали, церемонии, организационен фолклор, 

разкази, митове, легенди, материална среда - всичко, което е видимо. Макар и лесно 

наблюдаеми, символите са трудни за обяснение и разбиране, Смисълът, който им се 

предава, зависи от ценностите, а самите ценности се утвърждават именно благодарение 

на практикуваните ежедневно символни изражения на организационната култура. 

 

 

Особености на новостартиралите компании 
За новостартирали компании се приемат тези до третата година от създаването си. 

Предизвикателствата в този етап от функционирането на една организация са 

многобройни: тя е в процес на изграждане на организационна култура, структура, 

работни практики и формализирани модели на вътрешногрупова комуникация, 

дефиниране на общи организационии цели, извършване на задачите и разпределение на 

организационните отговорности. Тя се нуждае от процес за подбор, изграждане на 

практики за задържане и развитие на членовете, създаване на ангажираност и лоялност, 

групова идентичност и мотивационни модели. Често пъти основатели са един или 

двама човека, които имат визия за това къде отива организацията. Необходимо е да се 

създаде чувство на принадлежност и идентифициране с организацията, за да могат 

членовете да задоволяват своите социални и емоционални потребности и да продължат 

участието си в нея. Новостартиралите компании преминават през различни етапи и 
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промени от организационен характер. Първоначално създадената приятелска среда се 

променя с разрастването на компанията и това може да доведе до създаване на 

отчужденост, чувство на страх, усещане за отказ от базисни ценности и за изместване 

на това, което е било значимо на първия етап на съществуване на организацията. 

В глобалния свят, в който пребивават новостартиралите компании се наблюдават 

все по-често екипи от различни по националност членове, което води със себе си и 

допълнителните характеристики на националната им култура, неизбежно прехвърлящи 

се на организационната арена. Често екипите физически пребивават на територията на 

повече от една държава (т.нар. виртуални екипи), също така извършват услуги в много 

други географски измерения и се налага преплитане на отношения с други култури. 

Това води до крос-културни взаимоотношения от по-сложен характер, които оставят 

своя отпечатък и на вътрешно-организационно ниво, т.к. организацията съществува в 

рамките на една по-голяма външна среда и е в степен, зависима от нейните нужди. Това 

прави процеса по формиране на организационни ценности изключително важен, тъй 

като именно те могат да съградят здраво ядро, което да устои на предизвикателствата 

на средата и да поддържа устойчиво организацията, така че тя да се развива.  

 

Формиране на организационни ценности в новостартирали компании 
Процесът на управление на органзиационна култура се състои от три основни и 

свързани помежду си подпроцеса: създаване на организационна култура (при 

новостартиращи компании), поддържане (при стартирали организации с вече утвърдена 

и ефективно функционираща организационна култура) и промяна (при организации, 

чието съществуване изисква промяна в културата и адаптация към външната 

променяща се среда). Три са основните теории, когато става дума за създаване на 

културата, ценностите от която са основен компонент. Според първата, съвкупността от 

ценности и принципи се внася от основателите на организацията и техните ценности, 

вярвания, разбирания се превръщат в организационни. Втората теория обяснява 

възникването на културата вследствие от взаимодействието на нейните членове, които 

съвместно взимат решения за начините на вътрешно интегриране и външно адаптиране 

за функционирането на организацията. Третата теория определя членовете на 

организацията като своеобразни “творци” на културата (Илиева, 2006). 

Основателите са често личности с изразени потребности от постижения и 

предприемачески дух. При създаването на организацията те пренасят и налагат своите 

ценности върху процесите на подбор, целеполагане и вътрешногрупова комуникация. 

Те се препредават на новопостъпилите членове и така личните убеждения и вярвания се 

превръщат в организационни. За оцеляването на всяка организация се налага 

адаптиране към външната среда. Основните нагласи, мисия, фунцкии спрямо 

обкръжението трябва да бъдат синхронизирани и ясно определени, както и конкретни 

средства за постигането им да бъдат идентифицирани (Schein, 1990). Вътрешно-

интеграционната функция на организационните ценности е не по-малко важна - спрямо 

разбирането и постигнатия консенсус относно практиките вътре в организацията се 

обособяват начини за адресиране на предизвикателствата и проблемите на външната 

среда, без които организацията не може да просперира. Създаването на организационна 

култура зависи и от качествените характеристики на хората, съставляващи 

организацията. В този процес са включени подборът, стимулирането, заплащането, 

задържането, сплотяването на членовете. Подборът и задържането на кадрите се 

осъществява в съответствие с вече установените ценности и организационни норми. 

Критериите са свързани с компетентността на кадрите и решението за назначение може 

да бъде базирано на обективни фактори, но за да остане човек в организацията, то 

неговите ценности трябва да бъдат в синхрон с организационните. Чрез стимулиране на 
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процес на социализация, организационните ценности могат да бъдат научени и приети 

и особено важно при новостартиралите е да се осигурят условия за това. Полезна 

практика е създаването на програма за развитие, подкрепена от възможност за 

дълговременно израстване и представяща ясни перспективи пред членовете на 

организацията. Тук се включват и системите за възнаграждение, обучение и 

поощряване на постиженията, открояващи значимостта на всеки служител и 

подчертаващи неговата стойност за развитието на организацията. Идентифицирането и 

показването на ролеви модели, които да служат за пример на организационните 

членове, е форма на неформално социално научаване на ценностите, подкрепяни в 

дадена организация и според някои автори лидерите имат основоопределяща роля това 

да се случва ежедневно (Питърс, Уотърман, 1988; Ben-Yoav, Hartman, 1988).  

За предаването и приемането на организационните ценности има формални и 

неформални канали, по които това да се случва. Независимо от използваните приоми, 

за да се формира културата и да се приемат ценностите от организационните членове, е 

необходимо действията и реалното поведение на ръководството да са в синхрон с 

изповядваните от тях ценности. При стартиралите компании това е от особена важност 

поради факта, че няма историческо натрупване и привързаност от страна на членовете. 

При тях всички членове са нови, не се оповават на споделяни в миналото общи 

преживявания, от които да се наслагват или препредават емоционално практики, 

спомени, ритуали, традиции.  

Познанието за организационните ценности, тяхната структура, същност и модели за 

формиране са безспорно необходимо условие за създаване на устойчиви модели за 

развитие на бизнес организациите, от ключова важност при тяхното стартиране. Но 

непрестанно изменящата се среда, в която организациите са принудени да 

функционират днес и която в голяма степен се обуславя от технологичните промени и 

глобализацията на бизнеса поставя въпроси, които са от изключителна важност за 

оцеляването на организациите. Дали познанието за процесите и практиките за 

формиране на организационни ценности и целенасочените умения в тази посока са 

достатъчни да се превърне една организация в успешно развиваща се или има 

необходимост от нови познания в тази област? Дали се променят ценностите, възникват 

ли нови лидерски стилове и подходи за управление в така структурираните нови 

виртуални и глобализирани екипи и дали познатите на психологията методи са вече 

неефективни?  На тези въпроси съвременната организационна психология е добре да 

търси отговори, за да може да предлага решения на компаниите, адекватни на техните 

нови нужди. 
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Резюме: Фокусът на настоящото изследване е влиянието на организационната култура върху 

процеса на комуникация в системата на МВР. През последните години, в системата на МВР постоянно се 

извършват редица законодателни, структурни и кадрови промени. Комуникацията играе важна роля в 

процеса на организационна промяна. В системата на МВР, информацията „от горе на долу“ се движи по 

стандартните бюрократични канали и чрез форми като заповеди, инструкции и официални писма. Това 

често води до неефективна комуникация, изразяваща се в ограничен и неточен обмен на информация, 

които от своя страна влошават качеството на вземаните решения, координацията в работата, снижават 

удовлетвореността от работата, привързаността към организацията и предизвиква междуличностни 

конфликти.  

 
Ключови думи: организационна култура, организационна комуникация 

 
Abstract: The focus of this study is the influence of organizational culture on the process of 

communication in the Ministry of Interior. During the last years, in the system of the Ministry of the Interior, 

many legislative, structural and personnel changes were made. The lapse of orderliness and successiveness in the 

implementation of these changes led, on its turn, to high levels of frustration among the employees in the MI 

from the reporting of their individualcontribution and the communication in the organization. The 

communication plays an important role in the organizational change processes. In the MI system, the information 

„upward” moves through the conventional bureaucratic channels and through forms like orders, instructions and 

official letters which are written in frugal and formal language, they also have a lack of additional explanations. 

That leads to inefficient communication which finds expression in narrowed and inaccurate exchange of 

information – that is the reason why the quality of the decisions taken becomes too low, also it lows the work 

coordination, reduces the job satisfaction, the adherence to the organization and evokes interpersonal conflicts. 

 
Keywords: organizational culture, organizational communication 

 

Въведение 

През последните години, в системата на МВР бяха извършени редица 

законодателни, структурни и кадрови промени. Липсата на системност и 

последователност на въвежданите промени  доведе,  на  свой  ред,  до  високи  нива  на  

неудовлетвореност  сред  служителите  на МВР,  от  отчитането  на  индивидуалния  им  

принос  и  от  комуникацията  в  организацията.  В системата на МВР, информацията 

„от горе на долу” се движи по стандартните бюрократични канали  и  чрез  форми  като  

заповеди,  инструкции  и  официални  писма,  които  използват пестелив  и  формален  

език,  пестеливи  са  и  от  към  допълнителни  разяснения.  Това  води  до неефективна 

комуникация изразяваща се в ограничен и неточен обмен на информация, които от  

своя  страна  влошават  качеството  на  вземаните  решения,  координацията  в  

работата, снижават удовлетвореността от работата, привързаността към организацията 

mailto:irinaianev@abv.bg
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и предизвиква междуличностни конфликти. Чрез комуникацията,  идеите, целите и 

посланията на организацията достигат до редовите изпълнители, в същото време от 

изпълнителите към ръководството протича информация за изпълнението на задачите, 

състоянието на служителите, тяхното отношение към управленските решения и т.н. 

Именно по този начин се изгражда организационната култура, комуникационната 

култура и като цяло културата на управление.  Организационната култура определя 

начините и каналите на комуникация, както вътре в организацията между различните 

структурни единици, така и с „външните публики“ и по този начин осигурява 

ефективно взаимодействие с другите организации. 

 

Теоретична постановка  

Културата  и  комуникацията в управлението са две свързани страни на 

управленската дейност и можем да ги  разглеждаме като феномен на управленската 

ефективност. Връзката между тях е, че те взаимно зависят една от друга, търпят едно 

развитие и обогатяване.  Културата може да бъде разглеждана, като професионална 

спойка от ценности и вярвания, по които се разпознава отделната фирма, организация, 

предприятие, общност и са свързани с постигането на определени трудови цели. А 

комуникацията може да се приеме, като процес на обмен на тези ценности и вярвания 

или общо казано обмен на информация между двама или повече индивида с цел 

изпълнение на основните функции на мениджмънта (Lee, 2005). Процесът  на  

общуване  има  ключово  значение  за  нормалното  функциониране  на  всяка 

организация.  Ефективността  му  определя  два  основни  аспекта  на  дейността  на 

организацията: 

1.  Чрез общуването  се  осъществява  управлението  (движение  на  информацията  

от ръководството към подчинените и обратното); 

2.  Чрез  общуването  се  координират  действията  на  изпълнителите  в  процеса  

на  работа (движение на информацията по хоризонтала). 

Всяка управленска фунция се осъществява чрез някаква форма на пряка или 

непряка комуникация.  Управленските решения и организационните директиви са 

неефективни, ако не са разбрани от тези, които отговарят за тяхното прилагане. 

Управленският и организационният успех зависят в голяма степен и от ефективната 

вътрешноорганизационна комуникация. Вътрешноорганизационните комуникации 

имат за цел да предават факти, да  мотивират, да придават чувство за принадлежност и 

на последно място, но не и по важност – да съобщават информация свързана с 

организацията (цели, мисия, визия). Организационните  комуникации  са  отговорни  в  

най-голяма  степен  за  създаването  и управлението  на  организационната  

идентичност. Всички  процеси, които протичат в организацията,  са обхванати от 

рамката на организационната култура, която е споделена от членовете на 

организацията. Емпиричните  изследвания  показват,  че  сред  факторите  допринасящи  

за  ефективността  и удовлетвореността  на  служителите,  заедно  с  възнагражденията  

и  условията  на  труд,  се нарежда  и  качеството  на  комуникацията  (Holtzhausen, 

2002). Установено  е,  че  ефективната  комуникация подобрява  удовлетвореността  от  

работата  (Carriere,  Bourque,  2009),  подобрява  производителността  (Стойков, 2010; 

Greenbaum,  Clampitt,  Willhnganz 1988) и повишава мотивацията на служителите 

(Koike,  Gudykunst,  William,  Lea , Ting-Toomey 1989). Изследването на връзката 

комуникация-удовлетвореност, води до появата на конструкт наречен 

"комуникативна  удовлетвореност".  Този  конструкт  се  представя  само  с  едно 

измерение,  а  именно  като  генерализирано  чувство  на  служителя  по  отношение  на  

общата комуникационна  среда  в  организацията.  Традиционно,  комуникативната  

удовлетвореност  се счита  за  едно-дименсионална,  с  изразеното  от  служителите  
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общо  удовлетворение  или неудовлетворение  от  организационната  комуникация.  

Тази  гледна  точка  обаче  не  отчита многобройните  форми  на  комуникация,  

използвани  в  рамките  на  организациите (Харизанова, Миронова,  2008). Според 

Даунс и Хейзън комуникативната удовлетвореност в организацията е  

мултидименсионален конструкт,  който  включва  вида  споделена  информация,   

комуникативния  климат  и отношенията  между  колегите (Downs, Hazen,  1977).  

Даунс  открива,  че  удовлетвореността  от  комуникацията  е свързана  с  позицията  на  

служителите  в  служебната  йерархия (Downs, Hazen,  1977) .  Downs  &  Hazen  

извеждат осем  дименсии  на  комуникативна  удовлетвореност:  комуникативен  

климат,  комуникация  с лидерите,  организационна  интеграция,  качество  на  медията,  

хоризонтална  неформална комуникация,  организационните  перспективи,  

субординатната  комуникация  и  обратната връзка (Downs, Hazen,  1977). Най-важните  

комуникативни  дименсии  взаимодействащи  с  удовлетвореност  от работата са: 

персоналната обратна връзка, връзка с началника и комуникативния климат. Тези 

фактори отразяват повечето от основните компоненти на организационното 

функциониране по отношение  на  ролевите  взаимоотношения,  видовете  информация  

и  организационния  климат. Различните  дименсии  на  комуникативна  

удовлетвореност  могат  да осигурят  барометър  на организационното функциониране, 

а комуникативната удовлетвореност може да бъде полезен инструмент за проверка на 

организационната комуникация. Измеренията на комуникативната удовлетвореност  

според  Wiio  са  удовлетвореност  от  работата,  от  съдържанието  на съобщението,  

подобряване  на  комуникациите  и  ефективност  на  каналите  за  предаване  на 

съобщението (Wiio, 1976). Организационната  култура  е  важен  компонент  в  

развитието  на  орагнизацията.  Организационната култура намира отражение в  

ценностите,  нормите  и  практиките. Често организационната култура се сравнява с 

айсберг, защото най-важната част от нея е невидима, под повърхността (норми, 

неписани правила, всеобщи  убеждения, възгледи  приети  за  даденост,  ценности  и  

др.)  Основно  тези  елементи  формират поведението  на  личността  и  организацията,  

и  насърчават  или  потискат  дадено поведение. 

Можем да дадем следното определение за това какво представлява 

организационната култура: съвкупност от споделяни норми и правила на 

организационно поведение, отчитащи действието на вътрешните и външни сили върху 

дейността на организацията, споделяни от отделните членове на организацията, които 

създават чувство за съпричастност и принадлежност и съдействат за постигане на 

организационните цели. В литературата има описани множество типологии на 

организационната култура,но ние ще се спрем на типологията направена от Камерън 

и Куин. Те  очертават две основни измерения на организационната култура: гъвкавост 

срещу контрол и вътрешна срещу външна ориентация. Гъвкавостта се свързва с 

новаторството, динамиката и поемането на рисковете, които са характерни за клановата 

и адхократичната култура. Контролът се отнася до бюрократичния и пазарния тип 

култура. От друга страна, насочеността навътре е характерна за клановата и 

бюрократичната култура, а насочеността навън  за адхократичната и пазарната 

култура. Куин и Камерън представят един усъвършенстван модел на типовете 

организационна култура (Cameron, Quinn, 1999). Изследователският им подход е 

ориентиран към регистриране на доминиращите ценностни предпочитания и културни 

практики чрез подразбиращата се скрита структура на основните измерения на 

психологическия прототип. Определянето на културата чрез конкуриращите се 

ценности в техния теоретичен модел се засича с основната организационна рамка, 

която хората използват при получаването, тълкуването и правенето на изводи за 

информацията (Cameron, Ettington, 1998). Камерън и Куин (1999) смятат, че 
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използваната от тях методиката, е уникална поради способността й да идентифицира 

силата, съответствието и типа на дадена организационна култура. За основа на 

разработения от тях въпросник служат шест измерения: 1) доминиращи 

характеристики на организацията, или каква е организацията като цяло; 2) лидерски 

стил и подход, които са основни за организацията; 3) управление на служителите и 

работната среда; 4) организационна спойка, или свързващите механизми, които 

обединяват организацията; 5) стратегически цели; 6) критерии за успех, които 

определят какво е победа и какво се възнаграждава и празнува.  Взети заедно, тези 

съдържателни измерения отразяват основните културни ценности и скрити 

предположения за това, как функционира организацията. Въз основа на общия 

културен профил на дадена организация може лесно да се определи доколко една или 

повече култури са доминиращи в нея. Свързаните с шестте характеристики културни 

профили улесняват определянето на типа организационнакултура. Камерън и Куин 

разглеждат четири типа култура – клан, адхокрация, йерархия и пазар.  

Клановата култура напомня семеен тип организация. Типични са работните 

екипи, програмите за привързаност (ангажираност) на служителите, наградите и 

поощренията в подобни организации се получават от целия екип на базата на груповите 

постижения. Главна задача на управлението е да дадевъзможност на служителите и да 

ги улесни при проявяването на качества като лоялност, привързаност и желание за 

участие. Лидерите се възприемат като съветници. Традицията и лоялността гарантират 

целостта на организацията, а привързаността към неяе силна. Успехът се дефинира чрез 

климата вътре в организацията и загрижеността за хората в нея.  

Вторият тип култура авторите определят като адхократична. Организации с такава 

култура развиват предимно дейности, свързани с производство на нови продукти или 

услуги. Главната задача на управлението е да развива и да насърчава творчеството, 

предприемачеството и поемането на рискове. Гъвкавостта и адаптивността са 

необходими качества за организациите с такъв тип доминираща култура, тъй като те 

обикновено се намират в ситуация, в която несигурността (неопределеността), липсата 

на яснота и информационното претоварване са типични елементи. В такива 

организации властта преминава от един човек към друг или от една работна група към 

друга в зависимост от решавания в момента проблем. Понякога адхократичната 

култура съществува като подединица в по-голяма организация с друг тип доминантна 

култура. Експериментирането и иновациите поддържат целостта на организацията. В 

дългосрочен план тя се стреми към бързо разрастване и усвояване на нови ресурси. 

Пазарната култура - конкурентоспособността и производителността са основните 

ценности в организации с такъв тип преобладаваща култура, която се постига чрез 

подчертаване на външното позициониране и контрол. Главната задача на управлението 

е да води организацията към производителност, резултати и печалба. Лидерите са 

твърди и взискателни, ориентирани към конкуренцията. Успехът и победата са това, 

което поддържа целостта на организацията. В дългосрочен план такива компании са 

насочени към конкурентните дейности и постигане на организационните цели.   

Четвъртият тип култура е йерархичната, която се характеризира с формална и 

строго структурирана ситуация на работното място. Съществуват стандартизирани 

правила и процедури, които ръководят служителите в дейността им. Системата за 

контрол е засилена и ключовите ценности са свързани с поддържането на ефективност, 

надеждна, бърза и гладко протичаща производствена дейност. Ефективните лидери са 

добри координатори и организатори. Поддържането на гладкото функциониране на 

организацията е от изключително значение. В дългосрочен план организацията е 

насочена към стабилност, предсказуемост и ефективност. Формалните правила и 

политики са това, което поддържа целостта на организацията. За една типична 
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бюрократична система, каквато е системата на МВР предполагаме, че доминиращия 

тип организационна култура ще бъде йерархичният тип  организационна култура, 

която се свързва с лоша комуникация и липса на адекватна обратна връзка и 

комуникативна удовлетвореност. В йерархичните структури правилата и процедурите, 

по които те функционират играят стабилизираща роля, създават надежден ред в 

организацията, но много често се превръщат и в „спирачка” пред възприемането на 

новото. По принцип йерархиите трудно „понасят” иновациите, особено тези, които 

искат преустройство на структурата, потоците на информации и взаимодействието 

между звената и хората. Дори иновацията да бъде възприета, йерархичната структура я 

инкорпорира в своите правила изключително мудно, контролът се явява свързваща 

материя, водещи са формалната власт, принудата и въздействието.Самата йерархична 

система предполага по-голяма инертност и  интолерантност към иновативно мислене, 

за да запази своите граници по-защитени, а нормите – ясни и видими, но това е за 

сметка на стагнираност относно възможностите за развитие и промяна, съобразно 

динамиката на социалния контекст.  

 

Методика на изследването 

Извадката  се  формира  от  308  изследвани  лица,  от  които  61.0%  са от  мъжки  

пол (n =188), 36.7% са от женски пол (n=113), а 7 лица не са посочили своя пол. По 

направление на дейност, 35.7% (n =110) са от „Охранителна полиция”, 28.9% (n =89)  

са  от „Криминална  полиция”,  28.2%   (n  =87)  са  Администрация  и  6.5%  (n  =20)  са 

преподаватели в АМВР. По  служби,  39.9%  (n  =123)  са  служители  от  НС  

„Полиция”,  18.5%  (n  =57)  са служители в  ОДМВР-София, 9.1% (n =28) от Дирекция 

„Миграция”, 13.0  (n =40) от РДГП Драгоман и 19.5% (n =60) - преподавателски състав 

от АМВР. Най-висок е процентът на служителите между 41-45 годишна възраст – 

24.0% (n =74) и между 36-40 годишна възраст – 22.4% (n =69). От  всички  служители  

взели  участие  в  изследването  57.8% (n =  178)  са  с висше образование,  28.3  % (n =  

87) - със средно  образование,  а  лицата  работещи  по  трудово правоотношение 

(ЛРТП) са 12.3% (n=38). Няма данни за образованието на 5-ма служители. По 

отношение на прослуженото време в системата на МВР най-висок е процентът на 

служителите, които имат трудов стаж между 11 и 15 години – 25.3% (n = 78), следвани 

от служителите, които имат трудов стаж между 6 и 10 години – 22.1% (n =68). Според  

позицията  в  организационната  йерархия 78.6% (n =  242)  от  служителите  са 

изпълнители,  8.4% (n =26)  заемат  средна  ръководна  позиция,  като  имат  между  1  и  

5 подчинени,  5.8% (n =18) имат между 6-15  подчинени,  2.6% (n =8)  имат  между  16-

30 подчинени и 2.3 % (n =7) имат повече от 30 подчинени. Няма данни за 

организационната позиция на 7 от изследваните лица. 

 

Инструментариум: 
1.Въпросникът  за  измерване  на  удовлетвореност  от  комуникацията  (CSQ  -

Communication  Satisfaction  Questionnaire  )  е  разработен  от  Downs  и  Hazen.  

Методиката включва 45 твърдения, разпределени в осем скали, всяка от които съдържа 

по пет айтема. Айтемите  се  оценяват  със  седемстепенна  Ликъртова  скала  за  

оценка.  Възможностите  за отговор варират от „много доволни” до „много недоволни”. 

Downs & Hazen извеждат осем дименсии на комуникативна удовлетвореност: 

•  Удовлетвореност от комуникативния климат - отразява комуникацията в 

организацията, която мотивира и стимулира служителите за постигането на 

организационните  цели  и  ги  кара  да  се  идентифицират  с  организацията.  Тя  също  

така оценява каква е комуникативната компетентност на служителите, както и 

степента, до която потока  от  информация   подпомага  процеса  на  работа.  
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•  Удовлетвореност от комуникацията с лидерите - измерва  степента  на  

отвореност  на ръководителите  към  подчинените,  както  и  способността  на  

ръководителите  да чуят проблемите  на подчинените  си  и  да  окажат  съдействие.    

•  Организационна интеграция - отразява  степента,  до  която  служителите 

получават  информация  за  непосредствената  им  работна  среда  и  включва  и  

информация  за свързаните  с нея  елементи, информация  за  това  какво  се  случва  в  

момента, какво  правят  различните  отдели,  сектори  и  т.н.,  и  новини  за  

служителите.   

•  Качество на медията - отразява яснотата, полезността и количеството 

информация свързана  с  публикации,  бележки  и  работни  срещи.   

•  Хоризонтална неформална комуникация - показва  степента,  в  която 

хоризонталната и неформалната комуникация е точна и свободно течаща. Този фактор 

също включва удовлетвореността от дейността на „лозата” („клюкарника”). 

•  Организационни перспективи -  включват  удовлетвореността  на  служителите  

от всички видове информация за организацията като цяло, за нейните цели и 

представяне, за промените в организацията. 

•  Субординатна комуникация - отразява възприемчивостта на служителите към 

низходящата комуникация и тяхната готовност и способност да изпратят точна и 

адекватна информация нагоре. 

•  Обратна връзка - включва степента, в която служителите смятат, че са признати 

усилията  им,  началниците  им  разбират  техните  проблеми  и  знаят  критериите  по  

които  са оценявани. 

2.  Въпросник за измерване на организационната култура на Камерън и 

Куин. 

Методиката включва 24 твърдения, разпределени в четири скали, всяка от които 

съдържа по шест айтема. Скалите са:  

1. Клановата култура включва твърдения.  

2. Адхократичният тип култура обединява твърдения.  

3. Пазарният тип култура включва твърдения.  

4. Към йерархичния тип култура се отнасят айтемите. 

 Айтемите се оценяват с петстепенна Ликъртова скала за оценка. Възможностите за 

отговор варират от „напълно съответства” до „изобщо не съответства”.  

 

Анализа на резултатите 

 Удовлетвореност от комуникацията.  
Изследването  на  вътрешната  комуникация  има  за  цел  да  установи,  доколко 

вътрешната  публика  разбира  организационните  цели  и  своите  индивидуални  роли  

за постигането им; каква е оценката й за начина, по който тези цели се комуникират с 

нея и как подходите и формите за комуникация могат да се подобрят; как отделната 

личност чувства себе си в организацията – какво я притеснява, затруднява или какво й 

пречи да се чувства добре. На въпроса „Колко сте доволни от работата си?” – 42.9% 

(n = 132) от изследваните лица са отговорили, че са доволни от работата си, донякъде 

доволни от работата си са 22,7 % (n =  70),  19.2% (n =  59)   са  колкото  доволни,  

толкова  и  недоволни,  много  доволни  от работата си са 7.8% (n = 24) 17,8% (n = 13), 

недоволни от работата си са 6.4% (n  = 20) от изследваните лица. На въпроса „През 

последните 6 месеца, какво стана с вашето ниво на удовлетвореност?”, изследваните 

лица са отговорили така: 58,1% (n  = 179) – „Остана същото”; 24,4% (n  = 75) – 

„Понижи се”; 16,2% (n= 50) – „Повиши се„. Може да се направи извод, че повечето 

служители са доволни от работата си. Но също така значителен е и броят на 

служителите при които нивото на удовлетвореност се е понижило. След  анализ  на  
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удовлетвореността  на  служителите  на  МВР  от  различни  аспекти  на вътрешната  

организационна  комуникация,  резултатите  показват,  че  Организационната 

интеграция (r = .474 **)., Комуникационния  климат (r  = .438 **).  и  Качеството  на 

медията (r = .414 **).  имат отношение в най-голяма степен към айтема „Колко сте 

доволни  от  работата  си?”. Най-силна  е взаимовръзката  между  Качеството  на  

медията  и  Комуникационния  климат  (r = .823 **).  От направения корелационен 

анализ се установява голяма корелация между  Организационната интеграция  и  

Личната  обратна  връзка  (r = .793 **),  което  означава,  че  когато  служителите 

смятат, че са признати  усилията им и знаят по какви критерии се оценяват, те се 

чувстват интегрирани  към  организацията  в  която  работят.  Най-слаба  е  

взаимовръзката  между  Възходящата  комуникация  и  айтем  „Колко  сте  доволни  

от  работата  си?”  (r  =  .285 **),  т.е. това дали служителите са доволни от работата 

си не зависи от субординатната комуникация. Изводът, който се налага е, че когато 

служителите получават информация за това какво се  случва  в  непосредствената  им  

работна  среда,  какво  правят  другите  отдели,  звена, сектори  и  тази  информация  е  

точна,  ясна  и достъпна  за  всички  и  подпомага  процеса  на работа, когато са 

признати усилията им и са ясни критериите по които се оценяват, те се чувстват 

интегрирани към организацията и са доволни от работата си.  

 Доминиращ тип организационна култура 

Анализът на резултатите, получен въз основа на методите на описателната 

статистика, за доминиращия тип организационна култура отграничава следните 

основни тенденции. ИЛ изразяват мнение, че в системата на МВР доминира 

йерархичният тип организационна култура (Х=3,55). За една типична бюрократична 

система, каквато е системата на МВР, този резултат не ни изненадва. В такъв тип 

организации строгият контрол се възприема като ефективен за функционирането на 

организацията. Стабилността, ориентацията към реагиране и съпротива срещу 

промяната, а не към нейното генериране, са характеристики именно на йерархичната 

организационна култура. Това, което ни изненадва е второто място на адхократичната 

култура (Х=3,25).   Вероятното обяснение на тези резултати може да се потърси в 

осъзнаването на необходимостта от промяна и ориентация към външната среда, тъй 

като тази ситуация на несигурност, липсата на яснота и информационното 

претоварване изискват гъвкавост и адаптивност и поемане на рискове, характерни 

качества за организациите с такъв тип доминираща култура. Понякога адхократичната 

култура може да съществува като подединица в по-голяма организация с друг тип 

доминантна култура. На трето място са поставени ценностите на клановата култура 

(Х=3,10), а тези на пазарната култура - са оценени най-ниско (Х=2,80).    

 Взаимовръзка между типа организационна култура и 

удовлетвореността от комуникацията 

Направеният корелационен анализ показва наличие на слаби отрицателни 

взаимовръзки между Възходящата комуникация и Пазарната (r = - .268 **), 

Йерархичната (r = - .264 **) и Адхократичната култура  (r =-  .218 **), също така и 

между Организационните перспективи и Йерархичната култура (r = - .284 **) . 

Наблюдава се отрицателна умерена корелация между Йерархичната култура и 

Качеството на медията  (r = - .470 **), Комуникационния климат (r = - .413 **) и 

Комуникацията с началника (r =  -.403 **). От анализа на данните може да се направи 

извода, че колкото по-доминираща е йерархичната организационна култура в системата 

на МВР, толкова повече тя се свързва с ограничени и неточен обмен на информация, 

липса на яснота, полезност и достатъчно количество информация, както и с липсата на 

обратна връзка и обратното. Всички те водят до неефективна комуникация и 

комуникативна неудовлетвореност и обратното. Наблюдава се отрицателна умерена 
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корелация между Адхократичната култура  и Качеството на медията  (r = - .494 

**), Комуникационния климат (r = - .477 **) и Личната обратна връзка (r = - .423 **). 

Значителна отрицателна корелация се наблюдава между Клановата култура и 

Качеството на медията (r = - .557 **), Комуникационния климат (r = - .599 **) и 

Личната обратна връзка (r = - .552 **). Колкото е по-доминиращае клановата култура 

в организацията, толкова повече тя се свързва с добра комуникация, с климат, който 

мотивира и стимулира служителите за постигането на организационните  цели  и  ги  

кара  да  се  идентифицират  с  организацията, както и с признаване на усилията на 

служителите и обратното. При Пазарната култура се наблюдава отрицателна 

значителна взаимовръзка с Качеството на медията (r = - .500 **).  

От гледна точка на теоретичния модел на Камерън и Куин осъзнаването на 

значението на организационната култура е важен фактор за ефективността и успешното 

развитие на съвременните организации. Организационните комуникации са отговорни 

в най-голяма степен за създаването и управлението на организационната идентичност. 

Ефективното им осъществяване както вътре в организацията, така и извън нея, е 

гаранция за успеха на организацията. Всички процеси, които протичат в организацията, 

са обхванати от рамката на организационната култура, която е споделена от членовете 

на организацията. Когато съществува разбиране на значението им, тогава те се 

управляват компетентно с цел повишаване конкурентните предимства на 

организацията. Успехът на цялостната комуникационна политика на организацията 

рефлектира в създаването и поддържането на идентичност, създаването и 

поддържането на позитивен организационен имидж (вътрешен и външен), които са 

гаранция за повишаването на конкурентните предимства на организацията и 

позитивиране на цялостното й представяне в средата, в която реализира дейността си. 
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Резюме: Целта на изследването е да се установи ролята на етичния климат за превенция на 

корупцията в организационна среда. Изследвани са 303 служители от държавни, частни и 

неправителствени организации. Проучва се влиянието на етичния климат върху следните 

организационни подходи за превенция на корупцията: подбор, обучение, ротация на персонала, 

разпределение на функциите и отговорностите между служителите, засилен контрол, оценка на 

интегритета и лоялността, въвеждане на етични кодекси за поведение. Резултатите показват, че етичният 

климат определя приложимостта и ефективността на подходите за превенция на корупцията. Климатът, 

ориентиран към организационни правила и справедливост, влияе положително върху прилагане на 

организационни подходи за превенция на корупцията, насочени към подбора на персонала, засилване на 

контрола, разпределение на функциите и отговорността и оценка на интегритета и лоялността на слу-

жителите. Обучението на персонала като един от често прилаганите подходи за превенция на корупцията 

има ефект само при наличие на етичен климат, свързан с лидерското поведение, личния контрол и 

личния интерес.  

 

Ключови думи: етичен климат, превенция на корупцията, подбор и обучение на персонала, 

интегритет и лоялност на служителите 

 
Abstract: The aim of this study was to identify the role of ethical climate for prevention of corruption in 

the organizational environment. The survey data was collected from 303 employees of public, private and non-

governmental organizations. The research examines the influence of ethical climate on the following 

organizational approaches for the prevention of corruption: recruitment, training, rotation of personnel, 

distribution of roles and responsibilities among employees, increased control, evaluation of integrity and loyalty, 

introducing ethical codes of conduct. The results show that the ethical climate determines the applicability and 

effectiveness of approaches to preventing corruption. The climate which is oriented to the organizational rules 

and justice positively influences the implementation of organizational approaches to the prevention of corruption 

aimed at recruitment, strengthening the control, distribution of functions and responsibilities and assesses the 

integrity and loyalty of employees. The personnel training as one of the commonly used approaches for the 

prevention of corruption has effect only if there is ethical climate associated with leaders‘ behavior, personal 

control and self-interest.  

 

Keywords: ethical climate, prevention of corruption, recruitment and training of personnel, integrity and 

loyalty of employees 
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Етичен климат и корупционно поведение 

Етичните принципи на поведение, ценностите и нормите са съществена част от 

организационната култура и съответно имат влияние както върху ефективността на 

организацията, така и върху ред негативни прояви, определяни като 

контрапродуктивно поведение, които противоречат на етичните принципи и норми и 

пречат да се постигнат целите на организацията. Корупцията е съществен проблем за 

всяко общество и организация, тя има множество прояви и измерения и е свързана 

преди всичко с лично облагодетелстване за сметка на организацията.  От етична гледна 

точка корупцията е съзнателно и мотивирано действие, чрез което се преследва лична 

полза. Всичко е позволено за удовлетворяването на желанието за извличане на 

максимална наслада от живота и нищо не бива да пречи за постигането на тази цел.  Тя 

е акт на скрито упражняване на власт или служебни функции по начин, по който те не 

са делегирани (Amundsen, 2000; Passas, 1997; Sampford et al., 2006; Schneider & Enste, 

2000). 

При един по-широк поглед на литературата върху корупцията (Amundsen, 2000; 

Passas, 1997; Sampford et al., 2006; Schneider & Enste, 2000) е очевидно, че тя се влияе не 

само от действията на членовете на една организация, но и от организационната 

култура (норма и ценности), системи и структури, както и от мрежите, в рамките на 

които организацията работи. Съгласно допускането, че една по-добра система ще 

ограничи вероятността за корупция, организациите започват да разработват формални 

системи, целящи да предпазват или да са форма на превенция на неетично и незаконно 

поведение – системите включват висш ръководен орган, който да наблюдава процесите 

в организацията, кодове за поведение, програми за обучение, анонимни системи за 

оплаквания и ясни дисциплинарни мерки срещу нарушения. Въпреки че тези формални 

системи могат да помогнат за превенция на неетичното поведение, много 

изследователи предполагат, че ежедневното поведение в организацията се разграничава 

от формалните правила и ограничения (Ashforth et al., 2008). Формалните етични 

инфраструктури не гарантират липсата на корупция в организациите. Тогава, какво е 

необходимо да се направи, за да се ограничи корупцията в организационен контекст? 

От гледна точка на организационното поведение, корупционното поведение в 

организацията е силно повлияно от ситуационните фактори.  Организационният подход 

се отнася до начина, по който корупционните практики и действия се 

институционализират в организациите, т.е. „стават част от ежедневието в 

организацията“ (Brief, Buttram & Dukerich, 2001: 473). Изследователите на 

организационното поведение предполагат, че корупцията или неетичното поведение в 

организацията могат да бъдат намалени или елиминирани чрез промяна в културата на 

организацията, което включва формални и неформални елементи. От друга страна, 

трудността за спирането на корупционните практики, които са станали рутина, 

насочват някои изследователи към предположението, че корупцията „най-добре се 

преодолява чрез превенция“ (Ashforth & Anand, 2003: 39) и в този смисъл ценностите, 

нагласите и убежденията на личността се възприемат като важен фактор за превенция 

на корупцията. 

Етичният климат в организацията, разбиран като съвкупност от споделените 

перцепции на служителите относно нормите, правилата, процедурите и практиките с 

етично съдържание, е компонент от организационната култура, който обхваща 

етичните й измерения и прояви (Victor, Cullen, 1988). Обособяват се девет типа етичен 

климат в зависимост от нивото, на което се проявяват – индивидуално, организационно 

и надорганизационно или космополитно и от етичния критерий, по който се оценява 

поведението на служителите – егоизъм, доброжелателност и принципност. Егоизмът се 

проявява под формата на собствен интерес, приятелство и личен морал. Климатът, 
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насочен към доброжелателност, се изразява в печалба за организацията, екипен интерес 

и спазване на организационните правила и процедури. Принципността като етичен 

критерий се разкрива чрез ефективността, социалната отговорност и придържането към 

закона и професионалните стандарти. 

Има проведени редица изследвания, които доказват, че етичният климат оказва 

влияние върху контрапродуктивното поведение на работното място, част от което е и 

корупционното поведение. Контрапродуктивното поведение на работното място е 

доброволно поведение, което нарушава организационните норми и застрашава 

благополучието на членовете на организацията (Robinson, Bennett, 1995). С. Робинсън и 

Р. Бенет определят етичния климат в организацията като добро средство за 

предсказване появата на неетично поведение. Значителна част от служителите в 

организациите участват в контрапродуктивни поведения на работното място, като 

кражби, вандализъм, саботаж, лъжи, разпространение на слухове и др. Някои от тези 

поведения са незаконни,  а други са просто неетични. Д. Майер (Mayer, 2010) посочва, 

че етичният климат показва  на хората в организацията какви видове неетични/етични 

поведения са приемливи или неприемливи в работната среда. Според Р. Грифин и Д. 

ван Флиит (Griffin и Van Fleet, 2006), неблагоприятната култура и етичен климат са 

едни от факторите, които могат да породят девиантно поведение на работното място.  

Резултатите от мета-анализ на изследванията на етичния климат показват 

отрицателна корелация между позитивния етичен климат и дисфункционално 

организационно поведение. Последиците от етичния климат се обобщават в четири 

категории: дисфункционално поведение; удовлетвореност от работата; психологическо 

благополучие и организационна привързаност (Martin, Cullen, 2006). Установява се 

положителна корелация между типа девиантно поведение и етичния климат в 

организацията (Peterson, 2002), като служителите са по-малко склонни да се ангажират 

с политическия действия, когато чувстват, че тяхната организация се интересува от 

благополучието им. Климат, основан на правилата и законите, има потенциала да 

намали проявата на контрапродуктивни практики и поведения като кражба от 

организацията. Удовлетвореността  от работата е тясно свързана с доброжелателния 

климат и отрицателно свързана с егоистичния климат (Deshpande, 1996). Констатира се, 

че климатът, основан на принципи, е положително свързан с емоционалната 

привързаност, тъй като се набляга на неприкосновеността като стандарт на поведение. 

Сходни зависимости са намерени с благосклонния климат, тъй като характеристиките 

на този климат са подобни на тези на климат, основан на закона и професионалните 

стандарти (Barnett, & Schubert, 2002).  
 

Методика и извадка на изследването 
Целта на настоящето изследване е да се установи ролята на етичния климат за 

превенция на корупцията в организационен контекст, като се отчитат възможните 

прилагани подходи за противодействие на корупцията.  

Методи на изследване. Организационният етичен климат се измерва с адаптиран 

за настоящето изследване въпросник (Kelloway et al., 1999),  като се използва 5-

степенната Ликъртова скала, по която се оценяват перцепциите на служителите за 

тяхната работна среда. Надеждността на въпросника е много висока (α =0,948).  Въз 

основа на факторен анализ са изведени девет ясно различими фактора, които в 

значителна степен в съдържателно отношение припокриват и обхващат оригиналните 

единадесет типа климат. Два от факторите отпадат от по-нататъшния  анализ, като се 

интерпретират следните фактори, които са в съответствие  с изведените от Е. Келолей 

типове климат: лидерско поведение, грижа и подкрепа от колегите, организационни 

правила и справедливост, личен контрол, независимост, спазване на правилата, личен 

интерес (Kelloway et al., 1999). 
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Организационните подходи за превенция на корупцията се измерват с адаптиран 

вариант на част от въпросник, разработен от К. Демке (Demmke, 2004) и прилаган от 

Европейския институт за публична администрация. Установява се следните подходи за 

превенция на корупцията: подбор, обучение, ротация на персонала, разпределение на 

функциите и отговорностите между служителите, засилен контрол, оценка на 

интегритета и лоялността, въвеждане на етични кодекси за поведение. Надеждността на 

използваната скала е α = 0,793.  

Извадка. Изследвани бяха 303 лица от различни организации: държавни, частни и 

неправителствени, като целта е да се покрие максимално широк спектър от 

организации, с различни организационни култури и различен климат в тях. Част от 

данните са събрани on-line, а другите са взети чрез попълване на въпросниците на 

работните им места със стриктно придържане към конфиденциалност поради 

специфичния характер на изследваната проблематика. Самите изследвани лица са от 

различни нива на организационната йерархия – от обикновени служители до висши 

мениджъри. Част от респондентите работят в организации, където рискът от 

реализиране на корупционно поведение е много висок и съществуват въведени в 

организацията подходи и мерки за ограничаване на вероятността от корупционни 

действия.  
 

Резултати и обсъждане 
За да се установи ефектът на етичния климат в организацията за превенция на 

корупцията и по-точно, за ефективността на различните подходи, които се прилагат в 

организационен контекст, бяха направени корелационен и регресионен анализ.  

Корелационният анализ установи  слаби  взаимозависимости между типа етичен климат 

и организационните подходи за справяне с корупцията (Таблица 1). Ротацията на 

персонала, макар и често прилагана в част от организациите като средство за борба с 

корупцията, не корелира с нито един от типовете етичен климат, което създава 

предпоставки за съмнение в нейната ефективност. Прилагането на такъв подход за 

борба с корупцията не води до утвърждаване на какъвто и да е тип етичен климат, тъй 

като честата ротация на персонала намалява вероятността за адаптация и социализация 

на служителите в дадена работна група и организация, ограничава споделянето на общи 

ценности, възгледи и норми, в това число относно корупцията, както и като цяло се 

възприема с недоверие и тревожност от страна на служителите.   
 

Таблица 1.  Взаимозависимост между тип етичен климат и организационните подходи за справяне с 

корупцията 
 

Ротация на 

работното 

място 

Подбор 

на 

персонал 

Разпределяне на 

функциите и 

отговорностите 

между 

служителите 

Засилен 

контрол над 

служителите 

Оценка на  

интегритета 

и лоялността 

Обучение 

на 

служители 

Етични 

кодекси за 

поведение 

ЕК Лидерско 

поведение 
-,106 -,094 -,058 -,113* ,100 ,122* ,174** 

ЕК Грижа и 
подкрепа за 

колеги 

-,013 -,179** -,204** -,232** ,070 ,003 ,096 

ЕК 

Организационни 

правила и 

справедливост 

-,039 -,269** -,248** -,288** ,143* -,027 ,045 

ЕК Личен контрол -,072 -,157** -,143* -,237** ,018 -,084 -,091 

ЕК Независимост -,016 -,163** -,231** -,172** ,064 ,000 ,088 

ЕК Спазване на 

правилата 
-,066 ,057 ,128* ,073 -,004 ,105 ,092 

ЕК Личен интерес -,021 -,177** -,212** -,150** ,099 -,124* -,093 

Забележка: *p<0,01; **p<0,001 

Подборът като подход за превенция на корупцията корелира отрицателно с климат, 

насочен към организационни правила и справедливост, грижа и подкрепа на другите, 



- 821 - 
 

независимост, личен контрол и личен интерес. Неефективният подбор на служители 

ограничава формирането на тези типове климат. В организации, в които съществуват 

ясни организационни правила и справедливост и грижа и подкрепа за колегите и са 

изразени личният интерес, личният контрол и автономията, подборът няма да е 

работещ механизъм за ограничаване и превенция на корупцията.  Може да се 

предполага, че в такъв тип организации подборът е достатъчно добър и са назначени 

компетентни и лоялни служители, които имат личен интерес, личен контрол и 

автономия, спазват организационните правила и проявяват загриженост за колегите си. 

Разпределението на функциите и  отговорностите като начин за намаляване на 

корупционните практики има ефект при наличие на същите типове климат, както и 

подборът. За разлика от останалите типове климат, които са в отрицателна 

взаимовръзка с приложимостта на този подход, климатът, ориентиран към спазване на 

правилата, има положителна зависимост. В този смисъл, разпределението на функциите 

и отговорностите  се възприема като част от спазването на правилата и поради това би 

бил добре възприет като начин за предотвратяване на корупционното поведение. 

Единствено при климат, насочен към лидерско поведение, този подход няма ефект, 

вероятно поради факта, че лидерското поведение изисква не само добро разпределение 

на функциите и отговорностите при изпълнение на задачите, но и делегиране на 

задължения, които засилват личната отговорност и намаляват риска от корупционни 

действия. 

Прилагането на засилен контрол отрицателно корелира с всички типове 

организационен климат, като няма единствено взаимовръзка с климат, ориентиран към 

спазване на правилата. Засиленият контрол намалява възможността да се споделят 

общи етични ценности, убеждения и вярвания като неформален компонент от 

организационната култура. От друга страна, създаването на благоприятен етичен 

климат в организацията и придържането към етични критерии на организационно 

(организационни правила и справедливост), групово (грижа и подкрепа за колегите) и 

индивидуално ниво (личен интерес, независимост и личен контрол) е несъвместимо с 

засилен контрол за ограничаване на корупцията, който може само да демотивира и 

намали трудовото изпълнение.  

Оценката на интегритета и лоялността е уместна само при организационен етичен 

климат, при който има организационни правила и справедливост. Обучението на 

служителите е положителна взаимовръзка с климат, насочен към лидерско поведение, и 

в отрицателна – с климат, свързан с личния интерес. Ефективното лидерско поведение 

би подсилило ролята на обучението като средство за намаляване на корупцията, докато 

липсата на личен интерес прави подобен род обучения неуместни и слабо ефективни. 

Въвеждането на етични кодекси на поведение, които да бъдат споделяни и следвани от 

служителите като начин за борба с корупцията, макар и често прилагани в 

организациите като съвкупност от писани правила и изисквания, имат ефект 

единствено при климат, насочен към лидерско поведение. В такъв тип климат 

лидерската роля има значение за придържане към писаните етични правила и норми, 

тъй като лидерът като модел за подражание създава предпоставки за неформално 

научаване на формалните правила и норми. При останалите типове климат изготвянето 

и въвеждането на такива етични кодекси биха имали само формално значение, не са 

средство за ограничаване на корупцията и не биха се спазвали в ежедневната работа. 

Резултатите от регресионния анализ в значителна степен потвърдиха установените 

в корелационния анализ зависимости (Таблица 2). 

Мерките за противодействие на корупцията са приложими преди всичко при 

формиране на етичен климат, насочен към организационни правила и справедливост. 

При такъв тип климат единствено оценката на интегритета и лоялността би имала 
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положителен ефект за ограничаване на корупцията. Подборът, ефективното 

разпределение на функциите и отговорностите и засиленият контрол, макар и често 

използвани като практики за превенция на корупцията, няма да имат нужното 

въздействие при наличие на ясни и споделени организационни правила и 

справедливост.  В този смисъл, този тип етичен климат като част от културата на 

дадена организация подчертава наличието на споделени организационни правила на 

поведение и възгледи за справедливост при третирането в организацията, свидетелства 

за наличие на силна и ефективна организационна култура, която създава интегритет и 

лоялност на служителите и намалява риска от въвличане в корупционни и 

контрапродуктивни действия. 

 
Таблица 2. Влияние на тип етичен климат върху организационните подходи 

 

Спазването на правилата като тип етичен климат благоприятства прилагането на 

засилен контрол за ограничаване на корупцията. Тъй като засиленият контрол работи 

добре при климат, насочен към спазване на правилата, но няма желания ефект при 

климат, насочен към организационните правила и справедливост, естествено възниква 

въпросът на какво се дължи въпросното противоречие. В случая обаче спазването на 

правилата се възприема като част от формалната система или формалната страна на 

организационната култура, при която засиленият контрол и евентуално последвалите от 

него санкции при отклонения в поведението биха ограничили корупцията. В 

организации, в които организационните правила са широко приети и споделени от 

членовете на организацията, интернализирани са в системата от организационни 

ценности и норми, усвоени са модели за организационна справедливост и на практика 

тези правила са проникнали в неформалния пласт на организационната култура, 

засиленият контрол като мярка за антикорупция би имал само негативен ефект върху 

поведението на служителите.  

Етичен климат Подходи Β ∆ʀ² F Sig 

Лидерско поведение 

Обучението на служители ,124 ,025 4,835 ,009c 

Етични кодекси за поведение ,167 ,025 8,543 ,004b 

Организационни правила и 

справедливост 

Подбор  на персонала -,277 ,073 24,684 ,000b 

Ефективно разпределянето на функциите и 
отговорностите между служителите 

-,258 ,063 21,209 ,000b 

Засилен контрол -,300 ,087 29,500 ,000b 

Оценка на интегритета и лоялността ,140 ,016 5,961 ,015b 

Личен контрол 

Оценка на интегритета и лоялността -,195 ,030 5,697 ,004c 

Обучение на служители -,194 ,048 6,013 ,001d 

Етични  кодекси за поведение -,266 ,072 12,595 ,000c 

Спазване на правилата 

Ефективно разпределянето на функциите и 

отговорностите между служителите 
,175 ,090 15,812 ,000c 

Засилен  контрол ,129 ,100 17,644 ,000c 

Личен интерес 

Ефективно разпределянето на функциите и 

отговорностите между служителите 
-,142 ,106 12,764 ,000d 

Обучение на служители -,128 ,013 4,954 ,027b 
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По отношение на етичните критерии на индивидуално ниво етичните типове 

климат, насочени към личния интерес и личния контрол, имат отрицателно влияние 

върху част от прилаганите подходи за превенция на корупцията. Обучението и 

ефективното разпределение на функциите и отговорностите не се приемат като 

работещи при климат, насочен към личния интерес, вероятно по обясними причини, 

тъй като изискват влагане на усилия и ангажираност. Климатът, ориентиран към личен 

контрол, намалява ефективността на такива организационни подходи като оценка на 

интегритета и лоялността, обучение и въвеждане на етични кодекси. В случая може да 

се смята, че прилагането на личен контрол, в това число върху собственото изпълнение 

и поведение, е част от моралното развитие на личността и по тази причина прилагането 

на тези подходи би ограничило чувството за личен контрол и такива мерки за 

противодействие на корупцията не биха се възприели добре от служителите. 

Лидерското поведение като съществен компонент на етичния климат и 

респективно на организационната култура  стимулира въвеждането на етични кодекси 

на поведение и на обучение за превенция на корупцията.  

Подходи за превенция на корупцията, които могат да бъдат отнесени и свързани с 

организационната структура, като ефективно разпределение на функциите и 

отговорностите и засилен контрол над служителите, имат ефект при етичен климат, 

насочен към правилата.  В случая обаче въпросът е как точно се възприемат правилата, 

дали са приемат като наложени и формални или са интернализирани и са приети от 

служителите като нещо необходимо, т.е. доколко те са се вписали в системата от 

ценности и вярвания в организацията.  Когато се споделят организационните правила 

като част от организационната култура и се възприема, че е налице организационна 

справедливост, то засиленият контрол и прекомерното разпределение на функциите и 

отговорностите не биха имали нужния ефект, а биха били възприети негативно от 

служителите. При наличие на споделяни и приети организационни правила, като част 

от организационната култура, такива структурни подходи биха ограничили своето 

действие и не са ефективни мерки за превенция на корупцията, тъй като самите 

организационни правила като компонент на културата имат превантивно действие. 

Такива структурни подходи обаче имат положителен ефект в организации, в които 

се изисква спазване и придържане към правилата, които са част от формалните 

изисквания. При такъв тип климат разпределението на функциите и отговорностите се 

възприема като необходимо, а засиленият контрол е подходящо средство за 

ограничаване на корупцията.  

Подходи за превенция на корупцията, които са свързани с управлението на 

човешките ресурси, като подбор, обучение и ротация на персонала, имат различна 

приложимост според типа етичен климат в организацията. Така например обучението е 

подходящо средство при ефективно лидерско поведение, докато при климат, насочен 

към личния контрол, обучението не се приема като работещо средство и би се 

възприело с неохота и отегчение от служителите и в случая е излишен разход. В 

подкрепа на това е фактът, че в организации, в които доминира личният интерес, 

въвеждането на обучения за превенция и противодействие на корупцията не е показало 

реални резултати. Не може да се очаква, че корупцията може да бъде преодоляна само с 

обучение на служителите, след като няма нужните правила, контрол, ценности и норми. 

Подборът, макар и съществен за трудовото изпълнение, не се възприема като 

средство за ограничаване на корупцията, тъй като дори и той да е бил прецизен, 

корените на корупцията са в социалната и организационната среда. Т.е., може да се 

смята, че подборът е решаващ, но той определя само „входа“  или влизането на 

индивида в организацията, а след това решаващо значение има социализацията и 

адаптацията му към ценностите и нормите на организацията. В силни организационни 
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култури, в които има ясно изразени, приети и споделяни организационни правила и 

справедливост, подборът далеч не се възприема като панацея за корупцията. Оказва се, 

че много по-важно е какво научават служителите при постъпването си, как усвояват 

организационните правила и норми, дали възприемат наличие на справедливост при 

третирането им като членове на организацията и в резултат на това изграждат нагласи 

спрямо корупционното поведение. 

Ротацията, която често се използва и в част от изследваните организации, не се 

влияе от типа етичен климат. Принципно ротацията на персонал е подход за създаване 

на разнообразие в работата и за хоризонтално кариерно израстване там, където 

работата не позволява вертикално и йерархично развитие в кариерата. Прилагането на 

ротация на персонала като противодействие на корупцията обаче надали има желания 

ефект, а по-скоро би създала предпоставки за напрежение, стрес и тревожност на 

служителите. Освен това честата ротация от едно място на друго не позволява 

служителите да се приобщят и да се интегрират в дадената субкултура и да усвоят 

неформалните правила, ценностите и нормите, които биха действали като неформален, 

но силен регулатор на поведението им. 

Третата група подходи за ограничаване на корупцията могат да бъдат отнесени към 

утвърждаването, поддържането и развитието на организационната култура, а именно 

въвеждане на етични кодекси и прилагане на тестове и други начини за оценка на 

лоялността и интегритета на служителите. Оценката на интегритета и лоялността се 

приема добре при наличие на климат, насочен към организационни правила и 

справедливост, а етичните кодекси имат положителен ефект при наличие на подходящо 

лидерско поведение, което да утвърждава и подпомага прилагането им и да е модел на 

етично поведение. Когато в организационната култура доминира климат, насочен към 

личния контрол, въвеждането на етични кодекси и на форми и начини за оценка на 

лоялността и интегритета се възприемат негативно и не постигат желаните цели.  

 

Заключение 
Получените резултати дават възможност да се констатира, че етичният климат като 

част от организационната култура има влияние, макар и не толкова силно, при 

прилагането на различните подходи за превенция и противодействие на корупцията. 

Това  позволява да се отчита в кои организации дадени подходи биха работили и защо 

същите подходи за превенция на корупцията няма да имат или даже могат да имат 

отрицателен ефект в друг тип организации в зависимост от етичния климат и норми, 

споделяни в тях. Поради това при въвеждането на подходи за превенцията на 

корупцията трябва да отчита разнообразието от тези подходи и начина, по който те се 

отнасят до структурата, културата и системите за управление на човешките ресурси.  

Подходи за превенция на корупцията, като засилен контрол на служителите и 

разпределение на функциите и отговорностите, имат ефект в организационни култури, 

в които етичният климат е ориентиран към формални изисквания и спазване на 

правилата, но нямат ефект при силни организационни култури и климат, ориентиран 

към приети и поддържани организационни правила и справедливост, които са станали 

имплицитна част от системата от ценности и вярвания на служителите. Контролът е 

важна организационна характеристика, но за да използва като подход за ограничаване и 

противодействие на корупционното поведение е нужно да е гъвкав и да е в степен, 

която едновременно да осигурява придържане към организационните изисквания и 

възможност за лична автономия.  

Подходите за превенцията на корупцията, които се базират на системите за 

управление на човешките ресурси като подбор и обучение, имат ограничен ефект. 

Трябва да се отчита, че подборът и обучението са средство за поддържане и научаване 
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на организационната култура и на свой ред, когато те са ефективни, могат да 

допринесат за етичен климат, който ограничава вероятността от корупционни действия. 

Етичните кодекси и оценката на интегритета са средства за въвеждане на определени 

принципи и ценности, свързани с етичното поведение на служителите, те поддържат 

дадена организационна култура и на свой ред биха били приложими там, където има 

вече изградена и споделяна от служителите система от организационни ценности и 

правила. 

Резултатите като цяло дават основание да се смята, че превенцията на корупцията 

изисква съвкупност от действия, които да имат комплексен характер и да са насочени 

към промени както в структурата, например степента на контрол и разпределение на 

функциите и отговорностите, така и в подбора и обучението на служителите. В 

съществена степен обаче промените в структурата  и системите за управление на 

човешките ресурси трябва да бъдат съчетани и да се в синхрон с промени в 

организационната култура и климат. Въвеждането на етични кодекси и на оценка на 

интегритета и лоялността са важни подходи, но те са самоцелни, ако няма изградена 

система за подбор и обучение, както и ако има ролева неопределеност и неясно 

разпределение на функциите и отговорностите на служителите и не са въведени 

подходящи механизми за контрол.  

Прилагането на мерки и подходи за превенция на корупцията би имало ефект в 

организации, в които съществува изградена организационна култура, основана на 

споделяни организационни правила и справедливост, както и при лидерско поведение, 

което стимулира придържането към етични ценности и норми. В този смисъл, 

въвеждането само на формални промени в организацията, насочени към превенция на 

корупцията и свързани със засилен контрол, разпределение на функциите и 

отговорностите, подбор и обучение на персонала биха имали ефект, но той няма да е 

стабилен във времето и ситуациите и би действал, само докато се спазват формалните 

критерии, тъй като няма да са изградени съответните ценности и нагласи за превенция 

на корупцията. За да се изгради етичен климат и организационна култура, които да 

имат ефект за противодействие и превенция на корупцията, е нужно да се постигне 

синхрон между формалните и неформалните аспекти на организационната култура и 

поведение, в това число чрез въвеждане на ясни организационни правила, 

справедливост при третирането на служителите и лидерско поведение, които служи 

като модел на етично поведение. 
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Резюме: В доклада се разглеждат организационната култура, практиките за трансфер на знания и 

взаимовръзките им в публичната администрация. Разглеждат се два пласта на организационната култура, 

а именно – ценности и практики. За изследване на ценностния слой е възприет петстепенният модел за 

крос-културни изследвания на Геерт Хофстеде. За изследване на практиките е възприет седем-измерният 

Ревизиран профил на организационната култура. Проведено е емпирично изследване в областни и 

общински администрации на територията на Северозападен район, Северен централен район и Област 

Търговище. Анкетирани са 222 ръководители. Данните са подложени на факторен и корелационен 

анализ. В резултат е установена действителната структура и взаимоотношенията между изследваните 

конструкти. 

Ключови думи: организационна култура, петизмерен крос-културен модел на Хофстеде, 

Ревизиран профил на организационната култура, действителна структура, трансфер на знание 

 
Abstract: Paper presents the organizational culture, transfer knowledge practices and correlation among 

them in public administration. Culture is explored with two layers – values and practices. The first layer is 

examined via five dimensional model (Geert Hofstede), the latter – Revised Organizational Culture Profile. 

Public administration is addressed via survey, conducted in both Municipality and District administrations, 

located in Northcentral Region, Northwestern region and the Targovishte District, composed of 222 cases. Paper 

presents the results of Exploratory Factor Analysis, Correlation analysis and comparisons of the examined 

constructs.  

Key words: organizational culture, Hofstede model, Revised Organizational Culture Profile, knowledge 

transfer 

 

Непрекъснатото развитие на управлението на знание се свързва с множество 

ключови фактори според редица изследователи, сред които организационна култура, 

лидерство, и управление на човешките ресурси (Horak 2001). В наши дни, вниманието 

се насочва към „меките” аспекти на управлението на знание (Guzman &Wilson 2005), 

които зависят от социалната среда в организацията. За да бъде ефективен трансферът 

на знание в администрацията е важно да се изследват взаимоотношенията, културните 

аспекти и възприетите практики. 

Целта на настоящия доклад е да се представят резултатите от изследване на 

организационната култура в областни и общински администрации. Предмет на 

изследване са ценностите по петизмерния модел на Хофстеде, практиките по 

Ревизирания профил на организационната култура, практиките за трансфер на знание, 

както и взаимовръзките и влиянието между посочените категории. Обект на изследване 

са ръководители заети в общински или областни администрации, разположени на 

територията на Северен централен район, Област Търговище, Северозападен район. 

Под ръководител се разбира служител заемащ ръководна длъжност, който има 

служители на пряко подчинение. Генералната съвкупност, определена чрез сондажна 

база възлиза на 976 аналитични единици, респективно - ръководителя. Извадката 
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възлиза на 214 респондента, а отклика на 222. Периодът на провеждане е 15 май – 30 

септември 2015г.  

Концептуалната рамка на настоящото изследване се състои от следните 

конструкти: организационна култура – ценности, организационна култура - практики и 

практики за конверсия на знанието.  

 Организационна култура – ценности: отнася се да набор от ценности, 

убеждения и нагласи, които влияят върху поведението в рамките на 

организацията. Възприет е петизмерния модел на Г. Хофстеде. 

 Организационна култура – практики – отнася се до набор от поведения на 

работното място, изкристализирали в резултат от напасване на индивида 

спрямо организацията. Възприет е Ревизирания профил на организационната 

култура. (Sarros, Gray, Densten & Cooper 2005) 

 Практики за конверсия на знание – отнася се до формализирани и активно 

ползвани практики за създаване, управление и оптимизиране на знания в 

рамките на организацията. Възприети са четири основни практики в 

съответствие с модела на Нонака, Такеучи и Коно, а именно – СЕКИ.  

 

 

Проверка за надеждност 

На Таблица 1 са представени резултатите от проверки за надеждност на 

използваните инструменти.  

 

Таблица 1 Надеждност на инструментите  

Инструмент за измерване на конструкт 
Променливи 

(брой) 

Коефициент 

алфа на Кронбах 

Въпросник за оценка на СЕКИ практики 

 (Knowledge Management Practices: An Assessment 

Questionnaire ) 

17 α= 0,818 

Въпросник за оценка на културални ценностни 

измерения (VSM 82)  
23 α= 0,730 

Ревизиран профил на организационната култура  

(Revised POC) 
28 α= 0,970 

 

От горепосочената таблица е видно, че конструктите – СЕКИ практики, 

Организационна култура – ценности и Организационна култура – практики се 

характеризират с висока степен на надеждност в настоящото изследване. Впечатление 

прави стойността на α за VSM 82. Според Хофстеде (Hofstede, 2003) очакваното 

състояние е нисък, дори отрицателен коефициент. Валидността на VSM 82 е доказана, 

посредством значителни корелационни анализи с външни критерии, отнесени към 

обобщените данни чрез различни техники и теории. В този смисъл, валидността на 

VSM 82 се приема по подразбиране, дори и за малък брой извадки (Hofstede, 2003). За 

издвадката в дисертационното изследване, вътрешната консистентност на VSM 82 

индикира силна скала.  

Променливите в изследването се подлагат и на айтъмен анализ за проверка 

доколко всяка от тях изследва конструкта, в който е включена. За провеждане на този 

анализ са възприети са следните постановки: 1) променливи с отрицателни стойности 

на айтъмна корелация се отстраняват от последващи статистически анализи; 2) 

променливи със стойности на айтъмна корелация клонящи към 0 се отстраняват от 

последващи статистически анализи. 3) при айтъми със стойност на айтъмна корелация 

клонящи към 0.1, задържането или отпадането им се преценява за всеки отделен 
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случай, на база на стойността на коефициентα след отстраняване. Ако α на конструкта е 

по-голяма от 0.7 те се задържат, въпреки слабата си айтъмна дискриминационна сила. В 

случай, че α е по-малка от 0.7 се обмисля изтриването им, в случай че α след 

отстраняване показва потенциал за значително подобряване на общата α. В резултат от 

айтъмния анализ се отстраняват три променливи от конструкт организационна култура 

– ценности, а именно: „Колко често във вашата организация служителите се страхуват 

да изразят несъгласие със своя ръководител?», «До кога мислите да работите в тази 

организация?“, „С кого от посочените ръководители предпочитате да работите?». Тези 

променливи се изключват от последваща статистическа обработка.  

 

Изследователски98 факторен анализ (Exploratory Factor Analysis) 

Целта на прилагане на Изследователски факторен анализ е да се установи каква е 

действителната структура на конструкт Организационна култура и практики за 

трансфер на знание. Преди провеждане на Анализа на главните компоненти, данните са 

подложени на проверка на пригодност за Изследователски факторен анализ. Размера на 

извадката, съотношението между големината на извадката и броя на анализираните 

променливи, както и вида на данните, отговарят на предварителните допускания за 

провеждане на факторен анализ на организационна култура – практики и трансфер на 

знания. Организационна култура – ценности (ОКЦ) не е пригодна за подлагане на 

факторен анализ заради вида на част от изграждащи я променливи, а именно - 

номинални.  

Практики за трансфер на знание 

Относно практиките за трансфер на знание (ТЗ), резултатите от факторния анализ, 

представени накратко сочат, че този компонент се изгражда от три субконструкта, а 

именно Систематизация, Хармонизация и Интернализация. По смисъла си, те се 

характеризират както следва: Систематизация е концептуализиране на скрито знание, 

моделиране на съществуващо и комбинирането му с технологии (дигитализиране); 

Хармонизация - хармонизиране на знанията с пряката дейност чрез обмяна на опит, 

учене чрез имитиране, наблюдение, заучаване и съблюдаване на добри практики; 

Интернализация - повишаване на пригодността (оперативното знание) чрез трансфер от 

кодифицирано към скрито знание. Подробности по процеса и получаване на тези 

резултати са публикувани в доклад „Лидерство и практики за трансфер на знаниe в 

публичната администрация“, публикуван в настоящото издание. 

Организационна култура практики 

Конструкт Организационна култура – практики се подлага на ИФА с цел да се 

установи каква е действителната му структура. Съответства ли тя на оригинално 

заложената? Предходни проучвания залагат 7 фактора, а именно: Конкуренция, 

Социална отговорност, Подкрепа за хората/ екипа, Иновации, Награди, Постижения, 

Стабилност.  

Двадесет и осемте променливи от конструкта Организационна култура – практики 

(ОКП), се подлагат на Анализ на главните компоненти, използвайки софтуер SPSS, 

версия 19. Преди провеждане на Анализа на главните компоненти, данните са 

подложени на проверка на пригодността за провеждане на Изследователски факторен 

анализ. Размера на извадката, съотношението между големината на извадката и броя на 

анализираните променливи, както и вида на данните, отговарят на предварителните 

допускания за провеждане на факторен анализ. Прегледа на корелационната матрица 

показва наличие на множество коефициенти по-големи от 0.3. Резултатът от Кайзер 

Майер Олкин теста е 0.955, надвишаващ препоръчителната стойност от 0.6 и Теста за 

                                                           
98

 Преводът е авторов 
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сферичност на Бартлет показва статистическа значимост (р = .000), с което се 

потвърждава факторността на корелационната матрица.  

Анализа на главните компоненти показва наличие на три компонента със 

собствени стойности нахвърлящи 1, обосноваващи съответно 56%, 6%, 4% от 

вариациите. Тоест, Анализа на главните компоненти индикира 3 фактора. Прегледа на 

Скрий плота показва пречупване по-скоро след 3ия фактор и относително права линия 

от 4и включително фактор. Резултатът тук показва 3 фактора. Резултатите от 

проведения Паралелен анализ за първите три фактора, показват приемане на два 

фактора и отхвърляне от третия включително нататък, на база на по-висока собствена 

стойности от случайния ред, получен за 28 променливи и 222 респондента, спрямо 

действителната собствена стойност. Резултатът от Параления анализ е отграничаване 

на два фактора. Приложена е Наклонена ротация, за продуциране на решение с два 

фактора. Това решение е подкрепено от данните в Корелационната матрица, в които се 

наблюдават коефициенти 0.671, 0.314, 0.451, 0.542 ( ≥ 0.3). Ротираното решение за два 

фактора показва наличие на силно натоварени променливи и по двата компонента.  

Първията компонент е много „смесен”, формират го променливи изграждащи 

шест (от седем) фактора на оригиналния Ревизиран профил на организационната 

култура. Това прави задачата по именуването и тълкуването на този фактор силно 

предизвикателна. По отношение на смисъла на променливите изграждащи Компонент 1 

се наблюдава насоченост към качеството, успешно изпълнение на предизвикателства, 

социална отговорност, положителна репутация, насоченост към иновативност, 

насоченост както към резултати така към хора – вътрешни и външни публики, 

споделена сред служителите философия, готовност за сътрудничество. Поради 

широкия обхват на този конструкт като брой променливи (двадесет) които го товарят и 

поради разнообразното съдържание на тези променливи, конструкта се именува Високи 

стандарти за работа. Смисълът който се влага в него е стремеж към повишаване на 

конкурентоспособността на администрацията, нейната социална отговорност, 

ориентацията й към хората и екипа, иновативността и подобряването на работата. 

Компонент 2 е „по-ясен”. Той се товари от променливите изграждащи оригиналните 

субконструкти Стабилност (изцяло) и Награда (три от четири променливи). Поради 

това този компонент се именува Стабилност на средата и представянето. 

Характеризира се със спокойствие, сигурност и слаба конфликтност на работното 

място, както и с разнообразни поощрения за добре свършена работа, като развитие, 

възнаграждение.  

 

Корелационен анализ 

За разкриване на посоката и силата на взаимовръзки между практиките за 

тренсфер на знание, Организационна култура практики и Организационна култура 

ценности се провежда корелационен анализ. Използва се корелация на Пиърсън. 

Осъществен е предварителен анализ за проверка на предположението за нормалност на 

разпределението. Изчислени са коефициентите на асиметрия и ексцес. Получените 

резултати са в рамките на нормалното. Резултатите от корелационния анализ са 

посочени в Таблица 1.  

 

 

 

 

 

Таблица 1 Резултати от корелация на Пиърсън за Трансфер на знание, 

Организационна култура - практики и Организационна култура - ценности  
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 ТЗ ОКП ОКЦ 

ТЗ    

ОКП 
,432

**
 

  

ОКЦ -,005 -,099  

**. Значима корелация при ниво 0.01 (2-опашки). 

 

Съществува средна по сила според теоретичните скали, положителна връзка 

между Организационна култура- практики и Трансфер на знания, респективно високи 

нива на ОКП се свързват с високи нива на ТЗ. От гледна точка на статистическата 

догма, така констатираната връзка между конструктите се определя като средна, дори 

умерена. От друга страна, поведенческите изследвания се характеризират с по-

либерално тълкуване на стойностите, поради сложността на поведението като предмет 

на изследване. Тоест, може да се заключи, че неписаната социална рамка в 

администрацията е в услуга на създаването и обмена на знания и обратно. Практически, 

ценностният пласт на организационната култура не е обвързан с трансфера на знание. 

По отношение на обвързаността между ОКП и ОКЦ, изненадващо корелационният 

анализ не индикира значима връзка. Тоест, ценностният пласт не е обвързан с ОКП от 

една страна. От друга стана изненадва и отрицателният знак пред коефициента.  

На корелационен анализ се подлагат субконструкти Систематизация (ТЗС), 

Хармонизация (ТЗХ), Интернализация (ТЗИ), Стабилност на средата и представянето 

(СтабСр) и Високи стандарти за работа (ВисСтРаб). Резултатите от корелационния 

анализ на субконструктите изграждащи ОКП и практиките за трансфер на знания са 

изложени в Таблица 2. 

 

 

Таблица 2 Резултати от корелация на Пиърсън за конструктите Трансфер на знание и 

Организационна култура практики 

 ТЗС ТЗХ ТЗИ ОКП Стаб.Ср. ОКП ВисСтРаб 

ТЗС      

ТЗХ ,463
**

     

ТЗИ ,305
**

 ,221
**

    

ОКП Стаб. Ср. ,308
**

 ,468
**

 ,037   

ОКП ВисСтРаб ,348
**

 ,419
**

 ,026 ,792
**

  

Забележка: 
**
значима корелация при ниво 0.01, (2 опашки), * значима корелация при ниво 0.05 (2 опаш.) 

 

От Таблица 2 е видно, че най-силната връзка (но със среден по сила интензитет) 

съществува между Хармонизацията и Стабилност на средата и представянето. Средна 

по сила връзка се наблюдава и между Хармонизацията и Високи стандарти на работа, 

между Систематизация и Стабилност на средата и представянето, както и между 

Систематизация и Високи стандарти на работа.  
 

 

 

 

Резултати за измеренията по Организационна култура – ценности 
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За изчисляване на измеренията по петстепенния крос – културен модел е ползвана 

методиката на Г. Хофстеде (Hofstede 2003, Давидков 2009, 2015). Резултатите са 

посочени в Таблица 3.  
 

Таблица 3 Резултати по петизмерния модел на Хофстеде  

Автор Петизмерен модел на Хофстеде 

 ИК ВД МЖ ИН ДО 

Пенчева М.  

Период на провеждане – 2015г. 

Големина на извадката 222 респ. от 

Публична администрация 

50,05 38,53 93,86 65,08 58,05 

 

 

За разлика от масовия случай на интерпретиране на статистически анализи, в 

който резултатът е показателен сам по себе си (стига да е в рамките на допустимите 

стойности), в случая с интерпретиране на изследвания с крос-културен характер, 

резултатите носят повече познавателна стойност в сравнение, отколкото 

самостоятелно. В интерес на статистическата догма, следва да се отчете ограничение в 

подобно интерпретиране, а именно - съпоставянето на резултати получени от 

изследвания проведени в различно време, място и същност на респондентите. От друга 

страна, основание за подобно сравнение дава природата на конструкта – ценности. 

Според Хофстеде, промяна в ценностите се извършва много бавно, почти неосезаемо, 

което дава възможност за съпоставяне на резултати получени от изследвания 

проведени в широк диапазон от време. По отношение на мястото, големи предходни 

проучвания - Генов и колектив (2004), Давидков (2009, 2015) сравняват резултати от 

културологични изследвания на много широка база, стига да има сходство по даден 

критерии, например рамките на една национална култура, или еднаквост в предмета на 

изследване. По отношение на съпоставимост по същество, Генов и колектив (2004), 

Давидков (2009, 2015) съпоставят резултати от „национални“ и „специфични“ 

(изследвания в публичната администрация), с което се получава по-голяма картина за 

интерпретиране. На база на посочените културологични изследвания, в дисертацията се 

възприема подхода на сравняване на получените резултати с такива от предходни 

изследвания, без оглед на различия във времето, мястото и същността на респондентите 

при провеждането. Поставя се условие сравняването да се ограничи в рамките на 

националната култура и да се прави по метода на аналогията, без използване на 

статистически техники (поради несъпоставимост на извадките). 

В представително проучване за България „Национална и организационни 

култури”, авторът Давидков приема разлика от 5 пункта на измерение за значителна. 

Същата мярка се възприема и в дисертационното изследване. Основание за това дава 

използването на една и съща методика за измерване на измеренията Властово 

разстояние, Избягване на несигурност, Мъжественост/ Женственост и 

Индивидуализъм/ Колективизъм. Тук получените резултати се сравняват с: 1) тези на 

национално ниво от хронологически най-близкото проучване; 2) тези от предходно 

проучване в публичната администрация. Данните са представени на Таблица 4.  

 

 

Таблица 4 Сравнителна таблица на индексите по петизмерния модел на Хофстеде 
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Индекс 

Резултати от Дисертационното 

изследване 2015г. (Ипа15) спрямо 

Културата на България 2014г.* 

(Ина14) 

Резултати от Публична 

администрация – дисертационно 

изследване 2015г. (Ипа15) спрямо 

Публична администрация 2001г.** 

(Ипа01) 

Властова 

дистанция 

Значимо по-висок индекс Ипа15 с 

разлика от 37 пункта спрямо Ина14 

Значимо по-нисък индекс Ипа15 с 

разлика от 25 пункта спрямо Ипа01 

Избягване на 

несигурност 

Няма съществени различия (4.4 

пункта) между Ипа15 и Ина14 

По-висок индекс на Ипа15 с 9 с 9 

пункта спрямо Ипа01 

Индивидуализъм Няма съществени различия (4.6 

пункта) между Ипа15 и Ина14 

Слабо по-висок Ипа15 със 7 пункта 

спрямо Ипа01 

Мъжественост Значимо по-висок индекс Ипа15 с 

разлика от 40.24 пункта спрямо Ина14 

Значимо по –висок Ипа15с 37 

пункта спрямо Ипа01 

Дългосрочна 

ориентация 

По-висок индекс на Ипа15 с разлика 

от 18 пункта спрямо Ина14*** 

-  

* „Културата на България” национално представително изследване, период на провеждане 

2014г., Давидков (2015) 

** Изследване в Публичната администрация, период на провеждане 2001 г., големина на 

извадката 263 респондента, Сотирова и Давидков (2005) 

***Генов и колектив (2004), Големина на извадката 1005 респондента – национално проучване 

 

По отношение на властовото разстояние (ВР), ръководителите от изследваните 

администрации се характеризират с чувствително по-малко ВР, спрямо средното за 

страната. Подобно положение се наблюдава в изследването проведено през 2001 г. в 

което респондентите от администрацията се характеризират също с по-малко ВР 

спрямо националното, но с по-малка разлика в стойностите, а именно 11,51 пункта. От 

тук може да се изведе, че публичната администрация се характеризира с по-малко 

властово разстояние от средното за страната. Властовото разстояние в публичната 

администрация, измерено през 2015 г. се различава от това измерено през 2001 с 24.47 

пункта, което също представлява значима разлика.  

Индексът избягване на несигурност, е много близка до Иин = 69.485, получен при 

национално представително проучване през 2014 г., което не представлява значима 

разлика (<5 пункта). За сравнение, подобно положение се наблюдава в изследването 

проведено през 2001 г. в което респондентите от администрацията се характеризират с 

по-слабо избягване на несигурност спрямо националното ниво. Разликата между 

„публичното” и „националното” е била значима през 2001г. (11,54 пункта), докато през 

2015г. е незначителна (4,40 пункта). Тук респондентите от изследваната популация не 

се различават от общонационалното разбиране. При сравнение на двата резултата от 

публичната администрация се получава значима разлика от 9.08 пункта, в посока на 

засилване избягването на несигурността в изследваната тук извадка. 

Индексът индивидуализъм - колективизъм, получен в проведеното изследване е 

50,05. Тази стойност е много близка до Иинд. = 54.69, получен при национално 

представително проучване през 2014 г., което не представлява значима разлика (<5 

пункта). Подобно положение се наблюдава в изследването проведено през 2001 г. в 

което респондентите от администрацията се характеризират с по-индивидуалистични 

нагласи спрямо националното ниво. Разликата между „публичното” и „националното” е 

била значима през 2001 г. (8.68 пункта), докато през 2015 г. е незначителна (4,64 

пункта). От тук може да се изведе, че публичната администрация се характеризира с 

по-индивидуалистични нагласи от средното за страната, но и да се отчете, че според 

настоящото изследване тази разлика не е значима. 
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Индексът за мъжественост, получен в дисертационното изследване е 93,86. Тази 

стойност е значимо различна от Им. = 53.62, получен при национално представително 

проучване през 2014 г., с разлика от 40,24 пункта. Като продължение на предходните 

сравнения между индекса на публичната администрация и този за страната през 2001 г. 

и сега и тогава администрацията се характеризира с по-високи стойности, което 

означава по-мъжествени ценности. От тук може да се изведе, че публичната 

администрация се характеризира с по-мъжествени нагласи от средното за страната. 

Изследваната генерална съвкупност в дисертационното изследване се характеризира 

със значимо по-мъжествени нагласи прямо предходното проучване на публична 

администрация през 2001. Разликата в Им. в текущото изследване и този за публичната 

администрация получен през 2001 възлиза на почти 37 пункта, което е съществено. 

Дългосрочната ориентация почти не е неизследвана в български контекст в 

сравнение с останалите четири. На практика, базата за сравнение на Идо се изчерпва с 

два резултата, получени от национално представително изследване, проведено през 

2001г. публикувани от Генов и колектив (2005), Силгиджан и колектив (2007, цитирани 

в Давидков 2009). Индекса на дългосрочна ориентация в дисертационното изследване е 

58,05. Разликата между него и двата индекса получени през 2001 са съответно 11,15 

пункта и 17,65 пункта. При стъпка на значимост от 5 пункта, разликата се приема за 

значима. Поради отдалечеността на наличната база за сравнение, както по време, така и 

по същество (вероятно и по място) не се търсят обяснения за това различие.  

В обобщение, действителната структура изграждаща конструкт ОКП се различава 

от общовъзприетата по брой и смисъл на изграждащите я субконструкти. 

Действителните субконструкти са Високи стандарти за работа и Стабилност на средата 

и представянето. При ОКЦ са откроени две измерения със значими различия на 

индексите, получени при текущото изследване спрямо предходни такива на национално 

ниво и в публична администрация, а именно – властова дистанция и 

мъжественост/женственост.  
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Резюме: Целта на статията е да представи теоретичен обзор на съвременни подходи за проучване 

и класификация на организационна стратегия, структура и култура, както и да анализира взаимовръзката 

между трите конструкта. В контекста на анализа са разгледани спецификите на сектор Информационни и 

комуникационни технологии, както и предизвикателствата пред сектора. ИКТ компаниите са сред едни 

от най-динамично развиващите се и за повишаване на ефективността си търсят подходи за ефективно 

управление и промяна на организационната си култура, стратегия и структура – на всички и/или някои от 

тях, тъй като те могат да се окажат важен фактор за предпочитание на една компания пред друга от 

потенциални служители. В изводите от статията се прави се предложение кои от разгледаните 

теоретични модели могат да се приложат на практика в сектора.  

 
Ключови думи: Стратегия, Структура, Организационна култура, ИКТ сектор 

 
Abstract: The article aims to present a theoretical overview of the modern approaches to the study and 

classification of the organizational strategy, structure and culture, as well as to analyze the relationship between 

the three constructs. In the context of the analysis, the specifics of the “Information and communication 

technologies” industry are viewed, as well as the challenges that the industry faces. The ICT companies are of 

the most dynamically developing ones and in order to increase their efficiency, they seek approaches for 

effective management and change of their organizational culture, strategy and structure – to all and/or some of 

these factors, as they may be important to favoring one company over other from potential employees. The 

conclusion of the article makes a proposal about which of the viewed theoretical models can be put into practice 

in the industry studied. 

 
Key words: Strategy, Structure, Organizational culture, ICT industry 

 

С нарастване на глобализацията и увеличаване на конкуренцията, компаниите се 

стремят да бъдат още по-конкурентни и ефективни. Организационната култура е сред 

ключовите фактори, които повлияват поведението на хората в организацията, нормите 

и ценностите им. Също така, задава общите правила и модели на взаимодействие 

между служителите. В допълнение, организационната стратегия и структура и култура 

допринасят за ефективността на компанията и задават посоката за развитието ѝ. Един 

от динамично развиващите се сектори е „Информационни и комуникационни 

технологии“, при който има специфики в стратегията, в структурата и културата на 

компаниите. Целта на статията е да представи литературен обзор в проучванията на 

                                                           
4  Статията е част от проект „Организационната култура като фактор за развитие на 

психологическия капитал“, Проектен № 228 към ФФ / Катедра Социална, трудова и педагогическа 

психология/ Университетски център по управление наконфликти и организационни изследвания 

mailto:c.alexandrova@abv.bg
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трите конструкта, интеракциите им в организационна среда и на възможностите за 

изследването им в сектор ИКТ. Статията първоначално се фокусира върху трите 

конктрукта поотделно, след това прави обзор на изследвания с резултати за 

взаимовръзки между тях. Във втората част е представен анализ на ИКТ сектора като 

цяло и на насоки за области на проучвания на организацонните феномени в компаниите 

от сектора.  

Стратегия 

Има разнообразие от проучвания по темата за организационна стратегия. Според 

Chandler тя се състои от „определяне на основните дългосрочни цели и задачи на едно 

предприятие и предприемане на курс на действие и разпределение на ресурси, 

необходими за осъществяването на тези цели“ (цит. по Chandler, 1962, стр. 13). 

Стратегия е най-важното планирано решение, чиито влияние върху бизнес операциите 

на предприятието, е от решаващо значение. Тя се намира в сърцето на концепцията за 

стратегическо управление, т.е. концепцията за управление на фирмата с помощта на 

стратегия. Стратегия представлява основен начин за постигане на целите на 

организацията. Стратегията е динамичен, непрекъснат процес. Счита се, че стратегията 

е "формиран“, отколкото „формулиран" процес (Mintzberg, 1978, 1994).  

Стратегическата ориентация се определя като концептуална класификация на модели 

на стратегическо поведение, базирани на основни черти или дименсии (Venkatraman, 

1989). Модел на стратегическа ориентация следва да включва следните параметри:  

- конструктите, дименсиите или предшествениците, които обясняват 

феномена, т.е. стратегическото поведение;  

- очакваните вътрешни връзки между конструктите; 

- теориите, които обясняват защо тези вътрешни връзки се реализират; 

- последици за изпълнението на различните хипотетични конфигурации (Fulford, 

Rizzo, 2009). 

Фокусът на авторите, които проучват темата за организационна стратегия, е 

насочен както към изследвания на големи компании, така и на малки и средни 

предприятия. Обикновено, стратегическата ориентация се отнася до термин „чадър“, 

обхващащ различни конструкции като пазарна ориентация, предприемаческата 

ориентация и ориентация към учене. Barney (1991), Hoq и Chauhan (2011) определят 

стратегическите ориентации като организационни ресурси, които могат да подобрят 

успеха на малките и средни предприятия. Aloulou и Fayolle (2005) предлагат модел за 

стратегическа ориентация, фокусиран върху малки фирми и върху концепцията за 

предприемаческо поведение. Авторите определят малкия бизнес като предприемачески, 

поемащ рискове, действащ иновативно, и впоследствие проактивен към конкурентите 

заобикалящата среда. Тази идея се основава на предложения от Lumpkin и Dess (1996) 

модел за предприемаческа ориентация, и определя предприемаческа ориентация като 

резултат от две измерения: вътрешната среда и външната среда. Aloulou и Fayolle 

твърдят, че вътрешната и външната среда могат да бъдат разбрани по-добре чрез три 

конкретни ориентации: пазарна ориентация, технологична ориентация и акционерна 

ориентация stakeholder orientation). Авторите виждат предприемаческата ориентация 

като резултат или балансиран микс от тези три ориентации. Стратегическият 

мениджмънт е тясно обвързан с организационната стратегия. Стратегическият 

мениджмънт е всъщност процес на формулиране и изпълнение на стратегията. Състои 

на три основни фази: стратегически анализ, подбор стратегия и изпълнение на 

стратегията. Тъй като прилагането на нова стратегия обикновено включва 

реализирането на промени в организацията, стратегическото управление на промяната 

е част от и предпоставка за прилагане на желаната стратегия. 

Структура 
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Структурата това е дизайнът на организацията, чрез който се прилага стратегията. 

Дизайнът на структурата описва ролите, отговорностите и подчинеността в 

организацията и може да е източник на конкурентно предимство. Структурата не е 

просто органиграмата на една компания. Класификацията на модели за организационна 

структура е разгледана в проучванията на Хенри Минцбърг (Mintzberg, 1979). Тази 

цялостна класификация доминира в литературата и разграничава пет основни 

организационни модели, или конфигурации, на организационна структура: прост 

модел, бюрократичен модел, професионален модел, адхократичен, и дивизионен модел. 

Организационната структура се определя като относително стабилен - планиран или 

спонтанен, модел на действия и взаимодействия, които членовете на организацията 

предприемат с цел постигане на целите на организацията. Това разбиране на 

организационната структура се основава на основното предположение, че структурата е 

целенасочена, т.е., на идеята, че организационната структура има своя цел и 

предназначение (Dow, 1988). Целесъобразността на структура предполага, че тя е 

рационалнен инструмент в ръцете на тези, които ръководят организацията, използван 

за насочване хода на дейностите в организацията към реализирането на цели. 

Рационалността на организационната структура се осигурява чрез своята 

диференциация и интеграция на индивидуални и колективни дейности на членовете на 

организацията" (Lawrence, Lorsh, 1967). 

Култура 

Силната организационна култура е тази, при която служителите споделят силни 

общи ценности, използват специфични символи, начини на работа и в крайна сметка  

изграждат силна споделена идентичност.  Определенията за организационната култура 

варират от “начина, по който се извършват нещата тук” (Deal & Kennedy, 1982), 

“колективно програмиране на ума” (Hofstede, 1980). Петигрю твърди, че 

организационната култура е „системата от общите и колективно възприети значения, 

валидни за дадена група към определен момент” и „източникът на символите, езика, 

идеологията, вярванията, ритуалите и митовете” в организацията (Pettigrew, 1979, стр. 

574-576). Интересът към организационната култура се приписва на това, че „се приема 

като предпоставка и ключов фактор за ефективност, наред със стратегията и 

структурата на организацията” (цит. по Илиева, 2006, стр. 143). Организационната 

култура се поставя в тясно взаимодействие и взаимосвързаност с организационната 

стратегия и организационната структура. Според Илиева (2006) при осъществяване на 

организационни промени, именно това са трите компонента, които ще определят 

успеха или не на съответната промяна - „промяната ще бъде успешна, ако се 

осъществява паралелно в стратегията, структурата и културата” (цит. по Илиева, 2006, 

стр. 98). Организационната култура сама по себе си не може да бъде достатъчно 

условие за ефективност. Тя допринася за успеха на организацията само когато действа 

едновременно и синхронизирано с особеностите на външната среда- природни ресурси, 

законодателство, икономически климат, човешки капитал,  и на вътрешната среда- 

стратегия, структура на компанията, система за управление на човешките ресурси, 

история и етап от развитие на организацията (Илиева, 2006:129). 

Стратегия и структура 
Стратегията се отнася до определянето на дългосрочните цели и задачи, 

приемането на посока за действие и с разпределение на ресурсите, необходими за 

постигане на целите. Именно посоката и обхвата на една организация в дългосрочен 

план е това, което дава предимство в условията на динамична и променяща се външна 

среда чрез правилно разпределение на наличните ресурси и компетенции на хората в 

организацията. Според Mintzberg (1987) структурата е фундаментално, материално или 

нематериално понятие Структурата, независимо дали e формално или неформално 



- 838 - 
 

определена, включва два аспекта -  линиите на власт и комуникация между различни 

служители и информацията и данните, която преминават през линиите на 

комуникацията и власт (Chandler 1962). Стратегията е формално разпределение на 

ролите и административните механизми, улесняващи контрола, както и интеграцията 

на различните изпълнявани дейности. Тя е повече от планирана мрежа – тя е това, 

което се случва в мрежата от процеси в различните части на организацията (Johnson et 

al., 2008). Структурата в една компания трябва да се напасне към заобикалящата среда. 

В същото време, силите от средата могат да са двигател на промените в организациите. 

Веднъж стратегията насочена към заобикалящата среда, структурата се развива така, че 

да пасне на стратегията. Това се отнася до т.нар. „стратегическо напасване“ (strategic 

alignment) – напасване на стратегията и структурата към средата. Процесът на 

напасване е последван от процес на съвпадение, според Johnson (2008). Дълго време в 

литературата структурата е била разглеждана като нещо отделно от стратегията. 

Структурата са хората, позициите, процесите, процедурата, културата, технологиите и 

свързаните елементи, които съставляват една организация. Твърдението на Chandler 

(1962), че „структурата следва стратегията“ означава, че всяка организационна 

структура се основава на стратегия и съответно успешното имплементиране на 

стратегията ще зависи от организационната структура (Kavale, 2012). Разминаването 

между стратегия и структура ще доведе до неефективност. Компаниите ще приемат 

типа структура, който съответства на стратегията. Ще разгледаме няколко основни 

структури, базирани на наличните стратегии:          

- Функционална организационна структура - базирана на основните дейности, 

налични в една организация (например производство, финанси и счетоводство, 

маркетинг, човешки ресурси и развойна дейност). При такива фирми 

стратегическо предизвикателство е ефективна координация на функционалните 

звена (Mintzberg, 1987).  

- Географска организационна структура е приета главно от фирми, които 

извършват експанзия в различни географски райони. Структурата е необходимо 

да отговаря на нарастващата нужда от координация при клонове в различни 

географски райони. Това дава възможност за вземане на решения в конкурентна 

среда и подпомага мениджмънта да се фокусира стратегически решения на 

корпоративно, а не местно ниво (Pullan, 2000). 

- Организационна структура, основана на стратегически бизнес единици – 

позволява на големите компании да възвърнат акцента си върху онези отдели, 

които са донесли най-много успех на компанията преди разрастването ѝ, но 

които са останали в периферията при разрастването (Collins, 2007). 

- Виртуална организационна структура – свързва различните отдели в обща 

мрежа на базата на моделните технологии и интернет (Collins, 2007). 

В посочените примери структурата е развита на база на стратегията, която 

организацията смята да имплементира. Когато една организация променя своята 

структура и не своята стратегия, стратегията ще се промени в последствие, за да 

съвпадне със структурата. Стратегията следва структурата. Може да се окаже, обаче, че  

стратегията на организацията е променена по нежелан начин - и структурата на 

организацията е мощна сила. Тя може да бъде насочена да направи нещо, само ако 

стратегията го поддържа. По този начин, най-вероятно стратегията ще следва 

структурата (Elcock, 1996). 

Стратегия и култура 
Взаимовръзката между организационната култура и стратегия среща голям интерес 

както сред изследователите в академичните среди, така и в практиката, много скоро 

след възникването на концепцията за организационна култура. Проучванията  върху  
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организационна култура се свързват с производителност и ефективност (Fey and 

Denison, 2003; Ouchi, 1981), ангажираност и удовлетвореност от работата (Zain., 2009; 

Meijen, 2007), организационна промяна (Carnall, 1990), обучение и иновации (Naranjo-

Valencia, 2011; Lopez et.al, 2004). Организационна култура, според различните автори, 

има съществено влияние върху стратегията на организацията. Bates (1995) предполага, 

че бизнес стратегия и организационна култура по същество са синоними. Green (1988) 

въвежда стратегията като продукт на културата. Въпреки това, връзката между култура 

и стратегия има поле за обогатяване, особено в областта на сектор ИКТ сектора. В 

литературата остава относително слабо проучен въпросът кои типове култура 

подсилват или пречат на процеса по имплементиране на нова стратегия. Ahmadi, 

Daraei, Akbari (2012) предоставят емпирични доказателства, че има положителна връзка 

между култура и стратегия на организацията. Според получените резултати в банкова 

институция с Organizational Culture Assessment Instrument, клановата и адхократичната 

култура значително благоприятстват прилагането на стратегията. Резултатите показват, 

че  пазарна и йерархична култура също насърчават прилагането на нова стратегия. 

Структура и култура 

Организационната структура и организационната култура са сред понятията с най-

висока предиктивност и обяснителна способност при разбиране на причините и 

формите на поведение на хората в организациите. Следователно, тези две понятия 

често се използват в научните изследвания като независими променливи в обяснения на 

многобройните явления, наблюдавани в компании и други видове организации. 

Влиянието на организационната структура и култура върху други елементи от 

управлението на една организация обикновено са изследвани поотделно и независимо 

един от друг. Независимо от това, има примери за научни изследвания, които 

анализират влиянието на управлението върху взаимодействието култура - структура  

(Wei, Liu, Herndon, 2011; Singh, 2011). Въпреки че не е трудно да се предположи, че 

организационната култура и организационна структура се повлияват значително един 

от друг, има малко задълбочени изследвания, проучващи тяхното пряко взаимно 

влияние. Организационна култура оказва въздействието си върху структурата, както 

чрез своя дизайн, така и чрез имплементирането си в рамките на компанията. Културата 

повлиява оформянето на организационна структура, чрез формиране на обяснителни 

схеми в топ мениджмънта, който избира моделът на организационна структура (James, 

James, Ashe, 1990). Културата оформя тълкувателните схеми и на по-голямата част от 

организационните членове, независимо от нивото им в йерархията, като по този начин 

налага специфичен поглед върху организацията, целите ѝ, както подобаващата ѝ 

структура. Организационна култура задава отправната рамка, в която организационната 

структура е проектирана, следователно, структурата трябва да бъде в съответствие с 

доминиращите културни предположения, ценности и норми. Janićijević (2013) 

установява причинно-следствени връзки между конкретни видове организационна 

култура и специфични модели на организационна структура. Комбинирайки моделите 

на Mintzberg (1979) и Trompenaars (1991), резултатите показват, че ролева култура или 

тип “Айфелова кула” предполага въвеждане на бюрократичен модел на организация. 

Културата, ориентирана към задачи съответства на професионалния модел, семеен тип 

култура предполага по-просто модел на структура, култура, ориентирана към хората 

(тип “Инкубатор”) съответства на адхократичен модел структура. 

Взаимодействието между стратегия, структура и култура се изследва от модели, 

съчетаващи няколко компонента в себе си. Пример за такива модели са STAR, 

разработен през 60-те години на 20. Век от  Jay Gilbreight, STROBE (Venkatraman, 

1989), моделът на Weisbord (1976), които имат по-широко приложение в 

организационна среда с примери от резултати от емпирични проучвания. Стратегия, 
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структура и култура се разглеждат при управление на знанието в организациите. Brain 

(2006) споменава взаимодействието на стратегия, структура и култура в ИТ компания и 

проучва модериращата роля на управление на знанието. Допълнително примери се 

предоставят и от Wei Zheng, Yang и McLean (2010). 

Сектор „Информационни и комуникационни технологии“ – кратък обзор 
След публикуването на четвъртото издание на Международната стандартна 

отраслова класификация (ISIC, Rev. 4), приета от Статистическата комисия на 

Организацията на обединените нации, вече съществува статистическа категория, 

обхващаща сектора на информационните и комуникационните технологии. В нея като 

отделна подкатегория са обособени компютърните софтуери и услуги - Раздел 62 

„Дейности в областта на информационните технологии“, които включват компютърно 

програмиране, консултантска дейност и други дейности в областта на 

информационните технологии, и Раздел 63 „Информационни услуги“ (цит. по БСК, 

2013). Немалка част от предприятията и в двата сектора са микропредприятия – с до 10 

заети лица. Наличието на огромен брой микропредприятия, като значителна част от тях 

са дори отделни ИТ специалисти, е специфична особеност на ИТ индустрията 

(ЕВРОСТАТ, цит. БСК, 2013). В анализа на Българската стопанска камара (2013) се 

открояват някои особености на сектор „Информационни технологии“: висока добавена 

стойност, синоним на индустрия на знанието, технологични стандарти, възможност за 

глобална пазарна реализация. Посочените характеристики до голяма степен определят 

интереса към сектора. В същото време, от организационно-психологическа гледна 

точка, има фактори, които също допринасят за успеха на сектора. От направения по-

горе обзор на стратегия, структура и култура, може да предположим, че гъвкавост и 

динамика ще характеризират и трите компонента в компаниите в сектора. Новите 

философии за разработване на софтуер влияят върху организационната структура на 

практикуващите ги компании - големина и състав на екипа, комуникационни потоци, 

стил на управление. Един от примерите за взаимодействие на стратегия, структура и 

култура е Agile, която се прилага в компаниите от сектора, при управление на проекти 

и за гъвкавост и ефективност в структурата на цялата компания. Аgile е по-скоро 

философия, неформален сбор от техники и методологии за управление на проекти за 

разработка на софтуер, който разглежда процеса на разработка като динамичен, а 

ефективността на дългосрочното планиране е ограничена. Подобна методология се 

отразява както на структурата, така и на стратегията на компанията и културата ѝ като 

предопределя как ще си взаимодействат екипите. Софтуерните компании започват да се 

преориентират - от цялостна система за управление на софтуерни проекти (Systems 

Development Life Cycle) и класически каскаден модел към Agile, която е много по-

неформална организация на работния процес в сравнение с традиционните подходи. 

Agile екипът e много по-хомогенен, по-малък и самоорганизиращ се. Сред тенденциите 

в сектора на европейско ниво са дефицитът на кадри. Програмистите и проектните 

мениджъри в областта на ИКТ са втората най-дефицитна група професии в ЕС за 2012 

г., след медицинските сестри и лекарите. Всички тези фактори се отразяват на 

организационна култура и структура в една организация от сектора. 

Очаква се сектор „Информационни технологии“ да продължи да се развива 

динамично под влияние на глобализацията, непрекъснатата технологична промяна и 

необходимостта от интеграция на познания от различни области. „Облачните“ 

технологии, съчетани с вътрешни приложения за публични и частни облаци, ще се 

утвърдят като двигател на растежа на бизнеса, ще продължават да улесняват работата и 

на частните потребители и ще продължат да променят лицето на компютърните 

технологии (БСК, 2013). Съществува дисбаланс между търсене и предлагане на пазара 

на труда по отношение на умения, квалификация и очаквания, като се очаква 
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увеличаване на търсенето в зависимост от типа професионалисти  (БСК, 2013, 

БАСКОМ, 2012). „Меките” умения се определят като по-дефицитни при подбора на 

персонал. В същото време задържането на квалифицирани служители зависи от 

комплексни фактори, сред които ключови са организационните ценности, стратегията 

на компанията и структурата ѝ. В тази връзка, доброто познаване на особеностите на 

трите елемента в ИКТ от мениджмънта на компаниите от сектора може да подпомогне 

ефективността и да предопредели задържането на служители в дългосрочен план. За 

надграждане на знанията и приложението на добри практики в реални компании от 

сектора в България, може да помогнат емпиричните изследвания в областта – както 

реализирането им, така и обогатяване на темите на проучванията.  

В заключение, взаимодействието на стратегия, структура и култура е ключов 

компонент, подпомагащ ефективността на компаниите, независимо от сектора, в който 

се развиват. Доброто познаване на спецификите им може да се превърне в ключов 

фактор за успех и устойчиво развитие на сектор „Информационни технологии“ в 

дългосрочен план.  
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Резюме: В настоящата разработка се обръща внимание на значението, което невербалната 
комуникация има в междуличностното общуване, както и на нейната роля в контекста на крос-културния 
мениджмънт. Представени са примери за различия в декодирането на невербалното поведение в 
зависимост от културната принадлежност на комуникативните субекти и последствията, породени от 
неразбирането или повратното разбиране на несловесния език, особено когато се засягат ценности от 
най-висш порядък. Избраната тема е актуална, имайки предвид значимата роля на невербалната 
комуникация във взаимоотношенията в личен и професионален план. Обект на изследване на настоящата 
статия е влиянието, което оказва невербалната комуникация, проявяваща се през различни сетивни 
модалности при социално взаимодействие. Предмет на изследването са мястото и ролята на невербалната 
комуникация по време на общуване в междукултурна среда. Изследователската теза е насочена към 
доказване на твърдението, че невербалната комуникация играе съществена роля в комуникативния 
процес и би могла да бъде от решаващо значение за осъществяването на добър крос-културен 
мениджмънт. Чрез методите на описателен и сравнителен анализ, настоящото изследване има за задача 
да идентифицира основните характеристики, формиращи невербалната комуникация и основните 
техники за влияние при социално взаимодействие, както и да представи доказателства за нейното 
значение в контекста на крос-културното общуване. 
 

Ключови думи: невербална комуникация, общуване, влияние, крос-културен мениджмънт 

 
Abstract: This paper draws attention to the importance, which nonverbal communication has in 

interpersonal communication and also its role in the context of cross-cultural management. Presented are 
examples of differences in decoding of nonverbal behavior depending on the cultural background of 
communicating individuals and the consequences arising from misunderstanding or opposite understanding of 
nonverbal language, especially when affecting the values of the highest order. The chosen theme is up to date, 
considering the important role of nonverbal communication in personal and professional relationships. Object of 
study of this article is the impact of nonverbal communication, manifested through different sensory modalities 
in social interaction. The study is focused on the place and role of nonverbal communication during the 
communication process in cross-cultural environment. Thesis research aims to prove the statement that 
nonverbal communication plays an essential role in the communication process and could be crucial to the 
implementation of good cross-cultural management. By methods of descriptive and comparative analysis, this 
study aims to identify the main characteristics forming nonverbal communication, the basic techniques of 
influence in social interaction and also to provide evidence of its importance in the context of cross-cultural 
communication. 
 

Key words: nonverbal communication, conversation, influence, cross-cultural management 

 

 
Globalization and Information society 

 

Growing interconnections brought about by the globalization process require that both 

managers and organizations expand repertoires of roles. 

  Barbara Parker 

 

There are only a few discoveries in the mankind history that have the same impact on 

every aspect of social and economic life of society on a global scale as the computer these 

days. If the steam turbine opened the doors of the Industrial Revolution, the electronic 
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computer is paving a way for the new revolution called Information. This is a revolution that 

affects by unprecedented way on every scientific discipline on all communities, organizations, 

companies and people worldwide. Computer based technologies accelerate the transformation 

of so-called Industrial society to Information society, which requires individuals not to know 

more, but to be more creative. 

The trend of cooperation and integration of world economies is essentially a result of the 

general acceptance of political and economic freedom of the people in all countries. This 

process, called globalization, is greatly accelerated by telecommunication technologies that 

make the distances between the places less important and significantly increase the speed of 

business transactions. This new world order, designed as a global system, shows that the 

mankind is entering a new era that follows the industrial revolution and it is characterized by 

the emergence of the information society (Sariaslan 2014: 3-4). 

The world of international management is no longer limited to experienced managers 

working abroad. Virtually every business today is influenced by cross-border operations of 

some kind. Twenty years ago, even geographically isolated cotton producers in West Texas, 

were upset only by eventual crop failure due to hail or lack of rain. But now they have 

additional concerns related to the success of the harvest of cotton in faraway China for 

example. Similarly, the international responsibilities and the contact with other cultures are 

commonplace and do not require leaving the office. The dramatic changes in the economy, 

politics and technology shape the role of international manager. These changes are often 

considered under the common denominator of the term globalization (Thomas, Peterson 

2015: 2). 

 

Cross-cultural management in the context of the globalizing world 
Globalization makes our world to seem smaller. Now it's easier to connect, communicate 

and do business around the globe. But cultural differences remain and hamper global 

communication and information sharing. Cultural differences influence in decision-making 

and sharing of information within the company. The cultural division reflects on the 

organization as a whole. Much of the research on cultural differences are concentrated in the 

comparison of diverse cultural realities, but often the analyzing of the interaction between 

representatives of various cultures is missed or underestimated as the specifics in adopting 

one or other constructs and as the divergent effects of managerial intervention on the 

functioning of the teams and group processes. 

There are not only top-down impacts in the models of governance. There is an acting 

extended network of vertical and horizontal relations, mediated and non-mediated 

interactions, dominant and latent conditions. They are related to motivating or stimulating 

tactics specific for a culture which purpose is achieving culturally relevant goals of the 

individual, group or organization. Moreover, these effects are not detached from each other, 

but they are parallel and interdependent.  

The efficiency of the modern manager is associated with style, tactics and effects 

corresponding to the social (cultural) context, which can both contribute to the realization of 

its management functions and prevent their implementation. In this meaning, not pre-

constructed assessment parameters of style and hypotheses about situations in which this style 

can be effective are of paramount importance and the choice of behavior that is appropriate to 

a situation in performing management functions.  

The theoretical and applied scheme of cross-cultural management includes a variety of 

factors and mechanisms of influence in the organization that can carry somewhat universal or 

specific behavioral manifestations, relations and attitudes.  

The effectiveness of cross-cultural comparisons and investigations is determined by: 
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a) The application of equivalent tools that minimize various deviations, preconceptions, 

design or direct transfer of a certain way of thinking and even theories 

b) The inclusion of different effects from interactions of cultures – in the construction of 

homogeneous or heterogeneous groups, their mutual impact, ratio and repercussion on 

collaboration between managers and subordinates 

c) Perception of information - reacting to situations and nonverbal communication. 

 

Nonverbal communication in the multicultural conversation context 

 

The science of behavior needs to be applied like the sciences of physics, chemistry and 

biology have been. That’s the one missing ingredient in our culture. 

Henry D. Schlinger 

 

Nonverbal human behavior includes a set of nonverbal cues (representing the deliberate 

transmission of nonverbal information) and nonverbal signals (broadcasting information 

regardless of man's desire or against it), which combine conscious and unconscious features, 

on the other hand are partly innate and partly acquired as a result of education and training 

especially in early childhood (Rumenchev 1997:282). 

According to some authors human communication in a largely nonverbal, which means 

that its essence is largely unconscious because people are often not aware of nonverbal signals 

they send or receive. 

The strong cultural specificity of nonverbal communication is explicitly underlined in the 

literature. It is a subject of study for many authors in present days and recent past – Darwin, 

Hall, Fast, Birdwhistell, Pease, Garner and others. 

The emergence of cultural differences in nonverbal, i.e. the emergence of multiple 

nonverbal language is similar to the division of languages in ancient Babylon.  

If the languages have stratified and verbal symbols are increasingly changed and at one 

point had become unrecognizable, the nonverbal symbols are not changed so significantly and 

they can transmit understandable message. With a little effort with their help can be 

accomplished act of intercourse or at least understanding. Clean bodily reactions - blushing, 

sweating, pallor, trembling and others bearers of nonverbal information and also spontaneous 

body language issuing emotional states, intentions and relations have remained highly 

common. 

 

 
Facial areas 

 
Joy 

 
Sadness 

 
Anger 

 
Surprise 

 
Disgust 

 
Fear 

 

Fig.1. Basic human emotions according to Ekman and Friesen (Ekman, Friesen 2003: 

37-39) 
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The manifestation of emotions through facial expression was studied in detail by the 

American researcher Paul Ekman. The results of Ekman (Fig.1) based on pictures of people 

from twenty-one different cultures showed that the six basic emotions - joy, surprise, sadness, 

anger, disgust and fear are recognized almost equally of representatives of the various 

communities. The only serious cultural difference was observed in the interpretation of fear 

by Japanese people. They describe it as surprise. (Pease 2006: 112-113). 

Identification of nonverbal behavior as a central issue for intercultural communication 

begins only when it is realized that culture is primarily nonverbal phenomenon, because the 

parts of a culture could be learned better through observation and imitation than by explicit 

verbal instructions or expressions. The first level of culture is absorbed implicitly, 

unconsciously, through nonverbal means (Eftimova 2011: 103 quot. Leathers 1997: 342). It is 

possible for nonverbal means to become a major sticking point in intercultural relations. 

There are many described cultural differences, which must be taken into account by 

communication subjects. 

If a Frenchman, German or Italian believes any idea silly, he or she is knocking on their 

head. A knock on the head, but done by Spanish or English means that he is pleased with 

himself. That is also true for Bulgarians who want to show this way a serious amount of gray 

matter in their head. Depending on the context this gesture could be translated absolutely 

opposite in Bulgaria. 

Nodding in Bulgaria is a sign of a positive or negative response. Bulgarians respond 

negatively nodding their heads up-down and positively by turning their heads sideways. 

Upraised thumb and curled fingers into a fist is a sign of hitchhiking and wishes for 

success in Bulgaria, but in Greece this gesture means shut your mouth, in England and Austria 

- just go away, and in some Muslim countries is considered obscene (Eftimova, 2011: 104). 

 

                                                
 

Pic. 1-2. Thumb-Up gesture 

 

In places with strong British influence, such as Australia, USA, South Africa, Singapore 

and New Zealand, the Thumb-up gesture has three meanings: it is often used by hitchhikers; 

as an OK signal; when the thumb is straight up sharply becomes an insult. 

Collected thumb and forefinger of the hand in a circle (Pic. 3-4) in Bulgaria perceived the 

importance of OK but in France means "you're a zero," in Japan - money in Brazil is an insult 

to women, and in Germany, Cyprus and Mediterranean countries sign a homosexual 

orientation or insult (Eftimova, 2011: 104-105). 

 



- 847 - 
 

                                       
 

Pic. 3-4. The Ring gesture 

 

 

The Ring gesture was popularized in the United States in the early nineteenth century. 

Coexist different opinions on what the initials OK meant originally. Some researchers agree 

that this is a sign for all correct that actually regularly is misspelled as oll korrect, while 

others say it means the opposite of knockout, i.e. KO. In Japan, it can mean money; if you are 

doing business in Japan and you are using the OK gesture, the Japanese may think that this is 

an asking for a bribe. In Turkey it can be interpreted as an insult. 

In the 1950s, before becoming president, Richard Nixon visited Latin America in good 

will to try to improve the strained relations with the local people. When he came out of his 

plane, he showed to the crowd American OK gesture (Pic. 5) and he was amazed by 

subsequent groan against him. Not being aware of local nonverbal language customs, Nixon 

sent the message you are all an assholes (Pease 2006: 118-120). 

 

 

 

 
 

Pic. 5. Nixon’s OK gesture 

 

 

Here are two pictures of George W. Bush Jr., where he uses gesture-signature of the 

football team of Texas Longhorns (Pic. 6-7), of which he is a supporter. Forefinger and little 

finger are the horns of the bull and this gesture is recognizable by most Americans. 

 



- 848 - 
 

                                              
 

Pic. 6-7. George W. Bush football gesture 

 
 In Italy, however, this gesture is used to tell a man that other men do things with his 

wife. In 1985 five Americans were arrested in Rome because of their triumphant dancing with 

simultaneous use of this gesture near Vatican triggered by news of a major victory of 

Longhorns in USA (Pease 2006: 123-124). 

Ignorance and lack of understanding of cultural differences lead to serious consequences, 

especially when values of highest order are affected.  

Professor Velichko Rumenchev brought landmark example as a confirmation of the 

statement above. It's about the publication in the press of caricatures of the Muslim Prophet 

Mohammed. The reaction of the Muslim community is shocking and would not be the same if 

there is enough understanding (In Rumenchev 2006: 61-62). 

 

Conclusion 
In conclusion, it is necessary to mention that gestures are not the only carriers of 

culturally loaded nonverbal information. The remaining components of human behavior - 

intonation, posture, facial expression, eye contact, etc. also play a significant role in 

interpersonal communication. 

People prefer to communicate with people who make them feel comfortable and 

ultimately all comes down to honesty and good manners. When entering a foreign country, it 

is recommended to concentrate attention on reducing expression of body language, while not 

appear a possibility to monitor local residents. 

Misinterpretation of cultural gestures can lead to uncomfortable situations, and cultural 

basis of the communication companion should always be taken into account before any 

conclusions based on his body language to be made (Pease 2006: 124). 

Knowing the different nuances of nonverbal human’s behavior is extremely important for 

good communication both in everyday life and also in not so simple communicative 

situations. Nonverbal communication could play a significant role in the management of 

people and groups of people with different cultural codes. The knowledge for it might serve 

as a very useful tool for successful management in a cross-cultural environment.  
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Abstract: This paper describes main characteristics of cultural diversity in organizational context. It also 

discusses the relation between cultural diversity and stress in work settings. In particular, the impact of cultural 

diversity on the experience of stress is presented in several directions – in terms of the stressors, the appraisal of 

the events as stressful and the choice of coping strategies. 
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Резюме: В настоящия доклад са описани основни характеристики на културното многообразие в 

организационен контекст. Също така се разглежда връзката между културното многообразие и стреса в 

работна среда. По-конкретно е представено въздействието на културното многообразие върху 

преживяването на стреса в няколко посоки – по отношение на стресовите фактори, оценката на 

събитията като стресиращи и изборът на копинг стратегии. 

 
Ключови думи: културно многообразие, културни различия, стрес, копинг, оценка на стреса. 

 

INTRODUCTION 

Contemporary dynamic trends of globalization and localization, continuous 

technological innovation and related processes of migration, mobility, internationalization and 

transnationalization of business and industry, have made today's organizations a more 

heterogeneous mix of race, gender, age and ethnicity. That raises new challenges for 

organizational psychologists and faces organizations with the need of rethinking previous 

concepts and introducing new managerial and organizational practices consistent with the 

changes. More and more employees work in multicultural work environment that requires 

constant adaptation to different cultural values, beliefs and norms on individual, group and 

organizational level. All those factors combined together can be a precondition for raising the 

level of stress experienced in the workplace and put the need to adapt to the new challenges of 

today's dynamic world. 

  

CULTURAL DIVERSITY - ADVANTAGES AND CHALLENGES 

Along with the constant job insecurity caused by phenomena such as the global 

economic crisis and the export of jobs, even whole industries, to economically more favorable 

conditions abroad, and also the increasingly high requirements for new technical skills and 

knowledge, to the current sources of occupational stress can be added the increasing cultural 

diversity of the workforce, which is defined as "differences in age, color, ethnicity, gender, 

national origin, physical and mental abilities, emotional ability, race, religion, language, 

sexual orientation, socio-economic environment and the individual unique style"(Iijima-Hall, 

1997: 646; in Prieto & Schwatken, 2011). Crucial to organizational effectiveness is the way in 

which the cultural diversity affects the individual and cooperative (team or group) activities 

and interpersonal relationships in the organizations. Cultural diversity may bring many 

benefits as well as many challenges for the organization. Opinions on whether the existence of 
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cultural diversity helps or not are contradictory (Jackson, Joshi & Ehrhardt, 2003). On one 

hand, cultural differences may be a source of innovation and creativity in the global economy 

due to the different cultural perspectives that multicultural workforce combines. The diversity 

of skills and perspectives is particularly suitable for tasks requiring extensive knowledge and 

creativity (Van Knippenberg, de Dreu & Homan, 2004), at the present times of complex 

innovation and rapid technological change. Considering the fact that not all conflicts are 

dysfunctional, it can be argued that diversity stimulates dialogue, which, in turn, encourages 

creative decision-making and creativity. Furthermore, it is proven that when measures are 

taken to prevent inefficient communication, intercultural groups or teams perform as 

effectively as the most homogeneous groups or teams (Ayoko et al., 2002; in Larsen et al., 

2011). According to data from studies in multicultural teams initially observed considerable 

difficulties in collaboration and joint decision-making disappear as soon as the members get 

to know one another (Mohammed & Angell, 2004). The potential benefits of that diversity 

can include also the enriching of professional experience, better decisions making, greater 

success in the field of marketing to foreign and minority ethnic communities and a better 

distribution of economic opportunities that may be a real advantage for any organization in an 

open and tolerant organizational culture.  

On the other hand, cultural differences often cause intercultural conflicts and 

communication problems, major difficulties and misunderstandings in communication and 

mutual adaptation. The result in this case is weaker identification with the team or group, 

respectively organization, which in turn leads to decrease of efforts (Shapiro et al., 2002; in 

Larsen et al., 2011) and lower work performance. Such groups or teams are characterized by 

high levels of ethnocentrism, intergroup bias and conflicts (Cramton & Hinds, 2005; ibid). 

Job satisfaction is also associated with the presence of cultural diversity as its sign depends to 

some extent on the nature of group goals. When teams have common goals, diversity 

contributes to satisfaction; however, when the goals are individual, members are less satisfied 

(ibid). All that can lead to higher stress levels, increased turnover in the organization and 

compromising the loyalty and commitment to it. 

 

CULTURAL DIVERSITY AND STRESS IN THE WORKPLACE 

In recent decades, the incidence of stress and its effects on both a personal and 

organizational level is increasingly growing due to significant changes in the workplace 

caused by events we have witnessed - globalization, the use of more and more new 

information and communication technologies, and, not least, cultural diversity of the 

workforce and increasing the need for more new and different skills and qualifications. The 

data and results of numerous scientific studies and searches are grounds for adding new 

factors and features to the basic components presented in the models of occupational stress 

from the 80s of the 20th century. In this regard, Palmer, Cooper and Thomas (Palmer, Cooper 

& Thomas, 2004) consider culture as one of the main categories of potential sources of 

occupational stress, manifested in one form or another, to varying degrees and aspects, in each 

of the other categories of stressors - requirements, control, relationships, change, role, 

support. Cultural diversity as one of the main manifestations of culture also influences the 

experience of stress in several directions - in terms of the stressors, the appraisal of the event 

as stressful and the choice of coping strategies. 

 

Cultural diversity and stressors 

The nature and type of stressors that one is likely to encounter in life, are deeply 

influenced by the cultural context. Although life events are perceived mainly as occurring 

randomly to individuals, a closer analysis reveals that whether an event is happening and the 

way it happens, often reflects certain cultural beliefs and practices (Dressler, 1991). Some 
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stressful events in life can be regarded as normative, meaning that most people in one culture 

or cultural subgroup experienced a particular event at some time in their lives. These events 

often indicate changes in social status such as various rituals of adolescents in puberty and 

retirement for people in adulthood. In most cases, they are quite stressful, but distress can be 

reduced through certain institutionalized social support (eg, payment of pensions). Mandating 

of these events and subjecting certain population groups to stress at certain moments in life 

cycle is often both a response and means for resolving other larger social problems such as 

high unemployment among the younger people. These normative stressful life events may 

occur in irregular intervals of time, as in the steep steps taken by governments to tackle the 

global crisis, etc. That leads to a discussion of the second mode in which the cultural diversity 

may influence the experience of stress, namely the allocation of resources (Aldwin, 2003). 

By differential distribution of social resources cultures shape the types and levels of 

stress likely to be experienced by individuals. It turns out that resources for achieving certain 

socially desirable goals and access to them are not equally distributed among individuals or 

subgroups within one culture. In this case, this culture will be perceived as oppressive by 

individuals for whom access to ways and resources for achieving the objectives are limited. 

That implies a negative impact from the oppressive cultures on both the mental health of 

individuals and on the social health of the community. In cultures with very limited and 

unequal access to ways and resources for achieving goals, it is expected from individuals to 

experience psychological problems such as alcoholism, drug abuse and suicide, as well as an 

increase in crime as people pursue their goals by illegal means (Aldwin, 2007). 

According to Wallace (Wallace, 1966; in Ferraro, 2007) cultures dominated by hunger 

and war are objectively more stressful than more prosperous and peaceful societies, but 

significant role in the type of stressors faced by individuals in the culture, have also the 

individual demographic characteristics such as gender, socioeconomic status and ethnicity. 

For example, stressors faced by children with lower socioeconomic status are different from 

stressors in the lives of children from the richest neighborhoods. While the latter may face 

problems related to achievements, such as fierce academic competition in the most prestigious 

schools and anxiety if they can live according to the expectations of their parents, the first 

may face problems related to housing, nutrition and family stability and inadequate and often 

filled with violence schools that impede the learning process (Ferraro, 2007). Moreover, it 

should not be neglected the role of subjectivity in the appraisal of stressors and stress. 

 

Cultural diversity and appraisal of stress 

Despite the existence of universal stressors such as bereavement of a loved one, the 

appraisal of the extent to which an event is stressful is determined largely by culture (Hobfoll, 

1998). Cultures differ in terms of definitions of what can be considered a stressor, and in 

terms of the extent to which an event is evaluated as stressful. For example, individualistic 

cultures focus on individual achievements, while collectivist cultures to be special in any way 

can be considered a threat. A classic example is the superstition of "evil eyes" in Mexican-

American culture (Rubel, 1969, in Hobfoll, 1998), which is also typical for the Bulgarian 

culture. This example illustrates the different ways in which is perceived the praise of a child 

made by an outsider - as a point of pride in individualistic culture and as a cause for concern, 

worry in collectivist culture. Along with the abundance of anecdotal descriptions of cultural 

differences in the appraisal of events as stressful in the scientific literature there is very little 

systematic research in this area. Significantly for these differences is the study dedicated to 

measuring stress using the method of Holmes and Rahe (Holmes & Rahe, 1967, in Aldwin, 

2003) for stressful life events in South Africa. It was found that as stressful are perceived 

rather the problems associated with the violation of taboos, as a very small part of the local 

stressors correlated with standard measures of psychological distress (Swartz, Elk & Teggin, 
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1983; ibid). That leads to the conclusion that the measuring tool for stress, standardized in one 

culture may not be particularly beneficial in another culture, characterized by the radically 

different views of what is considered stressful. 

Cultural requirements and resources influence both the situation, and the individual 

resources which, in turn, define the appraisal of stress. In addition, cultural beliefs and values 

affect not only individual beliefs and values, but also the reactions of other objects in the 

situation, which also affects the appraisal of stress (Wong, Wong & Lonner, 2006). Therefore, 

apart from the appraisal of stress and coping resources of individual, strategies for coping 

with stress are determined also by the resources provided by the culture and the reactions of 

others, driven to some extent by culture. 

 

Cultural diversity and coping strategies 

In addition to objective stressors and subjective appraisals of stress, cultural diversity 

has an impact on individual coping strategies that need to change in order to adapt to new 

types of stressors caused by new or changed cultural environment. Socio-cultural groups 

generate systems of mutually shared belief not only in terms of the origin and meaning of 

stressors but also in terms of the most appropriate means to cope from the emotion-focused 

and problem-focused coping. Moreover, attempts to cope in ways that are contrary to the 

common cultural spirit can increase stress, although these same strategies used by members of 

another culture different than that, can be effective in reducing emotional stress (Chun, Moos 

& Cronkite, 2006). 

Cultural diversity influences also the choice of coping strategies that a person uses in 

any particular situation. Mechanic (Mechanic, 1974, in Blue & Blue, 1980) argues that the 

ability of people to acquire coping skills and their success depends on the efficiency of 

solutions provided by culture and the adequacy of the institutions which forward them. Cross-

cultural studies of coping showed significant differences of the ways to cope with stress. 

Cultures may differ in terms of the preferred means of emotion-focused coping or problem-

focused coping and preference for external or internal control. For example, the passive 

strategy, such as fatalism is religiously and culturally conditioned and has a particular 

importance in the context of Eastern cultures. In the Arab world one says "Inshallah" and in 

the Philippines - "Bahalla na" ("if it is decided by God","everything is in the hands of God"), 

expressing the attitude that it is better to accept the events as they are, than useless to persist 

change them. Standard cognitive stereotype is the claim that in many countries such as 

Mexico people react to stress in life passively, trying to endure while Americans aspire to 

active change of the surrounding environment (Roussinova-Hristova & Karastoyanov, 2000 

[reference in Cyrillic: Русинова-Христова и Карастоянов, 2000]). Shek and Cheung (Shek 

& Cheung, 1990; in Aldwin, 2003) argue that cultures can be divided into those who attach 

greater importance to the self (internal locus of coping) and those in which one relies more to 

the others (external locus of coping). Differences in emotion-focused coping relate to matters 

associated with emotional control against emotional expression, as well as the modeling of 

emotional expression. 

Coping in a manner which is not prescribed by the culture, may lead to greater stress. 

Hwang (Hwang, 1979; ibid) studied how men cope with housing crowding in Taiwan. Men 

who used coping styles in accordance with traditional cultural values and interpersonal 

cooperation, experienced less level of interpersonal stress and less pronounced stress 

symptoms. Coping styles that emphasize self-assertion and achievements are associated with 

more interpersonal stress, psychosomatic disorders and depression. Certain individuals may 

develop bi-cultural competence expressed in the ability to cope with the rules and 

requirements of both cultures (LaFramboise, Coleman & Gerton, 1995; ibid) and have two 

separate repertoires of coping, depending on the cultural context. They follow different rules 
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of behavior depending on which cultural group’s members are involved in problematic 

situations (Kiefer, 1974; Davidson et al., 1978; ibid). 

The result of coping has not only psychological and physical but also social and cultural 

consequences. In accordance with the socio-cultural perspective of studying coping with 

stress, coping behavior almost always takes place in a social context, being determined by it 

and also contributes to its change (Gross, 1970; in Aldwin, 2007). The way of coping of the 

individual affects also other people in the immediate social environment. 

 

Cultural diversity and stress symptoms 

The experience of stress and its consequences, the sources of stress, the quality of 

experience and different methods and approaches to its treatment and management may 

significantly differ between people with different cultural backgrounds. Unlike the 

representatives of Anglo-Saxon culture, for example, people with Latin American cultural 

backgrounds tend to respond to stress with more somatic symptoms (Hulme, 1996; in Lehrer, 

Woolfolk & Sime, 2007). Similar data indicating the existence of somatic stress syndrome 

have been reported among Koreans (Pang, 1990; ibid). It is also found that direct expression 

of emotional distress is considered unacceptable rather in collectivist cultures than in 

individualistic ones, increasing the possibility of occurring of stress symptoms more 

frequently on somatic level in collectivist cultures, such as Asian cultures (Askew & Keyes, 

2005; in Kottler et al., 2007). 

Cultural specifics of the ways of expressing stress symptomatology affects also the 

methods for its treatment and prevention. It turns out that the range of possibilities for the 

treatment of emotional disorders without somatic symptoms is more extensive in the US than 

in South Korea, and vice versa (Keyes & Ryff, 2003; ibid). For that reason, traditional 

methods of treatment in Asia are rather somatically oriented, as is in yoga and "mindfulness" 

meditation in which the mental focus is primarily on the sensations of the body. With the 

exception of mantra meditation, these methods are influenced by eastern religious values, 

reinforcing feelings of inner peace and unity with nature. Although it has originated in 

Western culture, autogenous training is also strongly influenced by this philosophy, and 

especially by yoga and Zen meditation. 

In contrast, although somatically oriented in accordance with the philosophical basis 

that they have, progressive muscle relaxation, biofeedback and pharmacotherapy are rather 

belonging to Western culture. They are primarily focused on fixing specific problems and 

their origin is connected with parametric style of studying inherent in Western way of 

thinking. Progressive muscle relaxation, cognitive therapy focused on the rational approach, 

"stress vaccination" and clearing of irrational and maladaptive thought patterns are essentially 

also "Western" methods (Lehrer, Woolfolk & Sime, 2007). 

 

CONCLUSION 

Cultural modality of occupational stress and its components requires a flexible set of 

organizational policies and practices regarding the management of work stress and their 

movement towards greater responsiveness and orientation to the individual characteristics and 

needs. A key role in this respect is the effective management of cultural diversity in 

organizations aimed at overcoming racism, sexism and other forms of discrimination in the 

workplace, mutual respect and acceptance of differences, and achieving a high level of 

multiculturalism through strategies of adaptation and acculturation. 
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Резюме: В доклада се анализира явлението и понятието управление от разнообразни гледни точки, 

особеностите му при училище в мултикултурна среда, обществените и училищните органи за управление 

и се извежда дефиниция за управление на училище в мултикултурна среда. Представени са същността и 

особеностите на мултикултурната класна стая, като част от мултикултурната образователна среда, 

процесите, които протичат в нея, ролята на учителя в тях, както и какво трябва да се направи за 

регулиране и управление на всичко това.  

 
Ключови думи: управление, училище, мултикултурна среда, мултикултурна класна стая 

 
Abstract: This report analyzes the phenomenon and concept of management of diverse perspectives, its 

peculiarities in school in a multicultural environment, public and school management authorities and appears 

definition management school in a multicultural environment. Presented are the essence and characteristics of 

multicultural classroom as part of a multicultural educational environment, the processes occurring in it, the role 

of the teacher in them and what needs to be done to regulate and manage it all. 

 
Keywords: management, school, multicultural environment, multicultural classroom 

 
1. Понятията управление и управление на мултикултурно училище 

В литературата съществуват различни определения за понятието управление – то 

може да бъде разгледано от философска и социологическа гледна точка, от позициите 

на системния, процесуалния подход и от позицията на кибернетиката. От философска 

гледна точка управлението представлява свойство, способност на дадена система да 

превръща всяко външно въздействие в основно условие, приспособявайки се към него 

или приспособявайки се към себе си. От позициите на системния подход: управлението 

на училището също представлява система, която се състои от отделни елементи: учебни 

звена, административни звена, помощен и друг персонал и т. н. Същевременно 

управлението представлява подсистема на сложната субсистема образование. От 

позицията на кибернетиката управлението е процес на получаване, преработване и 

предаване на информация и обратна връзка. От социологическа гледна точка 

управлението в организацията, в това число и в училището, се осъществява чрез преки 

непосредствени действия (въздействия или взаимодействия) между субекта и обекта на 

управление. От позициите на процесуалния подход управлението е  процес от 

взаимосвързани и взаимозависими действия, които се наричат функции на 

управлението, като: планиране, организиране, мотивиране, контрол. Като процес 

управлението съдържа следните основни елементи: цели, субект на управление и обект 

на управление. Като основни характеристики на управлението на училището, 

функциониращо и развиващо се в мултикултурна среда, могат да се посочат следните: 
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то формулира целите на училището като отчита въздействието на факторите на 

средата; то е специфичен вид на въздействие върху подчинените по посока интегриране 

на техните усилия за постигане целите на училищната организация и за интеграция на 

децата с различна култура; приспособява училищната организация към непрекъснато 

променящата се външна среда, демографска, етнорелигиозна, политическа, социална и 

др.; то е сложен процес, който търпи непрекъснати изменения във времето и 

пространството; то е волеви процес (осъществяването на целите на училищната 

организация е възможно само с усилията и волята на всички в нея, независимо от 

етнорелигиозната им принадлежност); свързано е с държавната политика; протича на 

различни равнища – „макро”, „мезо” и „микро”; то е изкуство, доколко в управленската 

практика непрекъснато възникват ситуации, свързани с управления на отношения и 

взаимодействия в мултикултурната среда и разработването на инструкции; 

предназначено е главно за пряко въздействие върху човешкия ресурс в училището, а 

косвено осъществява въздействие върху останалите ресурси – финансови, 

информационни, материални и други. 

 Системата на управление на училището включва редица управленски органи. 

Основните управленски органи на училището са: директорът като основен управленски 

орган за стратегическо и оперативно управление; педагогическият съвет като 

специализиран орган на управление; помощни органи – помощник директорите, 

педагогически съветник, училищен съвет, ученически съвет, родителски съвет и др., и 

обществени органи за управление – училищно настоятелство. Важна роля при 

управлението на училището имат и Общинският съвет като орган за местно 

самоуправление; Кметът на общината като орган на изпълнителната власт; Областният 

управител и Училищният съвет (консултативен орган, който обсъжда отчети, проекти и 

други материали на училището и прави предложения пред компетентните органи за 

решаване на проблемите, свързани с дейността му).  

В съответствие с тези теоретични постановки може да се приеме, че: 

управлението на училището като организация в мултикултурната образователна среда 

представлява целенасочен процес на планиране, организиране, координиране, 

мотивиране и контрол на дейности в съответствие с изискванията на мултикултурната 

среда за постигане на предварително формулирани цели за развитието ѝ. Представата  

за училището като организация в мултикултурната образователна среда се свързва с 

група от хора (ученици, учители, административен, помощен и друг персонал), 

принадлежащи към различни култури, които чрез координирани действия се стремят да 

постигнат предварително поставени цели. Тази обща дефиниция се отнася и до 

училища, в които общо училищният колектив е носител на различни религиозни 

култури.  

 

2. „Мултикултурната класна стая” като ненаучно понятие 

Като част от процеса на управлението на училището в мултикултурната 

образователна среда е и управлението на мултикултурната класна стая. Това е едно 

сравнително ново понятие във връзка с мултикултурното образование и възпитание, 

което според мен заслужава специално внимание. То е вторично по произход, 

доколкото е изкуствено създадено от научното мислене, а не екстраполация на някое 

житейско. Същевременно бих го квалифицирала и като „двусмислен научен жаргон с 

географски привкус”, притежаващ известна атрактивност.  

        ● То е жаргон, доколкото класната „стая” – стените, чиновете, дъската и др., в 

буквалния смисъл на думата не могат да са носители на култура или множество 

култури – такъв носител може да е само личността. Културата е човешко качество, а не 

качество на артефактите; респективно – хората могат да се възпитават моно- или 
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мултикултурно, но не и вещите. В нашия случай такъв носител и обект на 

мултикултурно образование и възпитание е класът като колективен субект. Затова 

неслучайно някои автори използват понятията „мултикултурна класна стая” и 

„мултикултурен клас” като синоними (Иванов, 2008). Въпреки своята ненаучност, 

жаргони от вида „мултикултурна класна стая” са приемливи, защото освежават иначе 

скучната и суховата научна мисъл и нейния речник, поради което сме свидетели как 

това понятие добива все по-голяма популярност. Подобен на него е и жаргонът 

„мултикулти” (в съждението „мултикулти е провалена парадигма в европейската 

политика”), използван от противниците на мултикултурализма. От този род е и 

жаргонът „културен сандвич”, изразяващ проблема за необходимостта имигрантите да 

съхраняват собствената си култура и същевременно да уважават културата на своите 

домакини и да спазват местните закони.   

          ● Жаргонът е двусмислен, защото класната стая като архитектурен артефакт може 

да провокира мултикултурни внушения чрез своя вътрешен дизайн, сътворяван 

съзнателно от училищното ръководство, учителите и учениците – например 

илюстративна украса с мултикултурна насоченост, притежаваща качествата на 

възпитателен фактор за учениците. Така словосъчетанието „мултикултурна класна 

стая” придобива два смисъла – като синоним на мултикултурен клас и като фактор за 

мултикултурно възпитание чрез своя интериор.   

          ● Понятието е и географско, защото директно ни пренася в онова място, където 

протичат уроците, и което е наситено с богата ролева, морална и психологическа 

атмосфера. В този смисъл „мултикултурните класни стаи” могат да се разглеждат като 

„първични клетки”, „атоми”, от които е изградена училищната организация. Но те са и 

„пределно конкретните обекти”, от които започват емпиричните психологически 

изследвания на мултикултурното училище. Този факт показва пък  гносеологическия 

потенциал на понятието мултикултурна класна стая.  

Много по-важен е обаче въпросът за същността на „мултикултурната класна 

стая”, и по-точно – кога тя „става такава”? При наличието на какви нейни количествени 

и качествени характеристики (или характеристики на класа) можем да я квалифицираме 

като мултикултурна, за разлика от монокултурната стая (или клас).  

А) Качествени характеристики на „мултикултурната класна стая” 

При изясняване на същността на понятието „мултикултурна класна стая” би трябвало 

да тръгнем от дефинициите за него, предлагани от различните автори. В класическите 

варианти те звучат по следния начин: „Като мултикултурна се определя най-често 

класна стая, в която съвместно учат и е поле за комуникация между културно 

разнообразни ученици (Иванов, 2008). По-подробна е дефиницията на Alfredo Sfeir-

Younis: „класна стая, 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)” (по Ramsey, 2000). Както се вижда  като същностен 

видов белег на мултикултурната класна стая се посочва наличието на „културно 

разнообразие”, съжителството на „различни култури”. В този смисъл мултикултурната 

стая е антипод на монокултурната. Ето защо тези характеристики/квалификации 

заслужават специално внимание.  

 Човекът е носител на определена култура, но в друг план е вярно и съждението, 

че той е носител на „много култури” – примерно етническа, религиозна, морална, 

естетическа, професионална, организационна, управленска, политическа, битова и 

други. Следователно всеки човек в този смисъл е мултикултурен. Например: Всички 

хора притежават множество културни идентификации и всички културни 
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идентификации са равни по своята важност (Ramsey, 2000). Същите разсъждения са 

валидни и за дадена човешка общност – семейството и рода, расата, етноса, 

религиозната общност, сектите, субкултурните общности (приятелски групи, съседи, 

хипита, фенове и др.), включително и ученическия клас. В интересуващия ни аспект 

можем да твърдим тогава, че класът по начало е мултикултурен феномен – всички 

ученици притежават и се проявяват съобразно формиращите се у тях или вече 

изградени различни, повече или по-малко осъзнати от тях видове култури. Например, 

учениците могат да са от един и същ етнос, но да изповядват различни морални 

ценности, следователно по дефиниция това е мултикултурен клас. В извънкласни 

дейности част от класа разучава и играе кючек, изразявайки своите симпатии към 

ромското малцинство, докато друга част отива на симфоничен концерт и не понася 

кючека и чалгата, следователно това е мултикултурен клас. Част от класа спазват 

училищните правила и моралните норми на обществото, докато друга част ги 

нарушава, следователно това е мултикултурен клас и т. н. В този смисъл моята теза е, 

че монокултурен клас като явление просто няма. Класът по начало (от Я. Коменски 

досега) е мултикултурно явление; общност от мултикултурни носители и проявяващи 

се ученици, независимо от някои техни общи характеристики (възраст, степен на 

образование, включително и принадлежност към някои видове култури). Следователно 

проблемът за работа на учителя в мултикултурна класна стая (с мултикултурен клас) 

изобщо не е нов. Решаването на посочените по-горе културни разминавания в 

поведението на учениците (дисциплина, естетически вкус, облекло, навици и др.) 

предизвикват твърде много проблеми пред учителите и те традиционно са потопени в 

такива неблагоприятни аспекти на мултикултурализма.  

Изтъкнатите разсъждения са предизвикани от цитираните по-горе дефиниции за 

мултикултурна класна стая. В тях изразите „културно разнообразие” и съжителство на 

„различни култури” са пределно общи, обхващат „всякакви култури”, присъщи на 

учениците от класа и в този план изразяващи същностна особеност на класа въобще. 

Ето защо такива дефиниции елиминират съществуването на „монокултурен клас” 

(респ. на „монокултурна класна стая”). Според мен този логически парадокс може да се 

преодолее чрез известна корекция на дефиницията за мултикултурна класна стая в 

насока конкретизиране на видовете културни различия при учениците. Например: 

Мултикултурна класна стая е тази, в която учениците са с различна етническа, 

религиозна и расова култура. 
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. В 

практико-приложен план тази дефиниция показва ясно кои класове могат да са 

коректен обект на емпирични психолого-педагогически изследвания, доколкото 

отговарят на предметната им чистота – това са мултикултурни класове с посочените в 

дефиницията културни характеристики – присъствие на ученици от различен етнос, 

религия или раса. Освен това, ограничаването на мултикултурността до тези три вида 

култури предлага ясни възможности за избор на конкретни методи за мултикултурно 

обучение и възпитание на ученици от такива класове, което пък показва практико-

приложната стойност на разбирането за мултикултурен клас. 
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Трите вида културни особености на учениците от класа са неговите (или на 

мултикултурната класна стая) качествени особености.  

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” (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 различен ученик”. 

           

           3. Учителят като субект на управление в „мултикултурната класна стая” 

           В духа на представените по-горе общи постановки за управлението на 

мултикултурно училище можем да определим учителя като субект на управлението на 

ниво клас. Това управление се изразява в съблюдаването на редица особени изисквания 

към работата му с класа, произтичащи от мултикултурния му състав. Оказва се, че 

този проблем предизвиква масовото внимание на специалистите. Тук е невъзможно да 

се направи изчерпателен преглед на становища, защото те са твърде много, но се 

оформя впечатлението за ситуация „колкото автори, толкова и мнения”. Констатира се 

и факта, че относно „мултикултурната класна стая” и ролята на учителя в нея се 

оформя един типичен триаден подход: „емпирични изследвания – идеи/теории – 

препоръки за практиката”. Предлагам на вниманието ви нейната илюстрация в една от 

статиите на проф. Иван Иванов (Иванов, 2008). В нея в реферативен план се очертават 

основните аспекти на проблема и изискванията към учителя за всеки един от тях. 

Авторът е очертал: 

● Аспект „Морални проблеми в мултикултурната класна стая” с изисквания: 

всеки участник трябва да уважава правата на другите, за да участва в комуникацията; 

културните различия трябва да се уважават и подкрепят с образователни методи; 

признаването на различията по език, религия, етнос и др. е признаване и на тяхната 

даденост, т.е. тяхната необратимост; учителят трябва да прилага „конкретно уважение” 

– включващо признание на партикуларизма; учителят е задължен да работи еднакво 

пълноценно с всеки ученик, отчитайки индивидуалните му потребности и идентичност; 

от позициите на комуникативната етика трябва да реши въпроса за обединението на 

ценностите в процеса на взаимното разбиране и т. н. 

● Аспект „Личностни проблеми в мултикултурния клас” с изисквания към 

учителя: създаване на образци на успех в съзнанието на ученика и насочено създаване 

на възможности за изживяване на успех; иницииране и управление на положителни 

„самоизпълняващи предсказания” относно всички ученици в класа; създаване на 

благоприятна атмосфера в клас, която способства за успешни достижения и позитивни 

социални отношения; създаване на климат на сътрудничество на етническите и 

културни групи в класа; създаване на чувства и отношения на взаимно уважение, 

разбиране, непредубеденост и човешко достойнство; демонстриране на искрен интерес 
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към всеки ученик, независимо от неговия етнически произход; справедливост, 

последователност, откритост и искреност в подхода към всички ученици и други. 

● Аспект „Културна чувствителност и грамотност; обучение в културна 

грамотност”  чрез провеждане на специални обучения (тренинги) със следните учебни 

цели: осъзнаване на културните различия; увеличаване на разбирането на учениците и 

комфорта им при общуването с техните собствени и чуждите култури; да се 

демонстрира на учениците как етноцентризмът или тенденцията да се разглежда техния 

собствен начин на изпълнение на дейностите като единствено правилен, често е 

културно ограничен и нанася вреда; да се помогне на учениците да разберат властните 

отношения през призмата на етноцентристкото мислене; да се демонстрира на 

учениците важността на мултикултурната компетентност в осмислянето и 

осъществяването на ефективни практики на договаряне и водене на преговори; да 

способства за по-високо интра- и междугрупово разбиране и уважение и т. н. 

● Аспект „Интеркултурната комуникация в мултикултурната класна стая” с 

изисквания за ефективна комуникация в мултикултурните класове и фактори, 

затрудняващи комуникацията, като се посочват около 20 изисквания от вида: 

учениците трябва да изучават ценностите, споделяни фактически от всички културни 

групи (например, правосъдие, равенство, свобода, мир, състрадание и милосърдие); да 

се възприемат чувствата, отношенията и убежденията на приемника сериозно; да се 

избягва покровителствен или авторитарен подход към детето; важно е да се създадат 

открити отношения с децата; в урока да се използват примери, които демонстрират 

разнообразието от култури и етноси; да се избягва двусмислеността; съобщението да е 

логическо, ясно и добре структурирано; начинът на лично комуникиране трябва да е 

приемлив за другите; учениците трябва да бъдат поощрени да говорят един с друг по 

спорни теми, за да се създаде чувство за взаимно доверие и други. Отделно от тях се 

засягат Комуникационни проблеми с над 20 изисквания и т. н.  

● Аспект „Културна компетентност на учителите” с изисквания: да развиват в 

себе си интеркултурна комуникативна перспектива; да са чувствителни относно 

процеса на интеркултурна комуникация и за комуникаторите като „културни куриери” 

(познавателно ниво, разбиране), за да планират/контролират и да внасят изменения, 

включително вербални и невербални поведения, за да гарантират ефективна 

комуникация; трябва да се съобразяват със стиловете на учене – познавателни, 

емоционални и психологически поведения, които служат като устойчиви индикатори за 

това, как учениците чувстват, взаимодействат с, и отговарят на обкръжаващата среда; 

трябва да познават връзката културни - етнически различия и да преодоляват 

свойственото за тях предубеждение към нехарактерните за тях стилове на учене и 

други. 

По същия начин са представени още редица аспекти на проблема за 

мултикултурната класна стая с по десетина и повече изисквания към тях. Тук само ще 

посоча аспектите, визирани от автора, за да се види типичният стремеж за изчерпателно 

очертаване на проблема и ще спестя изискванията: Конфликти в мултикултурните 

класни стаи; Мултикултурни инциденти в класната стая; Принципи на курикулума в 

интеркултурното образование; Типове интеркултурни учебни материали; Подготовка 

на учителя за успешно преподаване; Методи на преподаване; Възможности за учене; 

Стилове на преподаване при теми, натоварени с етнически и расов потенциал; 

Кооперативното обучение и организация на кооперативното обучение по модела 

improve (подобрявам); Оценяване; Обучение на деца от лингвистични малцинства; 

Оптимална езикова среда за развитие на езиковите умения; Препоръки за 

мултикултурната класна стая; Групова организация на работа; Работа с деца, които не 

владеят добре езика.  
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Как следва да се оцени тази пъстра палитра от аспекти на проблема за 

мултикултурната класна стая? В теоретичен аспект тя трябва да се разглежда като 

илюстрация на стремежа научната мисъл да обхване проблема като цяло и това, както 

личи, е нейно реално достижение в планетарен мащаб. Практическият аспект на тази 

палитра се изразява в това, че авторите предлагат конкретни принципи и препоръки за 

пряката работа на учителите (и по-малко за учениците) в такива класове, което 

илюстрира пък практико-приложната стойност на теорията. Но именно тук ми се 

струва, че възниква проблем – тези принципи и препоръки са толкова много, че 

пораждат въпросите как, кога и доколко учителят може да ги овладее в пълнота. 

Мнение за това какъв е изходът от ситуацията ще предложа в края на изложението. 

 

4. Малките групи в „мултикултурната класна стая” 
Разделянето на класа на малки устойчиви групи според емоционалните 

отношения между учениците (симпатия, антипатия или безразличие) е реален проблем. 

Този вид групи следва да се разграничават от всякакъв вид други малки групи в класа, 

създадени с временни дидактически цели за мултикултурно възпитание и образование. 

Устойчивите групи водят своеобразен вътрешен живот и определят цялостния климат в 

класа, поради това са специфичен проблем при управлението на мултикултурната 

класна стая. Учителят не може да попречи на образуването им, но трябва да следи 

динамиката на междугруповите отношения да не достига до конфликти. И ако теорията 

извежда постулати за малките групи като феномен „за класа въобще”, то те 

(постулатите) придобиват твърде своеобразно звучене, отнесени за мултикултурния 

клас (или стая). Какво имам предвид? 

 „Мултикултурната класна стая” и „монокултурната” се различават според 

качествените си особености, изведени по-горе в дефиницията. Делението на малки 

групи в „монокултурната” изгражда един долен, невидим пласт на емоционалните 

взаимоотношения между учениците, или една инфраструктура. При мултикултурния 

клас обаче можем да говорим за две разновидности инфраструктури и по-точно за 

оформянето на два вида малки групи (теза, която следва да се провери емпирично): 

 А) Първият вид са „монокултурни малки групи”. Това са групи от ученици от 

един и същ етнос, религия или раса. Наличието им се дължи на „пръста на съдбата”, т. 

е. на дейността на училищното ръководство при формирането на паралелките, което е 

повече или по-малко случайно дело. Тези групи можем да забележим лесно, когато се 

запознаваме със „списъчния състав” на класа (т. е. това са групи „на хартия”). Но те 

могат да придобият пълнокръвен живот, ако образуват реална малка група с основен 

групообразуващ признак принадлежността към даден етнос/религия/раса. Очевидно в 

този случай „монокултурната малка група” в мултикултурния клас олицетворява 

нейното капсулиране; 

 Б) Вторият вид са „мултикултурни малки групи”. Това са групи, включващи 

ученици от различен етнос, религия или раса с основни групообразуващи признаци 

взаимната симпатия, близост в учебните постижения, съседство по местожителство, 

еднакво хоби и т. н. При такива групи очевидно е налице зачитане на другостта, 

приемане на различията, взаимна толерантрост и т. н., които се възпяват като идеали на 

мултикултурното възпитание. 

 Какви последствия имат тези два вида малки групи за практическата дейност на 

учителя? Струва ми се, че отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен. Сами 

по себе си „капсулираната” и „мултикултурната” малка група не могат да се оценят 

като само „положително” или само „отрицателно” явление в живота на класа. Такива 

оценки учителят може да постави единствено върху два ясни критерия – училищната 

дисциплина и учебната успеваемост на групата. Капсулираната група може да живее 



- 863 - 
 

затворен живот в и извън училище, но да спазва вътрешните правила на училището и да 

проявява учебна активност и високи постижения. Нещо повече – тя може да има 

впечатляващи изяви в извънурочната и извънкласната дейност на училището (вечери, 

фестивали, изложби и др.), на които да представя спецификата на своя етнос, религия 

или раса, издигайки престижа на целия клас и предизвиквайки симпатиите на 

съучениците си. Какво лошо има тогава в „капсулирането”? И обратно – 

мултикултурната малка група олицетворява преодоляване на културните различия 

между съучениците, нейни членове, но тя може да има антиобществени прояви или да 

се „учи лошо”. В този случай реализираната междукултурна толерантност е самоцел, 

която учителят не би трябвало да толерира. Казано накратко – двата вида малки групи в 

„мулткултурната класна стая (клас)” – „моно” и „мулти” културни, следва да се 

оценяват от учителя единствено според критериите дисциплина и учебна успеваемост, 

като на заден план остават целите и задачите на мултикултурното възпитание. Да се 

надяваме, че огромният брой препоръки към учителите с времето ще се редуцира от 

научната мисъл до малко на брой фундаментални принципни положения с висока 

методическа стойност. Като цяло работата в мултикултурната класна стая е дълъг и 

сложен процес, който изисква съдействие и подкрепа от множество институции и лица. 

Учителят е моделът на подражание за учениците и затова неговата работа трябва да 

бъде предварително структурирана и съгласувана с целите на образованието на 

ученици от различни култури. Съвместните усилия от страна на институции, ученици, 

учители и родители ще доведе до по-гъвкаво обучение и по-добър живот за всички 

деца.  
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Резюме: Настоящият доклад представя теоретичен обзор на понятието емоционална 

интелигентност. Акцентът е поставен върху онези базисни характеристики на емоционалната 

интелигентност, които могат да бъдат използвани като инструмент за преодоляване на бариерите, 

породени от междукултурните различия. Развитието на именно тази компетентност сред членовете на 

мултикултурни екипи води до намаляване на междуличностните конфликти на работното място и 

повишаване на ефективността на екипната работа. 
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Abstract: This paper presents theoretical overview of the concept of emotional intelligence. The emphasis 

is placed on those basic characteristics of the emotional intelligence that can be used as tools to overcome the 

barriers created by cross-cultural differences. The development of this particular competence among the 

members of multicultural teams leads to the reduction and attenuation of interpersonal conflicts at the workplace 

and increase the effectiveness of the teamwork. 
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Съчетанието на две напълно различни понятия – емоция и интелект, в термина 

„емоционална интелигентност“ ангажира вниманието на теоретици и изследователи от 

различни области още през 1995 година, когато Американското общество по 

диалектика го определя като най-често използвания в научнопопулярната литература. 

Възприемана многоаспектно - като когнитивна способност, като социална 

компетентност или личностна детерминанта, емоционалната интелигентност е често 

използван и много актуален термин, който намира все по-широко социално 

приложение в различни сфери - образование, медицина, организационно развитие, 

икономика, политика и бизнес отношения. Динамично разширяващата се концептуална 

рамка и развитието на емпиричните изследвания на емоционалната интелигентност 

през последните години представят различни тенденции за нейното дефиниране и 

операционализиране. Психолозите, работещи в областта на емоционалната 

интелигентност, не са категорични в позицията, че тя може ясно да се концептуализира, 

и продължават да защитават различни теоретични тези и модели. 

                                                           
100
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Eмоционалната интелигентност може да се разглежда като вид поведенческа 

характеристика, която е в основата на индивидуалните различия между хората. Тази 

теза е потвърдена с данни от много изследвания, в които се доказва, че хората с висока 

емоционална интелигентност реализират успешно личностния си потенциал, имат 

позитивна житейска нагласа и добра социална адаптация, поддържат трайни 

взаимоотношения, и чрез устойчива мотивация изграждат висок фрустрационен 

толеранс към стресови събития. Липсата на емоционална интелигентност се свързва с 

проява на социална дезадаптивност, повишена импулсивност и песимистични нагласи 

за бъдещето. Регистрират се повишени междуличностни конфликти и субективно 

неблагополучие. 

Е. Торндайк твърди, че социалната интелигентност е вид когнитивна способност 

(Thorndike, 1920). Някои от теориите за емоционалната интелигентност се базират на и 

доразвиват идеята за социалната интелигентност. В тезата за множествената 

интелигентност на Х. Гарднър е отбелязано (Gardner, 1999), че интерперсоналната и 

интраперсоналната интелигентност са съставни части на емоционалната 

интелигентност.  

Д. Голман от своя страна я приема за съвкупност от личностни качества и 

способности, към които включва уменията за „...самоконтрол, стремеж и упоритост, и 

способността да мотивираш себе си“ (Goleman, 1995,  p. 85).  

При изясняването на концептуалната рамка на емоционалната интелигентност е 

важно да се подчертае значението на някои социалнопсихологични фактори, които по 

мнението на Р. Стърнбърг са некогнитивните фактори. Подчертава се тезата, че инте-

лигентността на индивида трябва да се разглежда в термините на поведенческата 

парадигма, защото интелигентността се регулира от динамичната интеракция индивид - 

външен свят чрез опосредстващото влияние на четири социално психологически 

фактора - реален свят, конкретна ситуация, субективна целенасоченост и емоционална 

зрялост. В този контекст мнението на авторите до 2000 г. концептуално потвърждава 

предположението, че генезисът на емоционалната интелигентност е свързан с 

когнитивната интелигентност. 

Привърженици на тази теза са Дж. Майер и П. Саловей. Те приемат теорията на 

Х. Гарднър за множествената интелигентност и определят емоционалната 

интелигентност като „...способност на личността да разсъждава за емоциите си и чрез 

емоциите да обогатява мисловния си процес (Mayer & Salovey, 1997, p. 334).  Според 

авторите емоционалната интелигентност „…е съвкупност от умения и способности, 

чрез които се откриват и генерират емоции. Способностите едновременно подпомагат 

мисленето и емоционалното познание, като благоприятстват емоционалната регулация. 

Така се насърчава личността към емоционален и интелектуален растеж“ (Mayer & 

Salovey, 1997, p.334).  Р. Стърнбърг, който активно участва в дискусиите по темата за 

дефинирането на емоционалната интелигентност, подкрепя мнението на Дж. Майер, П. 

Саловей и Д. Карузо, че в термина „емоционална интелигентност“ се отразява свър-

заността на когниция с емоция. Нещо повече, той прокарва идеята, че емоционалната 

интелигентност има определена връзка с личностната сфера. Идейно повлиян от 

научната теза на Ф. Хайдър, че личността изгражда убеждение за субективни умения, 

чрез които възприема външния свят, и от определението на Дж. Майер и П. Саловей за 

емоционална интелигентност, Р.  Стърнбърг подчертава, че „...вероятно личността е 

основният регулатор на възприятия, способности и емоции, и като такава тя е носител 

на емоционална интелигентност“ (Sternberg, 2000, p. 169). 

В модела за емоционална интелигентност на Дж. Майер и П. Саловей се развива 

тезата, че структурата на личността като носител на способности може да се изрази 
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чрез субсистема, организирана в три йерархични нива. Теоретичната представа за 

интерактивните функции мотивация - емоция – когниция като механизъм за 

поддържане на емоционална интелигентност, изяснява основните принципи в модела за 

емоционалната интелигентност като способност. На това основание авторите извеждат 

важна концепция - отношението между когниция и емоция изгражда съдържателния 

аспект на емоционалната интелигентност. Представената схема за личността и мястото 

на емоционалната интелигентност в нея се приема позитивно от научната общност 

(Mayer & Salovey, 1997). Дж. Майер и П. Саловей определят обособяването на четири 

вида когнитивни способности в един общ модел и излагат множество аргументи за 

това. Градирането на четири способности в обобщен теоретичен модел на 

емоционалната интелигентност е опит да се проследят процесите - от възприятие до 

управление на емоциите, които представят степента, до която способността се 

интегрира в психологическата подсистема на личността. Четирите елемента са: 

възприемане и асимилиране на емоциите; да се разбира информацията, която 

носят; управляване на собствените емоции; управляване емоциите на другите. 

Емоционалната интелигентност е съставна част на конфигурация от социална, 

практическа и личностна интелигентност и е уникална комбинация от интелигентност и 

емоция. 

Д. Голман и Р. Бар-Он създават „смесени модели за емоционална 

интелигентност“. Те разглеждат като компоненти на емоционалната интелигентност не 

само когнитивни способности и емоционални състояния, но и различни 

компетентности, невербални диспозиции, личностни черти, личностни и социални 

умения.  

Теоретичният модел на Д. Голман е съставен от пет компонента: самопознание, 

самоуправление, социално осъзнаване, управление на връзките и самомотивация ( 

Goleman, 1995). 

Моделът на Бар-Он също е организиран в система от пет компонента: 

интраперсонални умения, интерперсонални умения за адаптивност, умения за 

управление на стреса и качества на личността, които поддържат щастието и 

оптимизма (Bar-On & Parker, 2000). Mетодът за изследване на емоционалната 

интелигентност, конструиран съобразно теоретичния модел на Р. Бар-Он, съдържа 133 

айтема, които са организирани в 15 самооценъчни скали. Основната цел на конструкта 

е да измерва коефициент за емоционална интелигентност (EQ-I), който показва нивото 

на субективна емоционална и социална интелигентност и разкрива особености на 

социално компетентното поведение на личността. В този контекст се обсъжда 

мнението, че методът на Бар-Он има ред предимства и е базисната основа за развитието 

на други методи за измерване.  

Принос в тенденцията да се намери интегративен изход от подобен род дискусии 

имат учените Дж. Майер, П. Саловей и Д. Карузо. Чрез представяне на нов теоретичен 

модел, който ревизира ранния на Дж. Майер и П. Саловей, авторите предлагат 

сравнителен анализ между съществуващите три модела - на Дж. Майер и П. Саловей, 

на Р. Бар-Он и на Д. Голман. От анализа се налага изводът, че при разглежданите 

модели като компоненти са включени както качества на личността, така и способности 

за себепознание, личностни дименсии и състояния, без които изучаването и 

изследването на емоционалната интелигентност е невъзможно от научна гледна точка. 

В този смисъл се формира убеждението, че са много важни методологичните 

доказателства, чрез които емоционалната интелигентност може да се диференцира и 

измери, за да се приеме трайното убеждение, че тя е вид когнитивна способност или 
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излиза извън рамката на когнитивистичната парадигма (Mayer, J.D., Salovey, P.& 

Caruso, D.R, 2000). 

Теоретичният модел на К. Петридес и А. Фърнам изяснява принадлежността на 

емоционалната интелигентност към сферата на личностните черти и индивидуалните 

различия.  Теоретиците на подхода за индивидуалните различия разглеждат 18 

личностни черти като характеристики, качества на личността или психични 

процеси: Приспособимост (адаптивност); Асертивност(настойчивост);Изразяване 

на емоции;Управление на емоции; Възприемане на емоции (собствени и на 

другите); Емоционална регулация ; Импулсивност (ниска); Взаимоотношения; 

Самоуважение; Самомотивация; Социално съзнание; Управление на стреса ; 

Емпатия  (съпричастност) ; Щастиe; Оптимизъм; Благополучие; Самоконтрол; 

Емоционалност; Общителност;  Глобална ЕИ (Petrdes & Furnham, 2000). Те се 

оказват причина за различни поведенчески реакции в разнообразието от ситуации в 

социалната среда. Според тях емоционалната интелигентност не е способност. Тя е ди-

аметрално противоположна на когнитивните способности и приемат, че може да се 

състои основно от личностни дименсии и диференциални характеристики. Определят я 

като „…констелация от емоционално свързани субективни възприятия и убеждения на 

личността за устойчивостта на нейните качества, чрез които тя овладява емоциите си.“ 

(Petrdes & Furnham, 2000). В подкрепа се привеждат аргументи, че личностите могат да 

се различават по начина, по който възприемат и оперират с емоционално наситената 

информация, идваща от вътреличностната им същност и междуличностните 

взаимодействия с другите.  

В отговор на скептицизма на критичните мнения, че терминът „емоционална 

интелигентност“ не е точен и феноменът не може да се присъедини към личностните 

черти, К. Петридес и А. Фърнам уточняват, че емоционалната интелигентност като 

личностна черта не може да се класифицира като интелигентност в традиционния 

научен смисъл. Понятието е избрано като резултат от нуждата да се изясни и 

подчертае, че повечето от ранните изследвания под неспецифичното наименование 

„емоционална интелигентност“ непрофесионално и погрешно изследват характерна 

личностна черта от позицията на когнитивната парадигма (Petrdes & Furnham, 2000, 

2001). Като анализират разнообразието от съществуващите противоречиви дефиниции, 

те въвеждат алтернативен термин „емоционална лична ефикасност“. Тази идея се 

възприема като новаторска, но се отчита липсата на теоретични доказателства за 

каузалната връзка между термините „емоционална интелигентност като личностна 

черта“ и „емоционална лична ефикасност“. Като теоретично предизвикателство се 

приема идеята да се подберат подходящи основания в подкрепа на предложеното от К. 

Петридес и А. Фърнам.  

В изследванията  им е представена връзката между организационната практика, 

емоционалната интелигентност и лидерската ефективност, като изследват връзката 

между емоционалната интелигентност и четири променливи, свързани с работния 

процес - възприет контрол над работата, професионален стрес, удовлетвореност от 

работата и организационно вграждане.      

Екипна емоционална интелигентност 

За да има екипът висока ЕИ трябва да се създадат норми, които установяват 

взаимно доверие между хората, чувство на групова идентичност и на групова 

ефективност. Основната цел на груповата ЕИ не е да се уловят емоциите още преди да 

са се натрупали и да се потърси начин за тяхното потискане, а точно обратното – те се 

отнасят до преднамереното изкарване на емоциите на повърхността и до разбирането 
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как те влияят на екипната работа. За да се постигне групова ЕИ, следва емоциите, 

формиращи ядрото на екипа, да се изследват.  Трябва да се работи с емоциите на 

отделните членове на екипа. Когато някой не е на същата емоционална вълна както 

останалите, екипът трябва да е емоционално интелигентен по отношение на този член. 

Това отчасти означава просто да  се осъзнава проблема.  

Най-конструктивният начин за регулиране на емоциите на членовете на екипа е 

като се установят норми в групата както в ситуацията на конфронтация, така и когато 

някой от екипа трябва да бъде обгрижен. Неизбежно е някой член на екипа да си 

позволи да се държи по начин, който нарушава установените граници и екипът трябва 

да се чувства в правото си да се справи с нарушението. Емоционално компетентните 

екипи не носят капани, те имат емоционалната способност да се изправят пред 

потенциално трудна информация и активно търсят мнения отвън за процесите по 

задачата, напредъка и изпълнението. Обратната връзка може да идва от клиенти, от 

колеги, от доставчици или от професионални консултанти. Най-ефективните екипи 

имат установени норми, които засилват способността им да реагират ефективно на типа 

емоционални предизвикателства, пред които групата всекидневно се изправя.                           

Нормите, към които се придържат, постигат три основни неща: създават ресурси за 

работа с чувствата, насърчават положителната среда и проактивното решаване на 

проблемите.  

Последният тип емоционална интелигентност, която всеки екип с високи 

постижения трябва да има, е свързан с „трансграничните” отношения. Отделният 

индивид  и групата като цяло трябва да гледат емоционално интелигентнo както вътре, 

така и навън от екипа. „Трансграничното” виждане е особено важно в ситуации, в 

които работата на екипа ще има съществено въздействие върху останалите хора в 

организацията.    Способността да се регулират чувствата на „трансгранично” ниво е 

груповата версия на „социалните умения”, които са от изключително значение за 

индивидуалната ЕИ. Тя включва изграждането на външни взаимоотношения и 

спечелване на доверие на аутсайдерите. Има три основни нива на човешко 

взаимодействие важни за екипите, които се учат да канализират емоциите си и те са: 

екипът към отделния член, екипът към себе си  и екипът към външните страни.  

Мултикултурни екипи са съставени от хора от различни социални и 

професионални области и различна националност, които работят заедно по общ проект. 

Междукултурните различия могат да представляват сериозни пречки за екипите. В 

днешната глобална и ориентирана към знанието среда, развиването и правилното 

използването на човешките ресурси е също толкова важно, колкото и снабдяване с 

материали, производството и търговията (The 7 Habits of Highly Effective Multicultural 

Teams, C. Carey Yang, Ph.D.). В статията си „7-те навика на високо ефективните 

мултикултурни екипи” К. Янг  казва, че националният произход задава културни 

различия между хората, но различията се влияят и от възраст, пол, религия,  и 

социалните подгрупи на членство на хората в екипа. Индивидите, работещи в 

мултикултурни екипи трябва да се научат да очакват подобни различия и да имат 

предвид тези особености във всекидневните работни взаимоотношения когато 

комуникират или се конфронтират с представители на друга кулутура. Добре е да се 

опитват да разберат отсрещната страна, да  демонстрират оценяване и  уважение към 

различната култура и чак тогава да очакват разбиране на собствената им позиция. 

Управлението на мултикултурен екип може да бъде истинско удоволствие за 

лидерите, защото им дава възможност да работят в тясно сътрудничество със 

служители от различни страни и предлага възможност за лично и професионално 

израстване. Въпреки това, подобен тип работа идва с редица предизвикателства, които 

трябва да бъдат преодолени, за да се създаде продуктивна работна среда. Лидерите 

https://www.linkedin.com/in/careyyangphd?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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трябва да бъдат информирани за и отворени към традициите на различните култури, за 

да останат разбрани техните служители и да се намери ефективен  начин  за работа в 

екип. 

Недоразуменията възникват лесно в мултикултурните екипи поради културните 

различия. Когато хората имат различни ценности и са свикнали на определен тип 

поведение, може да отнеме малко време, за да се сработят служителите с различен 

произход. Необходимо е да се разрушат културните бариери. Някои култури имат по-

пряк стил за решаване на проблемите, докато други предпочитат да се фокусират върху 

взаимоотношенията и да вземат деликатни решения. Отношението спрямо времето за 

изпълнение на задачите е друг основен проблем, който често предизвиква разцепление 

в мултикултурните екипи. Служители от определени страни може да смятат, че е 

напълно приемливо на среща да се пресрочи предварително планираното време, или  да 

се появят  по-късно, други предпочитат да се придържат към строг график. Изучаването 

на културните традиции  и норми могат да предложат ценни идеи, които помагат на 

всички членове на екипа се разбират помежду си по-добре и  мениджмънтът да бъде 

много по- ефективен ( Leading a Multicultural team, Centre for creative Leadership,  2014). 

Ръководството на служители от различни национални и културни среди  и 

изграждането на ефективни мултикултурни екипи е жизненоважно предизвикателство 

за днешните глобални организации. На първо място, те трябва да  гарантират това 

многообразие на работната сила, да могат да работят заедно в хармония по отношение 

на техните общи цели, както и да се оптимизира приноса на всеки член.  

Всяка организация има стратегически избор за това как  ще се изправи срещу  

проблемите, идващи от междукултурните различия. Една организация, която приема 

подход  на защита и третира културните различия като опасности – поради 

потенциални неразбирателства и конфликти, е изложена на риск да бъде слабо 

конкурентна в съвременната организационна реалност. 

По- адекватна е позицията, че членовете на екипа не са там, като представители 

на определена "култура" или определена етническа група, която иска да се наложи или 

доминира. Те представляват себе си, като носители на специфични културни традиции, 

които се преплитат с индивидуалните характеристики на всеки човек и формират 

неговите поведенчески нагласи и избори.  По този начин работата с културните 

различия означава признаване на две неща: 

• Тези различия могат да окажат значително влияние върху това как хората от 

различни национални или етнически произход подхождат към работния процес 

• Хората искат тези различия, където те съществуват,  да бъдат признати. 

(Day, R., Farnham Castle, Farnham, Surrey Web: www.farnhamcastle.com) 

Съществуват редица фактори, които не са породени пряко от културните 

различия, но също оказват съществено влияние върху мултикултурните екипи.   В свое 

изследване Бранън и Салк твърдят, че "културните различия не водят непременно до 

негативни последствия върху екипната работа (Halverson & Tirmizi 2008, р. 7).  Не 

културните различия, а организационниият  контекст и реакциите на членовете на 

екипа  към културните норми задават проблеми (Halverson & Tirmizi 2008). Според 

тяхната хипотеза причината за спада в продуктивността на мултикултурните екипи  

трябвада се търси в много по-широк контекст, а не да се фокусира единствено върху 

културалните различия. Потвърждение на тази теза може да бъде открито и в картата на 

Трите култури, създадена от Гарденшварц, Роуи, Дай и Бенет (Verghese 2008). 

Техният модел показва, че изграждането доверие и  ефективна комуникация, 

които са базисни за продуктивна екипна работа могат да се постигнат само при 

комбиниране на три култури. Национална, лична и корпоративна, са трите дименсии 

на културата, които са взаимосвързани. Работата в мултикултурен екип означава работа 

http://www.farnhamcastle.com/
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в тези три сфери. Поведението на членовете на екипа се детерминира от комбинацията 

на трите.                                                       

                                                                             Фигура 1. Трите култури (Verghese, 2008) 

 

 

Индивидите най- лесно се класифицират според националната култура. Личната 

култура  изгражда стила за вземане на решения на индивида, формира отношението и 

оценката му към останалите членове на екипа. Корпоративната култура се определя от 

конкретната организация.  Ако предположим, че няма негативни ефекти, идващи от 

националната култура, би следвало да се търсят скрити причини  в личната и 

корпоративната култура.  

Теорията за трите култури показва, че доброто разбиране на самия  себе си, 

нагласата за бъдеш отворен към другите националности и  доброто разбиране на 

организационните специфики, водят до доверие и ефективна комуникация в екипа. 

Разбиранто на личната култура е базисно за членовете на екипа, за да могат те да 

разбират добре другите два типа култура. Връзката между лична, национална и 

корпоративна култура подчертва факта, че културното многообразие не е единственият 

фактор, който влияе върху поведението на членовете на екипа.  

Друга важна дименсия, оказваща влияние върху подуктивността на екипа е 

лидерството. Екипното лидерство по дефиниция е “способността да се ръководят и 

координират дейностите на членовете на екипа,  да се оценява екипната работа, да се 

задават задачи, да се развиват знанията, уменията и способностите на членовете на 

екипа, да се мотивират планират и организират членовете на екипа, и да се създава 

позитивна атмосфера” (Salas, Goodwin and Burke 2009, р. 60). Мултикултурните екипи, 

както всеки друг тип екипи, се нуждаят от лидер, който е способен да координира 

добре екипа, защото неговите решения задават динамиката на работата в екипа. 

Лидерството като част от екипната работа в голяма степен определя дали екипните  

усилия ще имат успех или не. Връзката между  лидера и членовете може да се погледне 

и от друг ъгъл. Така както културатата повлиява поведението на членовете на екипа, 

така тяхната култура  оказва също така влияние и върху лидера. Това влияние може да 

има ефект върху много аспекти . Възможно е дори да породи напрежение заради 

определени изисквания, предпочитания и очаквания на членовете на екипа към лидера 

и реакции спрямо различните поведенчески тактики и решения на лидера, които са в 

разрез с тези очаквания (Guirdham 2005). 

Корпоративна 
култура 

Национална 
култура 

Лична 
култура 
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Други елементи, задаващи връзката между индивид, екип и организация и 

влияещи върху екипната продуктивност са: конкуренцията между членовете на екипа, 

приоритетите на екипа, споделените разбирания и ценности. Всички тези фактори 

могат да доведат до разцепление на екипа. Най-важната част от модела за 

междукултурните екипи би следвало да бъде принципът на баланс и равновесие. За да 

бъде постигнат този баланс, трябва да има интеграция между разбирането на всеки 

член на екипа за самия него, разбирането на ролята му като част от екипа и разбиране 

за ролята му като част от организацията или друга по-голяма социална единица (Earley 

& Gibson 2002).  Мултикултурните екипи изискват от членовете си да отразяват тези 

три различни нива на възприятие и организираност, което от своя страна е добър 

проказател за ефетивна работа на екипа. 

Липсата на комуникация или неефективната комуникация е един от основните 

проблеми при работа в екип.  Лейн описва ефективната комуникация: “тя включва 

предаването на идея и разбирането на идеята на някой друг“(Lane, 1997, р.25). 

Когато идеите не бъдат предадени по подходящ начин се стига до неефективна 

или дори пълна липса на комуникация, която може директно да провокира 

неразбирателство. Според Лейн комуникацията е също: “динамичен процес, чрез който 

поведението на човек, вербално и невербално, бива възприето и получава реакция” 

(Lane 1997, р.25). Това, което обикновено се обърва в процеса на комуникация е, че 

хората не винаги разбират напълно тези културни различия, които засягат пряко екипа. 

Членовете на екипа трябва да подобрят междукултурната комуникация, с честно и 

открито отношение и желание (Lane 1997). Желанието на индивидите за 

междукултурна комуникация е от огромна важност.  

Емоционалната интелигентност може да изиграе съществена роля за подобряване 

на комуникацията в мултикултурни екипи. Стремежът да се разбере позицията и 

емоциите на отсрещната страна, анализа на вербалната и невербална комуникация, 

които са базисни елементи на ЕИ, неминуемо ще намалят комуникативните бариери в 

екипа. 

Някои  изследвания показват, че емоционалната интелигентност (EИ) оказва  

влияние върху работните резултати като цяло: производителността, ефективността на 

работата и ефективността на екипа ( Joseph & Newman, 2010). Други проучвания 

предполагат, че EИ има различен ефект върху резултатите от управлението в различни 

културни контексти ( Joseph & Newman, 2010). Влиянието на EИ върху работата в екип 

е широко изследвано. Прати (Prati, 2003) показва, че EИ има влияние върху екипните 

резултати; EИ може да се разглежда като основа на лидерството и се поява в 

самоуправляващи се екипи (Emotional intelligence in multicultural teams, M. Gunkel, 

World Bussines). 

В основата на емоционалната интелигентност е да познаваш себе си. Всичко 

останало произлиза оттам, така че това трябва да е първият фокус.  

Ключов аспект на EИ е да се познават емоциите, което означава не само да ги 

изпитваме, но и да ги изразяваме  по подходящ начин.  Друга основна област са 

ценностите. Нашите ценности са нагласите, вярванията, мненията и натрупания опит, 

които управляват начина, по който се държим.  Ценности оформят изборите, които 

правим всеки ден, а ние сме в или вън от привеждане в съответствие с тях. Нашите 

ценности винаги са функция от  житейския опит. Ключовият трети компонент е оценка 

на уменията. Професионалният живот изисква от нас да се включим в голямо 

разнообразие от функционални и технически умения. Някои умения са основополагащи 

като: управление на времето, изграждане на взаимоотношения и ефективна 

комуникация. Ние всички предпочитаме  определен начин за комуникация, който е 

континиум, вариращ от косвена, или дори пасивна, през утвърждаваща и пряка, а 
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понякога стигаме до агресивна. Петият компонент на теорията за самоопознаването е 

нашият стил на работа, да знаем какъв е подходът на работа, и как той ни влияе и се 

влияе от колегите ни, е наистина ценно. Шестият ключов компонент е нашата личност 

или темперамент. Седмо, всички ние имаме стил на конфликти, който е комбинация от 

нашата увереност и нашия ангажимент за сътрудничество. 

Да бъдеш емоционално интелигентен изисква ангажимент за проучване и прочит 

на нашите емоции или чувства. Ние трябва да направим това със себе си, преди да 

можем да го направим с другите. Първата ни цел е да бъдем в състояние да 

идентифицираме правилно емоциите си. Повечето от нас са доста добри при 

идентифицирането на основните категории чувства, които са щастие, уплаха, изненада, 

гняв, страх, срам и отвращение. Следващата  цел е да се идентифицират нюансите 

между тях.  

Друга част от развитието на самосъзнанието е да възприемаме себе си точно. 

Необходимо е  сравнение на начина, по който виждаме себе си с това, как другите ни 

възприемат. Идеята е  да имаме точно усещане за това как другите възприемат или 

изпитват нашите силни страни, и нашите слабости. 

Езикът на емоциите - това са универсални, сходни за всички хора комплекси от 

експресивни знаци, които изразяват едни или други емоционални състояния. 

Универсалността на емоциите не е абсолютна и е културно обусловена. Формите на 

изразяване на емоциите зависят от приетите правила за приличие. Има и индивидуални 

особености в проявата на емоциите, които зависят от темперамента на човека, от 

неговото възпитание, от привичките му.  

Емоционалната интелигентност не се свежда само до разчитане на емоциите, 

тяхното адекватно използване и управление. Тя изисква интелектуален и рационален 

прочит на фактите и добро разбиране на обкръжаваща среда, с цел идентифициране на 

всичко, което влияе на емоционалното, и върху което то влияе. Следните четири 

способности, присъщи на емоционално интелигентните хора са от ключово 

значение за ефективната работа в мултикултурни екипи, поради емоционалната 

сензитивност на хора, идващи от различна културна среда: 
Усещане на емоциите (способността да се идентифицират както личните, 

така и емоциите на другите); Използване на емоциите (способността да се 

впрегнат емоциите в осъществяването на различни когнитивни дейности, като 

например мисленето и решаването на проблеми);  Разбиране на емоциите ( 

способността да се разбира езика на емоциите и да се оценяват сложните връзки 

между емоциите) Управление на емоциите (способността да се регулират 

емоциите, както своите собствените, така и на другите).  

 

Заключение      

За повишаване на емоционалната интелигентност на индивидите, работещи в 

мултикултурни екипи е препоръчително провеждането на кроскултурни тренинги. 

Подобен тип тренинги оказват позитивно влияние върху продуктивността на екипите.  

Те са основа за постигане на  позитивни резултати и успех. Този тип тренинги 

включват както обучение в технически умения, така и обучение как да се 

взаимодейства с колеги, представители на друга култура.  

Междукултурното обучение трябва да работи със сблъсъка  на  предварителните 

очакванията на хората, идващи от различна културна среда за това каква ще бъде 

работата им в мултикултурен екип и реалната  ситуация и динамика на взаимодействие 

в културно многообразната организационна среда, за да се избегне стреса и 

фрустрацията при несъотвествие между очаквания и реалност. Блак и Менденхол 
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твърдят " ефективността на програмите за междукултурни обучение за подобряване на 

междуличностните взаимодействия е документирана в редица изследвания" (Thomas 

2008,  р. 186).  

Междукултурно обучение е често прилаган метод от добрите експерти по 

човешки ресурси, тъй като те също се концентрира върху аспектите, свързани с 

взаимодействието на културите. Тази форма на обучение включва информация за 

различни стилове на общуване,  спазване на времевите рамки и как да се изгради 

ефективното функциониране на междукултурния екип (Gupta 2008). Макар 

кроскултурните тренинги да са известно средство за подобряване работата в 

организацията, много лидери и мениджъри автоматично приемат, че служителите им 

притежават уменията, необходими, за да бъде ефективна работата на екипа и не ги 

прилагат (Thomas 2008 г.).  

За да бъдат ефективни междукултурните екипи и тяхната работа да бъде 

продуктивна, задължително условие е преминаването през кроскултурен тренинг, в 

който централно място би следвало да бъде отредено на развиването на емоционалната  

интелигентност сред членовете на екипа, с цел преодоляване на културните и 

индивидуални бариери. 
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Abstract: This article describes basic characteristics of acculturation process in group and organizational 

context. It discusses the main acculturation strategies applied by dominant and non-dominant cultural groups – 

multiculturalism / integration, “melting pot” / assimilation, segregation / separation, exclusion / deculturation 

(or maginalization). Berry’s model of acculturative stress is also presented and its relation with the degree of 

consistency between acculturation strategies preferred by dominant and non-dominant groups. 

 
Keywords: Acculturation, acculturative stress, multiculturalism/integration, “melting pot”/assimilation, 

segregation/separation, exclusion/deculturation.  

 
Резюме: В настоящия доклад са описани основни характеристики на процеса на акултурация в 

групов и организационен контекст. Разгледани са главните акултуративни стратегии, прилагани от 

доминантните и недоминантни културни групи – мултикултурализъм/интеграция, „мелтинг 

пот“/асимилация, сегрегация/сепарация, изключване/декултурация (или маргинализация). Представени са 

и моделът на Бери за акултуративния стрес, както и връзката му със степента на съгласуваност между 

акултуративните стратегии, предпочитани от доминантните и недоминантни групи. 

 
Ключови думи: акултурация, акултуративен стрес, мултикултурализъм/интеграция, „мелтинг 

пот“/асимилация, сегрегация/сепарация, изключване/декултурация. 

 

INTRODUCTION 

In recent decades, the incidence of stress and its effects on both a personal and 

organizational level is increasingly growing due to significant changes in the workplace 

caused by events we have witnessed - globalization, the use of more and more new 

information and communication technologies, the cultural diversity of the workforce and the 

increasing need of new and different skills and qualifications. The data and results of 

numerous scientific studies and researches are grounds for adding new factors and features to 

the basic components presented in the models of stress from the 80s of the 20th century. In 

this regard, Palmer, Cooper and Thomas (Palmer, Cooper & Thomas, 2004) considered 

culture as one of the main categories of potential sources of stress manifested in one form or 

another, to varying degrees and aspects, in each of the other categories of stressors - 

requirements, control, relationships change, role, support. The psychological stress is more 

often studied and analyzed through the perspective of cultural diversity, intercultural 

interaction and cross-cultural transition, based on the so-called "medical" and "cognitive" 

models of stress. However, while the medical model fully supports the idea of inevitable 

pathological response as a result of intercultural contact, the stress-coping approach 

recognizes it partly, mostly in terms of transition and change that are considered as stressful 

events and highlights the coping process and successful adaptation to the new environment. 

Moreover, the approach of stress and coping is broader than the clinical perspective, as it 

involves social aspects of the adaptation process and focuses not only on the individual but 

also on the wider socio-cultural environment. Adaptation is realized in different ways, one of 

mailto:stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg
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which is the one-way adjustment to difficult or stressful situation. And the degree of success 

of the adaptation depends not only on personal factors, as postulated in the clinical approach, 

but also on a number of social and cultural factors (Ward, Bochner & Furnham, 2003). That 

more complex view of the relationship between cross-cultural transition and stress is reflected 

in the work of Berry (Berry et al., 1992, Berry, 2001, 2002, 2006a, 2006b, 2006c) on issues 

related to the process of acculturation and acculturative stress. 

 

ACCULTURATION – DEFINITION AND MAIN CHARACTERISTICS 

The term acculturation is fully examined and first described by anthropologist 

Herskovits in 1938 (Herskovits, 1938, in Berry et al., 1992) entirely in the context of groups 

and group dynamics. Later, with the growth and expansion of interest in culture and related 

phenomena, it has become more popular in the field of psychology and sociology, where its 

importance for the study of intergroup interaction in culturally heterogeneous societies is 

emphasized. Nowadays acculturation is one of the main concepts used in cross-cultural 

psychology. It indicates the relationship between cultural differences and the process of 

cultural change and the intergroup adaptation, especially in the case of merger and acquisition 

of one or more minority groups by the majority (Berry, 2001). The acculturation theory 

reflects the problematic effects arising from intercultural contact, through the phenomena of 

adaptation and stress. 

Acculturation is most often defined as a change in two or more cultural systems arising 

as a result of the two-way diffusion of culture elements. The process is carried out both on 

group and individual level and passes through three main stages: contact between at least two 

groups, leading to a certain modification; conflict caused by the dominance of one group over 

the other / others, and adaptation (ibid). According to Berry as a result of interaction with two 

or more cultures, the individual passes through at least two levels of change. On the first level 

occur behavioral changes that affect the behavior pattern of the individual in situations 

characterized by cultural diversity in terms of speech patterns, customs, nutrition, style of 

dress, and even self-identity. The second level covers the process of acculturative stress that 

includes emotional reactions such as anxiety and depression by the individual (Berry, 2006b, 

2006c). 

Changes in behavior and attitudes caused by interaction with another culture can be 

seen at three different levels (Marin, 1992, in Chun, Organista & Marin, 2003), depending on 

the length of interaction and subjective significance of behavioral patterns or values. Surface 

and easiest to be changed, level includes learning and / or forgetting facts and behaviors that 

are typical of a cultural group, but, in general, are not very important for a particular person 

(for example, some holidays, traditional dishes and etc.). The second, intermediate, level 

includes changes regarding frequently manifested behavior that has a relative or moderate 

importance to personality (eg. preference of language, ethnicity, friends, etc.). The third and 

most basic level involves changes in the fundamental values of the individual (belief in 

goodness, in fairness, the value of family, etc.). The majority of studies of acculturation are 

concentrated on the first two levels of change. It turns out that only five of the 22 most 

commonly used scales for measuring acculturation contain subscales measuring cultural 

values (Zane & Mak, 2003; ibid). 

 

ACCULTURATIVE STRESS MODEL 

Acculturative stress is generally defined as moderately pathological and destructive 

individual states and behaviors resulting from contact with another cultural group. Its 

symptoms include anxiety, depression, confusion, low self-esteem, psychosomatic diseases 

(Berry, 2006b, 2006c). Berry offers a model based on stress-coping model that describes 

several main group and individual characteristics, determining the effects of acculturation for 
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individuals and groups (Berry, 2006b). These include: the type of acculturating group, the 

type of acculturation, the nature of the host society, demographic, social and psychological 

characteristics. 

Moderating factors are presented on two levels - group and individual. Group level 

includes the main characteristics of the society of origin (political context, economic situation 

and demographic characteristics), the society of settlement (social support from the dominant 

and dominated group, ethnic and multicultural attitudes). They determine the process of 

acculturation in terms of intercultural contact, the extent of participation and related issues. 

Individual level contains two groups of moderating factors - prior acculturation (age, gender, 

education, religion, health, language, status, motivation for migration, expectations, cultural 

distance) and occurred during the acculturation (discrepancy in contact, appraisal and use of 

social support, appraisal and response to public attitudes, coping strategies and resources; 

acculturation strategies: attitudes and behaviors) (Figure 1). 

 

 

 

Figure 1. Acculturative Stress Model of Berry (Berry, 2006b: 45) 

 

According to this model stressors are caused indirectly by the group characteristics 

through the process of acculturation and directly from individual moderating factors arising 

before and during the process of acculturation that affect not only the relationship between the 

process of acculturation and possible stressors that may arise during acculturation, but alsao 

Group-Level Variables Individual-Level Variables 

Society of Origin: 

 

Political Context; 

Economic Situation; 

Demographic Factors. 

Moderating Factors Prior to Acculturation: 

Age, Gender, Education, Religion; 

Health, Language, Status, Preliminary Acculturation; 

Motivation for Migration, Expectations; 

Cultural Distance 

Acculturation: 

 

 Contact; 

 Participation; 

 Issues. 

Stressors: 
 

Cognitive 

Control; 

Appraisal of 

Problems. 

Stress: 
 

 Psychosomatic; 

 Psychological; 

 Anxiety; 

 Depression. 

Adaptation: 

 

 Psychological; 

 Cultural; 

 Social; 

 Health. 

Society of Settlement: 

 

 Social Support: 

 - Larger Society; 

 - Ethnic Society. 

 Attitudes: 

 - Multicultural Ideology; 

 - Ethnic Attitudes 

Moderating Factors During Acculturation: 
 
Discrepancy in Contact; 
Social Support: Appraisal and Use;  
Society Attitudes: Appraisal and Response; 
Coping: Strategies and Resources;  
Acculturation strategies: Attitudes and Behaviors. 
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the relationship between these stressors and experience of stress and subsequent adaptation 

(Berry, 2006b). 

 

ACCULTURATION STRATEGIES 

One of the most important contributions of Berry to the study of acculturation is the 

consideration of multidimensional nature of the reactions that may be shown by the 

individual, called by him "acculturation strategies" or "types of acculturation" (Berry, 2006a). 

The individual’s choice of one of these strategies depends on certain pre-existing conditions, 

the degree of one’s involvement in any of the cultures and the specific attitudes and 

behavioral preferences and characteristics. The choice of specific acculturation strategy 

reflects attitudes or orientations that an individual has to the culture of their origin or so-called 

"heritage culture", and to the other cultural group / groups. Therefore, in this model, two main 

dimensions of acculturation are outlined. One of them reflects the attitude (positive or 

negative) of the individual to preserving the heritage culture and identity. The second 

dimension observes the degree of preference of the level and type of interaction with the other 

cultural group / groups (Chun, Organista & Marin, 2003). In line with this two-dimensional 

model are outlined four main strategies of acculturation specifying the modalities of mutual 

adaptation and resolving the intercultural conflict - integration, assimilation, separation and 

deculturation, applied by non-dominant groups, and, respectively multiculturalism, "melting 

pot", segregation and exclusion applied by the dominant groups (Berry, 2002). 

When making efforts for keeping one’s own heritage culture and identity, as well as 

realizing contact with the other group / groups, the acculturation strategies used are: 

multiculturalism, by the dominant groups and integration, by non-dominant groups. In this 

type of acculturation is performed movement of a cultural group to another still keeping their 

own group identity. It occurs when group members want to preserve their culture and remain 

autonomous and independent. Although the integration involves interaction and adaptation 

between both cultures and requires joint efforts from both sides, it does not lead to loss of 

cultural identity in both groups.  

Assimilation, undertaken by the non-dominant group, and respectively the "melting 

pot", undertaken by the dominant group is defined as "passage" or mixing and moving to 

"group identity". Unlike integration, assimilation is one-sided process where the non-

dominant group voluntarily adopts the identity and culture of the dominant one (Berry, 

2006a).  

Acculturation strategy related to the pursuit of preserving one’s own culture and identity 

and avoiding contact and interaction with another group, is defined as: separation when used 

by non-dominant groups and segregation when applied by the dominant group. Separation 

comprises attempts to retain one's own culture and traditions by keeping autonomy and 

independence from the dominant group (ibid).  

The fourth strategy of acculturation applied by non-dominant groups is called 

deculturation (or further marginalization). It is characterized by the absence of cultural and 

psychological contact both with heritage culture, and the culture of the other group and 

staying outside them (Sales & Mirvis, 1984, in Nahavandi & Malekzadeh, 1993). When this 

strategy is used by the dominant group, it is defined as a strategy of exclusion. 

 

ACCULTURATION AND ACCULTURATIVE STRESS IN ORGANIZATIONAL 

CONTEXT 

Although in initial studies and theories the concept of acculturation is used to explain 

the intercultural group dynamics regarding social groups and cultural diversity in society, in 

recent decades it began to be applied in the context of organizational behavior in terms of 

industrial and social organizations because of the many common features between them and 
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the aforementioned groups. Both industrial and social organizations exist and adapt to a 

particular environment and have the specified limits, including a number of individuals who 

interact and are interdependent to some extent. Another common feature of social groups is 

the presence of functional and adaptive qualities and providing members a system of shared 

symbols and cognitions necessary for them to interact both among themselves and with the 

outside world. 

Unlike groups, however, organizations are characterized by a direct impact from their 

various systems, such as structure and technology on their members. Furthermore, when a 

public group is forced to interact with another, its members do not have the opportunity for 

non-adaptation and refusal of contact, which is available for the members of an organization, 

which can avoid the process of acculturation, forcibly or voluntarily leaving the organization 

(ibid). While in cross-cultural psychological studies the concept of acculturation focuses on 

the needs and desires of the representatives of the non-dominant culture and their way of 

adapting to the dominant culture (Berry et al., 1992; Berry, 2001, 2002, 2006а), in the 

analysis of intercultural interaction in organizations particularly important become those same 

characteristics, but already referring to both the acquiring and acquired cultures. In the field of 

organizational behavior the concept of acculturation has several applications. It is used in 

relation with the process in which newcomer is transformed into "insider" (Louis, 1990). The 

acculturation process serves also as a theoretical base for gender studies of the status of 

women in organizations (Hood & Koberg, 1994). Another thematic area in which the term is 

used is related to the observed in mergers and acquisitions process of cultural contact and 

interaction between two or more organizational cultures and subcultures (Cartwright & 

Cooper, 1992; Nahavandi & Malekzadeh, 1993). 

In terms of integration representatives of non-dominant culture / cultures - newcomers 

or members of the acquired organization (in a merger or acquisition), try to keep many of 

their fundamental beliefs, assumptions, cultural elements and organizational practices that 

make them unique. At the same time they want to be integrated into the structure of the host 

organization. Integration, however, can be achieved only if the other party is willing to allow 

such independence. Overall, integration leads to a degree of change in the culture and 

practices of both groups and the exchange of cultural elements is balanced, because none of 

the groups does not try to dominate the other (London, 1967; ibid). 

In assimilation new members give up their culture and their cultural practices and 

systems by their own will, and accept the culture and traditions of the host organization (Sales 

& Mirvis, 1984; ibid). A possible reason for that is the realization that their culture and 

practices are dysfunctional and hindering organizational activities. Then, in intercultural 

contact and interaction, besides structural assimilation, will take place cultural and behavioral 

assimilation. This means that the acquired company or other non-dominant cultural group, 

will be absorbed by the organization and will cease to exist as a cultural entity. 

Separation is carried out when members of the non-dominant group want to preserve 

their cultural values and practices and refuse to be assimilated by the majority in any way on 

any level. These members resist any attempt to adapt and try to remain completely 

autonomous. Separation determines the existence of a minimum cultural exchange between 

the two groups and functioning of each of them independently of each other. 

The deculturation, or marginalization, occurs when members of the acquired company 

or non-dominant cultural group do not value their own culture, organizational or group 

practices and systems and, at the same time do not want to be assimilated by the host 

organization. As a result, it is likely newcomer company or non-dominant group to 

disintegrate as a cultural entity. This type of acculturation is characterized by a very high 

degree of collective and individual confusion and anxiety, a sense of alienation, loss of 

identity and extremely high levels of acculturative stress (Berry, 2001). 
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The course of acculturation depends on the manner in which the two groups interact 

with each other. Determinants of preferred type of acculturation on the position of the newly 

adopted organization are: the degree of desire to preserve one's own culture and 

organizational practices and the degree of willingness to accept the new culture and traditions; 

and on the position of the host organization - the degree of multiculturalism and the degree of 

similarity between the two organizations (Berry, 2006a). Multiculturalism refers to the extent 

to which the organization appreciates, tolerates and supports cultural diversity. When 

composed of many different cultural groups, it is called plural organization; in the presence of 

favorable conditions for the acceptance of this diversity, it is then taken as multicultural (Cox, 

2001). In corporate alliances, for example, if the host company is monocultural and, 

consequently, emphasizes conformism and encourages adherence to the common objectives, 

strategies and organizational practices, it is more likely to impose its own culture and 

management systems in the newly formed organization. If the host company is multicultural, 

it is more likely to accept diversity as an advantage and therefore to allow the acquired 

organization to preserve its culture and traditions. Moreover, the greater the degree of 

similarity there is between the two organizations, the more likely the host organization 

imposes its culture and traditions in an attempt to achieve optimum synergy, and in the case of 

low degree of similarity the probability of interacting with the culture or traditions of the 

newly come company decreases (Walter, 1985; in Nahavandi & Malekzadeh, 1993). 

Assuming that the members of the newly formed organization may not have the same 

preferences on the type of acculturation, the degree of consistency between them becomes a 

main factor for successful intercultural interaction. A higher extent of consistency regarding 

preferences for the type of acculturation implies low levels of acculturative stress and 

organizational resistance. The low degree of consistency or the lack of such regarding the type 

of acculturation leads to increased acculturative stress and disruption both on individual and 

group level of functioning. The high level of acculturative stress, in turn, leads to inefficient 

resolving of the conflict arising in intercultural interaction (Berry, 2006c). 

As a result of inconsistencies in the merger of organizations, for example, key managers 

and other valuable staff members may leave, active resistance to the adoption of any new 

culture may appear, and, as a consequence of all that, conflict will not be resolved in a way, 

optimal for both parties involved; while the presence of congruence will cause minimal 

acculturative stress and that will accelerate and optimize the process of corporate unification. 

The type of acculturation, the process of implementation and outcome of the merger, in turn, 

will affect cultures and traditions of both organizations. For example, the desire of the 

members of the newly acquired organization to preserve their culture and traditions can be 

changed in the contact with a very successful and attractive company. On the other hand, the 

degree of multiculturalism of the host organization may change as a result of the effect of 

intercultural interaction. Over time, both sides of this interaction can move from one type of 

acculturation to another and the degree of consistency between the preferences of each of 

them may be modified. 

The typical approach to merger of companies is expressed in expectation that the newly 

adopted company has to adjust to the receiving organization or to adapt to it. Active 

resistance, however, accompanying that process is evidence that the desires and preferences 

of newcomers cannot be ignored. Many of the problems arising from integration after the 

merger of the two companies can be avoided or managed if they are coherent regarding the 

type of acculturation. Moreover, given the fact that organizations generally cover several 

different subcultures, one or more types of acculturation may be performed simultaneously. 

As a result, acculturation may take a different direction for the different subgroups within the 

acquired organization, and various degrees of coherence for each subculture may appear. This 
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means that each subculture should be considered and managed in the best possible way for it 

(Nahavandi & Malekzadeh, 1993). 
 

CONCLUSION 

In conclusion, the culturally diverse working environment implies greater possibility of 

increasing levels of acculturative stress which may be crucial to the overall well-being of 

individuals and a great challenge for today's organizations operating in a growing dynamic 

globalization and localization processes that put representatives of different cultures in 

continuous interaction of one another, even in the workplace. Recognition of the fact that the 

differences are the main factor in intercultural interaction is not sufficient to achieve a higher 

efficiency of interaction and adaptation. It is essential to understand and take into account the 

individual and organizational implications of new forms of stress affecting members of the 

organization, and to prioritize the creation of a truly inclusive work environment where 

people coming from different cultural backgrounds to feel respected and accepted. 
 

References 
 

Berry, J. (2001). A Psychology of Immigration. In: Journal of Social Issues, 57(3): 615-

631. 

Berry, J. (2002). Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. 2nd ed., 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Berry, J. (2006a). Contexts of Acculturation. In: Sam, D. L. & Berry, J. W. (Eds.), The 

Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 27-

42. 

Berry, J. (2006b). Stress Perspectives on Acculturation. In: Sam, D. L. & Berry, J. W. 

(Eds.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge 

University Press, 43-57. 

Berry, J. (2006c). Acculturative Stress. In: Wong, P. & Wong, L. (Eds.), Handbook of 

Multicultural Perspectives on Stress and Coping. New York: Springer Science and Business 

Media, Inc., 287-298.  

Berry, J., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (1992). Cross-Cultural  

Psychology: Research and Applications. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cartwright, S. & Cooper, C. (1992). Mergers and Acquisitions: The Human factors. 

Oxford: Butterworth-Heineman  

Chun, K., Organista, P. & Marin, G. (2003). Acculturation: Advances in Theory, 

Measurement, and Applied Research. Washington, DC: American Psychological Association.  

Cox, T. (2001). Creating the Multicultural Organization: A Strategy for Capturing the 

Power of Diversity. San Francisco: Jossey-Bass. 

Hood, N. & Koberg, C. (1994). Patterns of Differential Assimilation and Acculturation for 

Women in Business Organizations. Human Relations, 47: 159-181. 

Louis, M. (1990). Acculturation  in the Workplace: Newcomers as Lay Ethnographers. In: 

Schneider, B. (Ed.), Organizational Climate and Culture. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 85–

129. 

Nahavandi, A. & Malekzadeh, A. (1993). Organizational Culture in the Management of 

Mergers. Westport, CT: Quorum Books. 

Ward, C., Bochner, S. & Furnham, A. (2003). The Psychology of Culture Shock.  2nd ed., 

New York: Routledge. 

Palmer, S., Cooper, C. & Thomas, K. (2004). “A Model of Work Stress to Underpin the 

Health and Safety Executive Advice for Tackling Work-related Stress and Stress Risk 

Assessments. Counselling at Work” <http://www.bacpworkplace.org.uk/ 

journal_pdf/acw_winter04_a.pdf>, (last access: 05/05/2015). 

http://www.bacpworkplace.org.uk/%20journal_pdf/acw_winter04_a.pdf
http://www.bacpworkplace.org.uk/%20journal_pdf/acw_winter04_a.pdf


- 882 - 
 

ПЕРЦЕПЦИИ ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЛИДЕРСКИ СТИЛ В 

МУЛТИКУЛТУРНИ КОМПАНИИ 

 

Лили Йорданова, магистър Трудова и организационна психология 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

PERCEPTIONS OF THE PREFERRED LEADERSHIP STYLE IN 

MULTICULTURAL COMPANIES 

 

Lili Yordanova, Master of Work and Organizational Psychology 

Sofia University “ST Kliment Ohridski” 
 

Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на перцепциите за предпочитания 

лидерски стил в мултикултурни компании. Изследването следва модела на международното проучване 

GLOBE. Според получените резултати, представителите на мултикултурни компании посочват всички 

предложени им лидерски стилове като важни за своя лидер. В същото време е отчетено, макар и слабо, 

предпочитание към Харизматичния/основан на ценностите лидерски стил. В допълнение се наблюдават 

слаби до средни по сила линейни взаимовръзки между част от лидерските стилове и социо-културните 

ценности и практики. Демографските характеристики и националността на участниците в изследваната 

извадка не оказват статистически значимо влияние върху предпочитания лидерски стил. Националността 

обаче се оказва фактор, който влияе на част от социо-културните ценности и норми. 

 
Ключови думи: лидерски стилове, мултикултурни компании, националност 

 
Abstract: The report presents the results of a research of the perceptions of the preferred leadership style 

in multicultural companies. The research follows the model of the international study GLOBE. According to the 

results, the representatives of multicultural companies indicate that all of the presented leadership styles are 

important for their leader. At the same time it was reported a preference towards the Charismatic/ Value-based 

leadership. There are also weak and medium correlations between the leadership styles and the socio-cultural 

practices and values. The demographic characteristics and the nationality do not correlate with the preferred 

leadership style. However the nationality influences the socio-cultural values and practices. 

 
Key words: leadership styles, multicultural companies, nationality 

Увод 

Лидерството е една от най-широко обсъжданите  и популярни теми в последните 

години, тъй като лидерите имат решаваща роля при формирането и установяването на 

организационната култура и при постигането на максимална ефективност на 

служителите (Schein, 2004).  

Под влияние на крос-културната перспектива в изследването на организациите, 

както и на масовата глобализация на пазара, бизнесът и академичнитре среди се 

интересуват от основните типове и стилове лидерство, които съответстват на дадена 

национална култура. Основания за този интерес произтичат от факта, че все по-често 

лидерите ръководят екипи, съставени от представители на множество културни групи, 

които могат да имат различна концепция за това какво включва самото лидерство и 

каква е фигурата на лидера (Koopman, Den Hartog, Konrad and al.,1999). 

 

Теоретична рамка 

Едно от първите мащабни международни изследвания, проведено oт Хофстеде 

(2001) сочи, че управлението и лидерските стилове се различават за отделните култури. 

Той твърди, че причината за подобни различия се основава предимно на факта, че 

самите култури се различават по шест основни дименсии, които определят основните 
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ценности и схващания за социалния статус, половите роли, индивидуалното поведение 

и отношението към труда. 

Първите четири дименсии Хофстеде извежда на базата на сравнително изследване 

на ценностите на работници и мениджъри от петдесет и три клона на корпорацията 

IBM в различни държави. Дименсиите са: висока/ниска дистанция от властта; 

индивидуализъм/колективизъм; мъжественост/женственост и избягване на 

несигурността. 

Петата дименсия е открита от проф. Майкъл Бонд от  Университета в Хонг Конг 

(цит. по Hofstede, n.d., p.11), който изследва студенти от двадесет и три различни 

националности. Тази дименсия е наречена „дългосрочна ориентация“ , а нейната 

противоположност - „краткосрочна ориентация“.  

Към петте дименсии на Хофстеде е добавена и шеста, открита от българския 

изследовател Михаил Минков (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). Дименсията е 

наречена „угаждане срещу сдържаност“ и се отнася до това доколко дадено общество 

позволява задоволяване на основните и естествени човешки нужди, свързани с 

удоволствието от живота и забавлението. 

Позовавайки се на изследванията на Hofstede (1980, 2001), McClelland (1961) и 

Triandis (1995) екип от учени провежда мащабно изследване на лидерството, наречено 

GLOBE. В него те извеждат няколко основни дименсии, които „значително корелират с 

изоморфните дименсии на социалната и организационната култура“ и потвърждават 

схващането, че „културните различия влияят силно върху начина, по който хората 

мислят за лидерите и за нормите, отнасящи се до статуса, влиянието и приилегиите на 

лидерите“ (цит. по House et al.,n.d., с. 2). 

За да се постигне това петте класически дименсии на Хофстеде са разширени до 

девет. Изследователите от GLOBE запазват наименованият „избягване на 

несигурността“ и „разстояние от  властта“. В същото време разделят колективизма на 

вътрегрупов и институционален, а дименсията мъжественост/женственост на две други 

дименсии- асертивност и полово равенство. Дългосрочната ориентация пък се 

превръща в ориентация към бъдещето (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010). 

Основното допускане при изследването на лидерството в контекста на 

националната култура е, че в зависимост от културния профил, който дадена държава 

има, идеалното лидерско поведение трябва да е съобразено с различни изисквания и 

очаквания. В тази връзка в основата на междукултурното изследване GLOBE заляга 

имплицитната теория за лидерството на Робърт Лорд. Според нея хората имат 

имплицитни теории (вярвания, схващания и убеждения) за характеристиките и 

поведенията, които разграничават лидерите от останалите хора. Допуска се, че същите 

характеристики и поведения са ключови при преценката кой лидер е ефективен и кой 

не, кой е добър и кой лош и т.н. (House et al.,n.d.). В тази връзка теорията за 

имплицитното лидерство е много подходяща при определянето на перцепцията за 

идеалния тип лидерство, тъй като дава свобода на избор и се основава на преценката на 

последователя за подходящото според него лидерско поведение. 

 

Цели и хипотези на изследването 

Да се измерят перцепциите за предпочитания лидерски стил в мултикултурни 

компании. За тази цел бяха изведени пет основни хипотези: 

1. В мултикултурните компании има повече от един предпочитан лидерски стил. 
2. Съществува взаимовръзка между социокултурните практики и предпочитания 

лидерския стил. 

3. Съществува взаимовръзка между социо-културните ценности и предпочитания 

лидерски стил. 
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4. Националността влияе върху социо-културните практики и ценности. 

5. Демографските характеристика и националността влияят върху предпочитания 
лидерски стил. 

 

Метод на изследването 

Инструментариум  

В настоящото изследване беше използвана батерия от тестове, съставена от три 

въпросника от Формуляр Бета на международното изследване GLOBE и допълнителни 

демографски въпроси. 

Въпрoсник за социо-културните практики: Състои се от 39 айтема, групирани в 

девет скали. Айтемите са свързани с вярванията, нормите и практиките в националната 

общност на изследваните лица.  

Въпросник за поведенията, характерни за идеалния лидер: Съставен от 56 айтема, 

които в същността си са поведения или черти (автократичен, грижовен, визионер и 

т.н.). Всеки айтем е придружен от кратко описание. Тук се обхващат 19 скали, които  се 

групират в шест междукултурни типа лидерство, основани на работат на Лорд и Махер 

(1991) върху имплицитната теория за лидерството (цит.по Northouse, 2006, стр.314): 

харизматично/основано на ценностите лидерство; ориентирано към екипа лидерство; 

участващо лидерство; лидерство, ориентирано към хората; автономно лидерство и 

самозащитно лидерство. 

Въпросник за социо-културните ценности: Съставен от 39 айтема, които се 

групират в девет скали, идентични на тези, които се използват във въпросника за 

социо-културните практики.  

Процедура 

Изследването беше проведено изцяло онлайн. За тази цел беше създаден 

въпросник в Google Forms. Въпросникът беше разпространен с помощта на служебни 

комуникационни канали (корпоративни сайтове с ограничен достъп и електронни 

пощи) и специфични канали на лица, работещи в международни компании в България, 

в социалните мрежи Facebook и LinkedIn. 

За да се събере възможно най-разнообразна извадка и да се изследват 

представители на чужди култури, въпросникът беше изцяло на английски език.  

Задължително изискване за участниците в изследването беше да работят в 

мултикултурен екип на международна компания и английският да бъде техният 

официален, работен език.  

Изследвани лица 

В изследването взеха участие 83 изследвани лица. 7 от всички попълнени 

въпросници не бяха използвани, тъй като в тях липсваха или демографските данни или 

голяма част от отговорите на въпросите. В тази връзка бяха анализирани резултатите от 

76 попълнени въпросника.  

Поради естеството на изследването, в него взеха  участие само лица, които в 

момента работят, или са работили доскоро, в мултукултурен екип на международни 

компании в аутсорсинг сектора (Клиентско обслужване и IT услуги).  

От общо 76 изследвани лица, 38 са от мъжки и 38 от женски пол. Най-младото 

изследвано лице е на 20, а най-възрастното на 68 годишна възраст.  

В изследването взеха участие представители на 19 различни държави. Трябва да 

се отбележи, че някои от ИЛ имат майка или баща, които произхождат от държави, 

различни от тяхната собствена. Поради това общият брой на държавите, които са 

свързани с участниците в изследването са 23. Под „свързани“ в този контекс имаме 

предвид, че ИЛ имат родител (майка или баща), който произхожда от тези държави. 
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За да се улесни работата с получените резултати и за да се диференцират 

отделните представители на различните националности, ИЛ бяха разпределени в 7 

отделни клъстера, както следва: 

1. Англоговорящ клъстер – Великобритания, Ирландия САЩ 

2. Източна Европа – Кипър, Гърция и Полша 

3. Латинска Европа – Колумбия и Мексико 

4. Германска Европа – Белгия и Холандия 

5. Латинска Америка – Франция, Италия, Румъния, Испания 

6. Северна Европа – Швеция, Финладия и Исландия 

7. Близък изток - Тунис 

 

Българите бяха обособени в отделна група – Клъстер 8, за да може техните 

резултати да се сравнят с тези на представителите на другите националности.  

Възрастта на ИЛ варира между 20 и 68 годишна възраст. За улесняване на 

статистическия анализ и въз основа на кумулативния процент в разпределението на 

възрастта на участниците, те бяха разделени в 3 групи: 

 Група 1 (20 - 26 год. възраст) - 28 ИЛ 

 Група 2 (27 - 33 год. възраст) – 27 ИЛ 

 Група 3 (34 - 68 год. възраст) – 21 ИЛ 

 

Трудовият опит на ИЛ варира между по-малко от година и 50 години. В 

зависимост от това участниците бяха разпределени в три групи: 

 Група 1 (0 - 3 год.) – 28 ИЛ 

 Група 2 (4 - 9  год.) – 27 ИЛ 

 Група 3 (10 – 50 год.) – 21 ИЛ 

 

Статистически анализи и резултати 

Резултатите от настоящото изследване бяха обработени с помощта на 

статистическата програма IBM SPSS Statistics Version 20.  

Въпросникът за изследване на социо-културните практики съдържа айтеми, които 

се оценяват по 7 степенна ликертова скала. Най-висока средна стойност за 

мултикултурната извадка има скалата Дистанция от властта (  = 5.52), а най-ниска (  

= 3.37) – скалата Ориентация към бъдещето.  

След статистически анализ на получените резултати от въпросника за социо-

културните ценности, най-висока средна стойност за мултикултурната извадка има 

скалата Ориентация към подобряване на представянето (  = 5.83), а най-ниска (  = 

3.36) – скалата Асертивност. 

Въпросник за изследване на предпочитания лидерски стил използва 7 степенна 

ликъртова скала, за да определи дали дадено поведение или характеристика подпомага 

или затруднява човек да бъде идеален лидер. Математическата средна стойност, която 

може да получи всеки един лидерски стил е 3.5. Единствената скала, която се добижава 

до тази средна стойност е Самозащитно лидерство (  =3.61). Всички други скали имат 

средна стойност, която е над математическата. Скалата, която се откроява най-много е 

тази, измерваща Харизматичното/основано на ценности лидерство (  =5.51).  

Сравнително близки са и средните стойности по скалата за лидерство Ориентирано към 

екипа (  =5.33). 

Важно е да се подчертае, че и в проекта GLOBE Харизматичното/Основано на 

ценности лидерство е това, която получава най-високи средни стойности от шестте 

лидерски типа. Тоест то донякъде се очертава като глобално предпочитан лидерски 

стил. 
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Хипотеза № 2 и № 3 се отнасят до взаимовръзката между социо-културните 

практики и ценности и предпочитания лидерски стил. За да бъдат проверени те бяха 

проведени редица корелационни изследвания, търсещи линейна връзка между 

изследваните променливи. Корелационните анализи дадоха следните резултати: 

 Слаба отрицателна корелация (R= -252) между социо-културналната практика 

Колективизъм I тип и автономното лидерство, при статистическа значимост на 

резултатите <0.05. 

 Слаба корелация (R = -244) между социо-културналната практика Асертивност и 

ориентираният към хората лидерски стил, при ниво на статистическа значимост на 

резултатите <0.01. 

 Умерена отрицателна корелация (R= - 418) между социо-културната ценност  

Дистанция от властта и харизматичното/основано на ценности лидерство, при ниво 

на статистическа значимост на резултатите < 0.01. 

 Умерена отрицателна корелация (R= - 419) между социо-културната ценност  

Дистанция от властта и ориентирания към екипа лидерски стил, при ниво на 

статистическа значимост на резултатите < 0.01. 

 Слаба отрицателна корелация (R= -235) между социо-културната ценност  

Дистанция от властта и ориентираното към хората лидерство, при ниво на 

статистическа значимост на резултатите <0.05. 

 Слаба към умерена корелация (R=358) между социо-културната ценност  Полово 

равенство и харизматичното/основано на ценности лидерство, при ниво на 

статистическа значимост на резултатите <0.01. 

 Умерена корелация (R= 403) между социо-културната ценност  Полово равенство и 

ориентирания към екипа лидерски стил, при ниво на статистическа значимост на 

резултатите <0.01. 

 Слаба отрицателна корелация (R= -285) между социо-културната ценност 

Асертивност и харизматичното/основано на ценности лидерство, при ниво на 

статистическа значимост на резултатите <0.05. 

 Слаба отрицателна корелация (R= -256) между социо-културната ценност 

Асертивност и ориентираният към хората лидерски стил, при ниво на 

статистическа значимост на резултатите <0.05. 

 Слаба към умерена отрицателна корелация (R= -327) между социо-културната 

ценност Асертивност и ориентираното към екипа лидерство, при ниво на 

статистическа значимост на резултатите <0.01. 

Наблюдаваните корелации са недостатъчно силни, за да може да се правят 

каквито и да е генерални изводи и да се търси пряка причинно-следствена връзка 

между изследваните променливи. 

За да се потвърди или отхвърли Хипотеза № 4: „Националността влияе върху 

социо-културните практики и ценности“, бяха проведени няколко еднофакторни 

дисперсионни анализа (One-way- ANOVA). Те отчетоха, че в замисимост от 

националността, се наблюдава статистически значима разлика в средните стойности на 

ИЛ по следните културни дименсии: 

 Избягване на несигурността - F(7,67) =4.285, p = 0.01 

 Ориентация към бъдещето – F (7,67) = 3.803, p = 0.02 

 Дистанция от властта – F (7,67) = 4.017, p = 0.01 

 Колективизъм II тип (Вътрегрупов колективизъм) – F (7,67) = 3.376, p = 

0.04 

 Полово равенство – F  (7.66) = 4.173, p = 0.01 
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ANOVA анализът на резултатите на ИЛ по въпросника за измерване на социо-

културните ценности отчете, че няма статистически значима разлика в средните 

стойности на участниците по 8 от 9 дименсии, в зависимост от тяхната националност.  

Единствената дименсия, по която беше отчетена статистически значима разлика 

между групите е Колективизъм I тип [F(7,68=2.318), p=0.35]. 

Хипотеза №5: “Демографските характеристика и националността влияят върху 

предпочитания лидерски стил“. беше изследвана чрез извършването на еднофакторни 

дисперсионни анализи (One-way- ANOVA). 

Резултатите от първия ANOVA анализа не отчетоха статистически значим ефект 

на националността върху перцепциите за идеалния лидерски стил. Разликите между 

отделните национални клъстери са минимални.  

Липсата на достатъчен брой ИЛ беше отчетена и при проверката на влиянието на 

демографските характеристики върху предпочитания лидерски стил. Въпреки, че бяха 

събрани голям брой демографски данни, те бяха дотолкова разнообразни, че не 

позволиха да бъдат кодирани по лесен за статистически анализ начин.  

 

Недостатъци на изследването 
Основен недостатък на проведеното изследване е, че в него участват прекалено 

малък брой ИЛ. В следствие на това резултатите не могат да бъдат генерализирани, тъй 

като извадката е прекалено хетерогенна и недостатъчно представителна. 

От една страна отворените демографски въпроси доведоха до получаване на 

прекалено разнообразни и трудни за анализ резултати. От друга - изследването беше 

проведено на английски език, който не е майчин за 90% от участниците в него. Това със 

сигурност е повлияло на техните отговори и е засилило вероятността за грешка, 

породена от недостатъчно разбиране на въпросите. 

Важно е да се подчертае, че формулирането на въпросите в батерията на 

изследването GLOBE е доста противоречиво и неведнъж е било критикувано от 

научните среди. Най-често споменавата критика е тази на Герт Хофстеде, според който 

проектът GLOBE използва „изследователски жаргон“, който не е подходящ за 

проблемите на ИЛ (по Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, с.42). Във връзка с 

изследването на културните практики, съответният въпросник пита ИЛ за това как се 

случват нещата в тяхната държава. След това резултатите за поведението и чертите се 

генерализират и се оценява самата култура, от която те произхождат. Подобна 

формулиране на въпросите обаче е прекалено опростени и няма как да измери такъв 

сложен конструк като културата.  

Въпросите от теста за изследване на социо-културните практики („как нещата се 

случват“) имат за цел да бъдат описателни, но всъщност има голяма вероятност да 

подтикнат ИЛ към залитане в посока на самосбъдващи се пророчества за утвърдени 

национални стереотипи. Другият въпросник – този за социо-културните ценности („как 

трябва да се случват нещата“) се отнася до по-скоро желателни конструкти, а доколко 

те съответстват на реалните ценности е доста трудно да се определи (Hofstede, Hofstede 

& Minkov, 2010). 

В тази връзка е необходимо да се подхожда с внимание при използване на 

въпросниците и към интерпретацията на резултатите от двата въпросника за измерване 

на социо-културните практики и ценности. 

 

 

 

Заключение и препоръки  
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Получените резултати доказаха, че няма строго предпочитание само към един 

стил в лидерството. Въпреки това, подобно на получените от проекта GLOBE 

резултати, Харизматичното/Основани на ценности лидерство беше с най-високи средни 

стойности.  

Въпреки, че се отчетоха слаби до средни по сила линейни зависимости между 

изследваните проименливи, те не могат да бъдат интерпретирани по начин, който да 

генерализира резултатите за всички представители на мултикултурните компании. При 

все това би представлявало интерес да се наблюдава дали тези корелации биха се 

засилили ако се увеличи броят на ИЛ и те са представители само на една компания. 

Резултатите от изследването показаха, че националността влияе върху социо-

културните практики и ценности, но резултатите тук трябва да се интерепретират с 

изключително внимание, тъй като националните клъстери не съдържат еднакъв брой 

ИЛ. При все това се отчетоха съвпадения между резултатите от проекта GLOBE и 

наблюдаваните резултати на ИЛ в настоящата извадка. Това би могло да се дължи на 

факта, че се препотвърждават т.нар. „културни стереотипи“, но във всеки случай това 

не беше цел на настоящото изследване и подобно допускане остава в рамките на 

спекулацията.  

Демографските характеристики пол, възраст и трудов опит не се откроиха като 

имащи значение за предпочитания лидерски стил сред представителите на настоящата 

извадка. Това се дължи най-вече на високата хетерогенност на извадката и със 

сигурност е необходимо по-нататъшно проучване, което да се постарае да обхване по-

голям брой ИЛ или по възможност представители само на една мултикултурна 

компания. 
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Резюме: Събитията от 1986г., в Чернобил, извеждат на преден план значимостта на понятието 

култура на безопасност, използвано за пръв път като термин именно в доклада от ядрената авария. 

Вниманието е привлечено от взаимодействието между организационни и човешки фактори при осъщест-

вяване на безопасното изпълнение на дейността. Културата на безопасност обхваща всички аспекти на 

работната среда, типа оборудване, системите и процедурите, но определящи за нея са и степента на 

осъзнаване и отговорността за безопасността на всеки един индивид в организацията. Тя е отражение на 

съвкупността от ценности, нагласи, вярвания, социални норми и поведение в организацията. Разбирането 

на този термин не би могло да се осъществява без разглеждане на понятието организационна култура. 

Всяка организация трябва да вземе под внимание тези свои характеристики, за да развива и поддържа 

такава култура на безопасност, която да съответства както на самата нея, така и на служителите ѝ. 

 
Ключови думи: култура на безопасност; организационна култура; развитие на култура на 

безопасност; система за управление на безопасността. 

 
Abstract: The importance of the concept of safety culture is highlighted after Chernobyl events in 1986 

and it is first used as a term in the report of the nuclear accident. Attention is drawn to the interaction between 

organizational and human factors in the implementation of safe execution of activities. Safety culture covers all 

aspects of work environment, types of equipment, systems and procedures but defining is the level of awareness 

and the responsibility for safety of each individual in the organization. It also reflects a set of values, attitudes, 

beliefs, social norms and behavior in the organization. The study of this term could not be implemented without 

considering the concept of organizational culture. When trying to develop and maintain a safety culture that fits 

both itself and its employees, an organization must take into account all these characteristics. 

 
Key words: safety culture; organizational culture; developing safety culture; safety management system. 

 

Събитията от 1986г., в Чернобил, извеждат на преден план значимостта на 

понятието култура на безопасност, използвано за пръв път като термин именно в 

доклада от ядрената авария. Вниманието е привлечено от взаимодействието между 

организационни и човешки фактори при осъществяване на безопасното изпълнение на 

дейността. Културата на безопасност в организацията е продукт на индивидуални и 

групови ценности, нагласи, възприятия, компетенции, и модели на поведение. Тя има 

своите психологически, поведенчески и ситуационни аспекти, отнасящи се съответно до 

това: как хората се чувстват, често описвано с организационния климат; какво правят 

или свързаните със сигурността действия и поведение; и до това, с което самата 

организация разполага – политики, процедури, регламенти, организационни структури 

и системи за управление (Flynn and Shaw, 2008). Всичко това определя ангажираността 

и стила на управление на здравето и безопасността в организацията. Организации с 

позитивна културата на безопасност, се характеризират с комуникации, основани на 

взаимно доверие, със споделени разбирания за значението на безопасността и с доверие 

в ефикасността на превантивните мерки. 

Организационната култура отразява това, което организацията определя като 

важно за нея и това, което тя игнорира. Често в индустрия, критична към 
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безопасността, само сериозен инцидент е в състояние да насочи вниманието на 

организацията към онова, което тя неглижира. Това превръща външното оценяване на 

културата на безопасност във важен механизъм на обучение, даващ възможност на 

организацията да разбере  моделите на мислене, които е взела за даденост и да разгледа 

причините за наличните организационни поведенчески проблеми. По-доброто 

разбиране на културата за безопасност дава възможност за предвиждане на реакциите 

към промените и развитие на инициативи. Програмата за развитие на култура на 

безопасност винаги трябва да се основава на задълбочено разбиране на съществуващата 

организационна култура и нейната ориентация. 

Културата на безопасност е понятие, което може да се използва за анализ и 

обяснение на основната логика на организационно поведение, особено когато 

организацията функционира с отношение към безопасността. Този поглед върху 

културата на безопасност има своите корени в теориите за организационна култура, 

които разглеждат значенията и вярванията в организацията (Oedewald, Gotcheva, 

Viitanen and Wahlström, 2015). 

Schein, 1990, определя организационната култура като това, което групата е 

научила при разрешаване на проблеми, свързани с вътрешната интеграция и външната 

адаптация. Ако тези заучени модели работят достатъчно добре, то те се считат за 

валиден начин за мисли, чувства и действия в условията на тези ситуации. Така тези 

културни модели водят към формиране на организационни структури, работни 

практики, социализация на новопостъпилите и ежедневни вземания на решения. Като 

цяло, организационната култура определя всички предприемани в организацията 

дейности. 

Понятието култура на безопасност е било използвано, за да подчертае, че 

безопасността при високорисковите системи не може да бъде сведена само до 

техническата надеждност, а по-скоро принадлежи на цялата социо-техническа система. 

Организациите, които проектират, произвеждат, експлоатират и контролират 

високорискови технологии създават безопасността като вземат решения и извършват 

ежедневни дейности. По същия начин, организациите имат склонност да развиват 

различни социални и психологически феномени, които биха могли да ги направят по-

уязвими към рискове. Те могат да се насочат към рискови стратегии, тъй като малките 

отклонения, които са служели като предупредителни сигнали, постепенно се превръщат 

в  норма, или защото различните организационни единици оптимизират своите локални 

цели и работни практики, без да вземат предвид цялостната дейност (Dekker, 2011 по 

Oedewald, Gotcheva, Viitanen and Wahlström, 2015). 

Неуспехът при споделяне на научените уроци, липсата на оптимален 

информационен поток, погрешното тълкуване на технически явления и ситуации, при 

изпълнение на оперативни задачи, често са били констатирани при различни 

разследвания на инциденти.  

Същността на културата на безопасност, е способността и готовността на 

организацията да разбере безопасността, рисковете, опасностите и средствата за 

предотвратяването им, както и способността и готовността да действа сигурно, да 

предотвратява актуализирането на опасностите и да насърчава безопасността (Reiman, 

2008 по Oedewald, Gotcheva, Viitanen and Wahlström, 2015). 

Характеристики на  културата на безопасност в организацията 
През март 2011 г., след аварията в АЕЦ Фукушима, Комисията за ядрено 

регулиране издава официална декларация за политиката на култура на безопасност, 

която предоставя очакването, че индивиди и организации, извършващи регламентирана 

дейност, създават и поддържат положителна култура на безопасност. И докато 

Комисията за Ядрено Регулиране цели осигуряването на радиационна безопасност, тази 
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декларация описва някои личностови и организационни характеристики, които 

присъстват в позитивната култура на безопасност: 

 Лидерски ценности и действия за безопасност – лидерите се ангажират с 

безопасността при решенията и поведението си; 

 Идентифициране и разрешаване на проблемите – въпроси, потенциално 

свързани с нарушаване на безопасността са незабавно идентифицирани, цялостно 

оценявани и своевременно адресирани и разрешавани, в зависимост от значимостта им; 

 Лична отговорност – всички индивиди поемат лична отговорност за 

безопасността; 

 Работни процеси – внедряване и поддържане на безопасността при 

планиране и контролиране на работни дейности; 

 Непрекъснато учене – търсене и осигуряване на възможности за научаване 

на начини за поддържане на безопасност; 

 Работна среда, позволяваща изразяване на загриженост – поддържане на 

работна среда със съзнание за безопасност, в която служителите да се чувстват 

свободни да изразяват загриженост за безопасността, без страх от репресивна мярка, 

заплашване, тормоз или дискриминация; 

 Ефективна комуникация по безопасността – комуникациите са фокусирани 

върху безопасността; 

 Уважителна работна среда – доверието и уважението се просмукват в 

организацията; 

 Изпитващо отношение – индивидите избягват удовлетвореността и 

непрекъснатите предизвикателства на условията и дейностите, за да   идентифицират 

несъответствия, които биха могли да възникнат в резултат на грешка или неподходящо 

действие. 

Препоръката е всички служители да работят за развитието на тези 

характеристики и да ги внушават на тези, които обучават или супервизират. 

В Центъра за Индустриални Изследвания VTT във Финландия, е разработена 

методика за оценка на културата на безопасност, наречена МИКБ (Модел на 

Интегрирана Култура на Безопасност - DISC), базираща се на някои основни 

характеристики на организационната култура. Авторите извеждат наличието им като 

добър потенциал на организацията за безопасност. Обособени са като дейностите и 

мерките, които една организация трябва да извършва, за да развие добра култура на 

безопасност: 

 Управление на условията на работа – управление на физическите условия на 

труд (работно пространство, осветеност); средствата необходими за извършване на 

дейността (инструменти, инструкции); човешки ресурси; 

 Управление на процеса на работа – начинът, по който сътрудничеството, 

комуникацията, информационния поток се управляват в организацията; 

 Управление на безопасността и лидерство – как съображенията за 

безопасност са включени в управлението на процеса на вземане на решения; функцията 

включва събиране на обратна връзка и информация, изясняване на очакванията, 

комуникация по въпросите за безопасността и осигуряване на актуално управление по 

отношение на начина, по който се извършва работата в съответната област; силните 

лидери въвеждат култура на безопасност в организациите си и интегрират 

превантивните мерки в бизнес стратегии, процеси и изпълнения; 

 Супервизирана подкрепа за безопасност – супервизори, които така да 

организират работата в съответната работна среда, че тя да се изпълнява безопасно; 

осигуряване на позитивна обратна връзка при поведение на персонала със съзнание за 
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безопасност; справедливо отношение към подчинените; проследяване на уменията за 

справяне, показателите за стрес и умора; 

 Проактивно развитие на безопасността – непрекъснато развитие на 

практики, мониторинг на текущото ниво на безопасност и поддържане на постоянна 

бдителност за слаби сигнали; функцията включва организационни средства за учене от 

опита, одит и сравнителен анализ на организационната култура на безопасност; 

 Контрол на риска – възпрепятстване на опасностите да причиняват вреда; 

предвиждане и въвеждане на сигурност чрез осигуряване на качество; резервни 

системи; бланки и физически бариери, с цел да се предотвратят нежелани промени при 

техника и персонал; 

 Управление на компетентността – как се идентифицира нуждата от 

компетентност и как уменията и знанията на персонала се развиват и поддържат; 

функцията включва и обучение и социализация на новопостъпилите, както и предаване 

на знания от опитния персонал на новопостъпилия; 

 Управление на промяната – боравене с промени в организационните 

структури, практики и технологии; планиране, изпълнение, както и проследяване на 

вече въведени промени; 

 Управление на трети страни – колко ръководители и наети служители са 

подбрани и обучени по въпросите, свързани с безопасността, и как се осигуряват 

техните знания и умения в полето на интерес; функцията се отнася и до практиките, 

улесняващи ръководителите да обучават и да се обучават; 

 Стратегическо управление – отнася се до начина, по който организацията 

оформя дългосрочните предпоставки за работа (наличие на работна сила, околна среда, 

инвестиции); пакети от дългосрочни цели за развитие и гаранции за финансова 

жизнеспособност. (Oedewald et al., 2015). 

Изследването на по-горе изброените функции дава възможност за оценка на 

характеристиките на културата на безопасност, както и построяване на програма за 

подобрение и развитие.  

Друго, проведено в САЩ изследване, от началото на 1960 до края на 1970-те 

години, в широк спектър от индустрии, открива следните последователни функции: 

 Силна ангажираност на висшето ръководство, лидерство и участие в 

безопасност; 

 По-близък контакт и по-добри комуникации между всички организационни 

нива; 

 По-голям контрол на опасностите и по-добро стопанисване; 

 Опитна, стабилна работна сила; 

 Добър подбор на кадри, устройване на работа и процедури за насърчаване; 

 Добро въвеждане в длъжност и проследяване на обучение по безопасност; 

 Текущи схеми за безопасност, усилващи значението на безопасността, 

включително и докладване при разминаване със ситуация. 

Разглеждано от този ъгъл, преобладаващата култура на безопасност на 

организацията се отразява в: динамичните взаимовръзките между възприятията на 

членовете и отношението към организационните цели за безопасност; всекидневно 

поведение на персонала насочено към безопасност; както и в наличието и качеството 

на организационните системи за безопасност, за да се подкрепи целенасоченото 

поведение. Още тогава, преди да е въведен официално термина култура на 

безопасност, функциите на и изискванията към организацията и нейните служите се 

припокриват с днешните актуални критерии. 
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Ефективното лидерство от висшия мениджмънт е ключова характеристика на 

положителна култура на безопасност, тъй като определя как всички останали в 

организацията се очаква да действат по въпросите на безопасността. За съжаление, 

управлението на безопасността не е област, която вълнува много висши мениджъри и 

ръководители. Участието в теми, свързани с безопасността има тенденция да се 

разглежда като нещо, което се изисква от законодателя, скучно е и не е особено 

видимо влиянието му върху печалбата и конкурентоспособността. Може би заради 

възприемането на безопасността като старомодна, инициативите за корпоративна 

безопасност са твърде често делегирани на средни и младши мениджъри. В резултат 

на последното висшите мениджъри са склонни все по-малко да участват в 

управлението на безопасността. От друга страна, това помага да се обособят 

специализирани отдели, групи или комисии, които да съветват средните и младши 

мениджъри за това как може да се подобри безопасността. Използването на външни 

консултанти също става много широко разпространено (Cooper, 1998). 

Изследователите са идентифицирали два фактора на изключителна важност за 

ефективното лидерство: грижовно и контролиращо поведение. Грижовното поведение 

се отнася до: благосъстоянието на хората; подпомагане на хората, когато е 

необходимо; установяване на добри отношения с подчинените; създаване на добри 

двупосочни комуникации, като се обясняват нещата; общодостъпност. Контролът се 

свързва с: поставяне на целите; поддържане на стандарти за изпълнение на дейността; 

разясняване на работните роли, очаквания и отговорности на хората; мотивиране на 

хората да следват правилата и процедурите. 

Ефективното лидерство при развитие на култура на безопасност изисква висши 

мениджъри, разработващи и реализиращи стратегически план за безопасност, който 

да улавя сърцата и умовете на служителите на организацията, лично демонстриращи 

вълнение и ентусиазъм за промени и модел на поведение, които другите се очаква да 

следват. Също така и увеличаване на използването на ресурсите на организацията за 

предоставяне на продуктивна, но безопасна работна среда (DJA, 2013) 

Системите за управление на безопасността са интегрирани организационни 

механизми, предназначени за контрол на рисковете за здравето и безопасността, 

текущо и бъдещо изпълнение на здравето и безопасността, както и спазването на 

законодателството. По принцип, добрата система за управление на безопасността се 

оглежда в системите за управление на качеството. Тя трябва да бъде напълно 

интегрирана и единна система, центрирана около организационните политики, 

стратегии и процедури, които осигуряват вътрешна съгласуваност и хармонизация. 

Разработването на такава система следва да се разглежда като практичен начин на 

създаване на осведоменост, разбиране, мотивация и ангажираност на целия персонал, 

както и оптимизиране на ефективността на здравето и безопасността на дадена 

организация. По този начин безопасността става отговорност на всеки. Затова, тъй като 

управлението на безопасността зависи от много организационни дейности, тази 

дифузия на отговорността изисква всяка дейност да бъде преразгледана и интегрирана 

в един цялостен процес (Cooper, 1998). 

Данни за оценка на културата за безопасност 

Тъй като културата на безопасност е динамичен обект, който непрекъснато се 

променя, има нужда от надеждни измервателни уреди, така че ефективността на 

програмите за подобряване да могат да бъдат правилно оценени. Неодходимо е да се 

изследват психологическите аспекти, социалните процеси и конкретни структури и 

системи на организацията. Следователно, винаги трябва да се използват множество 

методи за събиране на данни, като например интервюта, анализ на документи, 
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наблюдения, изследвания на персонала и работа в група. 

Интервютата са основен източник на данни при оценка на културата на 

безопасност. За да се съберат богати и надеждни данни се използва неструктурирано 

интервю и рядко се отправят директни нормативни въпроси по културата на 

безопасност. Интервютата покриват теми, свързани с ежедневната работа, задачите 

на интервюирания, възприятия за организационните практики и бъдещи нужди за 

развитие в организацията, както и концепции за безопасност и рискове в конкретното 

поле на работа (Cooper, 1998) 

Анализът на документи е друг важен етап. В зависимост от целите, обхвата и 

дълбочина на оценката на културата на безопасност, се ревизират и анализират избрани 

части на системата на организацията за управление на документацията, както и 

оценъчни доклади от разследване на събития, също и документацията, описваща 

инициативи за последващото развитие. Анализът обръща внимание на първо място на 

обективните аспекти на организацията: как са структурирани дейностите, как се 

осигуряват ресурси за тях и има ли такива функции, които се считат за подходящи за 

подпомагане на безопасни дейности. На второ място, анализът се фокусира върху 

основните предположения за това как организацията трябва да работи, какво е 

безопасност и какви са рисковете. За целта е необходимо изучаване на това как са 

описани в документацията идеалната организационната работа и безопасност, или 

проучване на отговорите при инциденти или организационни оценки. 

Междуличностните отношения, груповата динамика, социалните норми и 

ключови въпроси могат най-добре да бъдат разбрани, ако събирането на данни обхваща 

наблюдения на срещи, работа на терен или семинари. Наблюдаваните ситуации могат 

да бъдат естествени ситуации на работното място или екипът за оценка на културата на 

безопасност може да организира фокус групи или семинари по безопасност, при което 

се наблюдава взаимодействие между персонал и организация (Oedewald et al., 2015) 

Усилията за безопасност в много организации са просто проектирани да 

отговарят на изискванията на законодателството, а създаването на положителна 

култура на безопасност, е просто страничен продукт. Истинската цел на създаването на 

добра култура на безопасност е да се направи загрижеността за здраве и безопасност 

наистина динамична и непрекъсната. Загриженост за благосъстоянието на всеки човек, 

който влиза в контакт с организацията, било той служител, ръководител, клиент или 

доставчик. С други думи, това е повече от просто предпазване от злополуки или 

задоволяване на изискванията на законодателството, то е за да гарантира, че всеки 

аспект на благосъстоянието на хората се обслужва в преследването на целите на 

организацията. 

Модел на зрялата култура на безопасност е разработен, за да помогне на 

организациите за установяване на актуалното си равнище на култура на безопасност и 

идентифициране на необходимите действия, за подобряване на културата. Този модел 

се състои от десет елемента, описани по-долу. Нивото на зрялост на дадена организация 

по отношение на културата ù на безопасност се определя въз основа на зрялостта на 

тези елементи: ангажираност на ръководството и прозрачност; комуникация; 

производителност срещу безопасност; учеща организация; ресурси за безопасност; 

участие; споделени възприятия за безопасност; доверие; индустриални отношения и 

удовлетвореност от работата; обучение. (Fleming, 2001) 

Като цяло, това е един поведенчески подход за оценка и развитие на култура на 

безопасност. Затова за прилагането му организацията трябва да отговаря на редица 

специфични критерии. като: наличието на адекватна система за управление на 

безопасността; техническите неизправности не са причина за по-голямата част от 

злополуките; компанията е в съответствие със законовите разпоредби за здраве и 
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безопасност; безопасността не се определя от стремежа за избягване на наказателна 

отговорност, а от желанието за превенция на злополуки. При прилагането на модела 

организацията преминава през пет последователни етапа, като се набляга на силните 

страни и се отстраняват слабостите от всяко предходно ниво: 

1) Изплуване - Безопасността се определя от  технически и процедурни решения 

и в съответствие с регламентите. Тя не се разглежда като ключов риск за дейността, а 

върху отдела по безопасност пада основната отговорност за нея. Много инциденти се 

разглеждат като неизбежни и като част от работата. Персоналът също е неангажиран, а 

разбирането му за безопасност често се заключава до промяна на сменната система; 

2) Управление – организационното ниво за инциденти е средно за конкретния 

индустриален сектор с тенденция към над средното. Безопасността се разглежда като 

бизнес риск, а управлението на времето и усилията е насочено към превенция на 

инциденти. Безопасността е спазване на правила и процедури и технически средства за 

контрол. Злополуките се разглеждат като предотвратими. Ръководството определя 

инцидентите като грешка на персонала от първа линия. При злополука ръководителите 

реагират с цел запазване на здравето и безопасността, но чрез наказание. 

3) Включеност – Нивата на инциденти и събития са сравнително ниски. 

Мениджърите осъзнават, че множество фактори довеждат до злополуки и 

първопричините за това често произхождат от управленските решения. Значителна част 

от служителите от първа линия са готови да работят с управлението за подобряване на 

равнищата на здраве и безопасност. По-голямата част от персонала поема лична 

отговорност за собственото си здраве и безопасност. Нивото на безопасност е активно 

наблюдавано и данните се използват ефективно. 

4) Сътрудничество – По-голямата част от служителите  в организацията са 

убедени, че здравето и безопасността е важно както от морална, така и от икономическа 

гледна точка. Признава се значението на това  всички служители да се чувстват ценени 

и отношението към тях да е справедливо. Организацията полага значителни усилия в 

проактивни мерки за предотвратяване на аварии. Наблюдават се нетрудовите 

злополуки и се насърчава здравословен начин на живот. 

5) Непрекъснато усъвършенстване – Предотвратяването на всички инциденти 

или щети е основна ценност на фирмата. Организацията има доверие в своите процеси 

за безопасност. Тя непрекъснато се стреми да се развива и да намира по-добри 

механизми за контрол на риска и опасностите. Всички служители споделят 

убеждението, че здравето и безопасността са критичен аспект на работата им (Fleming, 

2001). 

Развитието на култура на безопасност в организацията, както вече стана 

ясно, трябва да вземе предвид вече съществуващия профил и ниво на култура на 

безопасност. Предизвикателствата, пред които се изправя развитието на инициативите 

са различни - при високите нива на култура на безопасност са едни, а  при незрялата 

култура  съвсем други (Amalberti et al., 2005 по Oedewald, Gotcheva, Viitanen and 

Wahlström, 2015). Например, при една култура на безопасност от високо равнище 

подобренията могат да бъдат по-трудни за осъществяване, тъй като драстичните 

недостатъци по безопасността вече са били отстранени. Сложността на системата за 

управление на безопасността сама по себе си може да крие известни рискове и да 

създава фалшиво чувство за сигурност или удовлетворение При ниски нива на култура 

на безопасност основни предизвикателства са честото преодоляване на прекомерно 

продуктивното съсредоточаване и несистематичния характер на организационните 

практики (Amalberti et al., 2005 по Oedewald, Gotcheva, Viitanen and Wahlström, 2015). 

Понякога, ако организацията използва иновативни технологии или е възложила 

голямата част от дейностите си на външни фирми, ниските нива на култура на 
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безопасност могат да бъдат следствие от недостатъчно знания и опит в областта. 

Редица изследвания сочат, че по-често културата на безопасност е приемлива, но има 

уникални предизвикателства, които се нуждаят от внимание. 

На база, описания по-горе, Модел за Интегрирана Култура на Безопасност, 

авторите му извеждат някои основни позиции при развитието на култура на 

безопасност в организацията: 

 Най-дълбоките нива на културата трудно подлежат на промяна, но 

разбирането им е в основата на работата по развитие на културата на безопасност; 

 Фокусът на развитието трябва да бъде еднакво разпределен върху 

организационните структури, работните практики, разбирането на служителите и 

колективния начин на мислене (нагласи, ценности, норми). Търсенето на развитие на 

само един компонент, например нагласи, може да доведе до дисбаланс в организацията 

между новите елементи и старите структури и елементи. Последното би върнало 

организациятата обратно към старите начини, и би довело до заучаване само на 

негативно отношение към бъдещите усилия за подобряване; (Oedewald et al., 2015) 

 Фокусът на развитие трябва да бъде върху самата организация, а не върху 

абстрактното понятие за безопасността ù. Безопасността трябва да бъде интегрирана в 

ежедневните дейности на организацията, но това не означава, че няма нужда от 

специалисти по безопасност или стабилен отдел по безопасност. 

Оценяването на културата на безопасност е  разбирането на основната логика, 

която направлява дейността на организацията. Задълбочена оценка на културата на 

безопасност често изисква външни експерти, в последствие изготвената програма цели 

интеграция на безопасността в развитието на организационните процеси и ежедневното 

управление на дейностите. Процесът на развитие е бавен и комплексен, но основните 

дейностите трябва да са насочени с приоритет към изграждане на ценности, свързани с 

мотивацията за непрекъснато повишаване на културата на безопасност. С това се 

поставят основите на систематична и продължителна работа, насочена към повишаване 

знанията на работещите и към осъзнаване на личния принос и значимостта на всеки 

един за осигуряване на безопасността.  
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Резюме: Обществените нагласи поставят по-високи очаквания към образователните институции в 

последните години. Интересът към изследването на организационната култура се заражда от 

съвкупността ѝ от уникални норми, убеждения, цели, които членовете на един колектив споделят 

помежду си обобщавайки начините и процесите, по които хората в колектива изпълняват своите 

ежедневни дейности. Целта на доклада е изследване и анализиране на характеристиките на 

организационната култура в училищната среда, установяване на това как учителският колектив 

възприема организационната култура и до каква степен избраните типове организационна култура 

оказват влияние върху гражданското поведение на учителския колектив. 

  

Ключови думи: организационна култура, гражданско поведение, характеристики на 

организационната култура, училище. 

 
Аbstract: Public attitudes set higher expectations for educational institutions in recent years. The interest 

in the study of organizational culture has originated from the combination of its unique values, beliefs, goals that 

members of a team share among each other summarizing methods and processes by the means of which people 

in the community perform their daily activities. The aim of this report is to study and analyze the characteristics 

of organizational culture in the school environment, finding how teachers perceive organizational culture and the 

extent to which selected types of organizational culture influence the civil behavior of the teachers. 
 

Key words: organizational culture, citizenship, characteristics of organizational culture, school. 

 

Обществените нагласи поставят по-високи очаквания към образователните 

институции в последните години. Също така идеите на Министерството на 

образованието и науката са свързани със самостоятелност на всяко от училищата. 

Интересът ми към разглежданата тема бе провокиран от сблъсъка между различни 

организационни култури проявени в поведението на учители по време на различни 

дебати, мероприятия и обучения проведени в община Габрово.  

Според Cartwright and Cooper (Cartwrigh and Cooper, 1993:57-70) обединени от 

своята култура представителите на различните училища показват сплотеност при 

срещата си с представители на друга организационна култура и точно в моменти на 

конфронтация организационната култура се появява ясно в поведението на хората. 

Прави впечатление, че организационната култура освен от вътрешните фактори до 

голяма степен зависи от вида на училището (общообразователна, профилирана, 

професионална подготовка) и местоположението на съответното училище.  

 

Какво е организационна култура? 

Съществуват много дефиниции в опитите да се разкрият особеностите на 

организационната култура.  Особено внимание се обръща на определенията на двама 

класици: 

mailto:amaliapantev@abv.bg
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- Петигрю твърди, че организационната култура е системата на общите и 

колективно възприетите значения, валидни за дадена група към определен 

момент и източникът на символите, езика, идеологията, вярванията, ритуалите и 

митовете в организацията. 

- Едгар Шайн говори за организационната култура, като за „съвкупност от 

основни схващания, които групата научава при решаване на проблемите за 

своята външна адаптация и вътрешна интеграция” (Иванов, 2010:13). 

Организационната култура е постоянно присъстваща и доминираща сила в дадена 

организация и е не само тясно свързана с отношението и поведението на отделните 

членове към групата, но също влияе директно върху връзката между тях.  

Съществуват и голям брой типологии свързани с организационната култур. Най-

общо те могат да бъдат обединени в две големи групи: 

Описателни теории - „Разгръща се в две насоки – едната описва по-скоро 

спецификата или профила на културата по множество измерения, а другата я отнася 

към даден тип, като използва отличителни характеристики на различни по брой типове” 

(Илиева, 2006:73). Основен автор в областта на организационната култура е Едгар 

Шайн. Той разглежда културата, като „трипластов феномен”. Първият пласт се състои 

от артефакти; вторият пласт обхваща причините за поведението на служителите. 

Третият пласт е най-дълбок, той  обхваща допускания, които са възприети „по 

подразбиране” от цялата група, с течение на времето те улягат, като даденост. 

(Пенчева, 2015:727).  В тази група теории влизат и разбиранията на Хеерт Хофстеде, 

както и на други двама автори - Тромпернаарс и Хемпдън-Търнър, които акцентират в 

своите изследвания върху дименсиите т.е универсалните измерения чрез които 

културите на различните организации могат да бъдат сравнени.   

Теории за „квадрантите” - Тези теории „не описват множество културни 

измерения, а ги свеждат до два основни параметъра, които се вземат за определящи в 

дадена класификация. Те позволяват организационната култура да се категоризира в 

четири разновидности, които графично се представят в квадранти. Тази тенденция се 

означава, като „синдром на квадрантите” (Илиева, 2006:78). Типологизирането на 

културата в „квадранти” включва теориите на много автори, някои от тях са: 

типологията на Т. Дийл и А. Кенеди, които разделят организационната култура в 

четири квадранта: силов тип (мачо) култура; „култура тип: здраво работи, добре се 

забавлявай”; „култура тип: заложи компанията” и „култура тип процес” (Иванов, 

2010:77). Р. Харисън и Ч. Хенди също правят класификация на организационната 

култура, водейки се от степента на формализация и централизация в организацията. И 

не на последно място  типологията на организационната култура, която не само може 

да бъде описана с качествени методи, но може да бъде и измерена количествено е тази 

на К. Камерън и С. Фриймън. Класификацията на двамата автори е добила широко 

приложение в практиката за целите на диагностиката и ефективното управление на 

организационната култура. Именно тази типология ще бъде използвана за целите на 

изследването. Тя се характеризира с две измерения: - Първото описва „органичните” 

процеси, включващи от една страна гъвкавост, свобода и динамичност, а от друга 

страна - „механичните” процеси събиращи в себе си стабилност, ред и контрол. - 

Второто измерение включва вътрешна интеграция и единство от една страна, а от друга 

– външна адаптация, ориентация и независимост.  Типологията включва в себе си 

четири измерения и в основата си се опира на „модела на конкурентните ценности”. 

Четирите типа са:  

„Кланов тип” култура -  характеризира се с ценности, като традиция, лоялност, 

екипост. Лидерите са считани за ментори, акцентът пада върху грижата за персонала, 
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главните цели са свързани с развитието на човешките ресурси, привързаността и 

трудовия морал. 

„Адхократичен тип” култура – характеризира се с динамичност, иновативност и 

творчество.  Целите на организацията с такъв тип култура са свързани с разтежа и 

осигуряването на нови ресурси, насърчава се индивидуалната инициатива и свобода. 

Лидерът трябва да бъде новатор и склонен да поема рискове. 

„Йерархичен тип” култура – стреми се към изграждане на организация, която да 

функционира безпроблемно, крепяща се на формални правила и политики. Ценят се 

стабилността, реда, както и точните правила. Успехът на организация с такъв тип 

култура се основава на стабилността, предсказуемостта и плавно извършващата се 

дейност.  

„Пазарен тип” култура – ориентацията на организация с такъв тип култура е към 

пазара и производството. Успехът се определя от пробива на пазара. Лидерът е пазарно 

и конкурентно ориентиран. Целите са насочени върху съревнователното действие. 

Основен приоритет е работата да бъде свършена. (Илиева, 2006, стр. 82) 
 

Училището като организация 

Основната цел на училището е висококачественото образование и обучение, което 

се обуславя, както от високия професионализъм на учителя, съвременната материално-

техническа база в училището, съвременните информационни технологии, така и от 

педагогическото сътрудничество между учител и ученик. Организационната култура на 

училището се определя, от една страна от външни фактори, като национални традиции, 

икономически условия, особености на културата в обкръжаващата среда. От друга 

страна сериозно влияние оказват вътрешни фактори, като особености на личността на 

ръководителя, училищни цели и задачи, общо ниво на образование и квалификация на 

преподавателите. Училищната общност, се състои от ръководител, учители, помощен 

персонал и ученици, които споделят обща ценностна система и са в обкръжението на 

външни лица /родители, общественост, институции и пр./. От момента на възникване в 

училището се създава собствена система на отношения, реакция на външни и вътрешни 

влияния и промени. С течение на времето те стават общоприет начин на поведение и се 

споделят от всички членове, което им дава чувство за съпричастност и принадлежност 

към организацията. Ценностите и правилата за изпълнение на служебните задължения 

са формулирани в "Етичен кодекс", в който са заложени ценности като морална 

отговорност към децата, лоялност във взаимоотношенията с колегите, поддържане 

имиджа на училището, насърчаване работата в екип, отговорност и професионализъм. 

Особеностите характерни за организационната култура - сила, пробивност и насоченост 

са ясно очертани в училището. Тук се наблюдава приемане и признаване на 

утвърдените правила за организационно поведение, ясно изразени цели и добре 

изградена структура.Училищната институция притежава огромен ресурс за изследване 

и за промяна. Тя е носител на ценности и обичаи, които съхраняват вечните традиции и 

култура на българина. Интерес за изследователя са и възможностите за развитие, за 

иновации, за съвременно приложение на възпитателните технологии. 

 

Гражданско поведение: Гаржданското поведение, като цяло представлява поведение 
насочено към другите, поведение извън предписаните норми и изисквания. Като цяло 

„идеята за поведение в труда”  се появява в теорията за социалния обмен, според нея 

организацията и нейните членове „сключват своеобразен психологически договор, всяка от 

страните предявява определени изисквания към другата и очаква нещо в замяна”.  

Според Дж. Марч и Х. Саймън се осъществява обмен между организационните 

стимули и индивидуалните приноси. Така личността влага усилия, предлага ангажираност, 

лоялност и въвлеченост в работата, в замяна на което организацията й осигурява 
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възнаграждения, социален статус, повишение и признание.  Възгледът за трудово 

поведение, което не се свежда директно до изпълнението на конкретната трудова роля, се 

разширява от Д. Катц и Р. Кан (Katz, Kahn, 1966; 1978). Те разграничават три основни типа 

поведение, които характеризират обмена между личност и организация. Първият тип се 

отнася до това, че след като са постъпили на работа в организацията, нейните членове 

трябва да останат в нея. Наред с това, организациите мотивират два типа поведение по 

отношение на изпълнението на трудовата роля. С течение на времето идеята за спонтанното 
или иновационното поведение прераства във възгледа за организационното гражданско 

поведение, което се характеризира с алтруизъм или оказване на помощ при изпълнение на 

задачите и с доброволно участие в дейности, които не са задължително предписани от 

трудовата роля. Гражданското поведение се обуславя от механизмите на социалния обмен 

между личност и организация” (Илиева, 2006:1). 
 

Цел, задачи, обект и предмет на изследването: 

Непосредствената цел на изследването е да се проследят и анализират 

характеристиките на организационната култура в училищната среда в СОУ „Отец 

Паисий” град Габрово.  

За целите на настоящото изследване са изведени четири основни хипотези:  

1. Водещият тип организационна култура, избран от колектива на изследваното 
училище, да бъде тип йерархия, следван от тип клан. 

2. Индивидуално-демографските фактори, като: възраст, пол, трудов стаж в 

организацията и извън нея и длъжност, оказват влияние върху характеристиките на 

организационната култура на съответното училище. 

3. Основни характеристики приемани за типични за училището, като организация 
са поставянето на ясни цели и задачи, съобразяване със стандартите, както и взаимната 

подкрепа и доверие и отговорността за собственото изпълнение 

4. Различните типове организационна култура оказват различно по степен влияние 
върху гражданското поведение на изследваните лица. 

 

Метод на изследването 

Участници: В проведеното изследване участват 45 изследвани лица, което е 

целият колектив на училището. Разпределени по пол; възраст; заемана длъжност в 

училището; общ трудов стаж и трудов стаж в организацията. 

Инструментариум: Емпиричното проучване беше осъществено с помощта на три 

въпросника (адаптирани за проучване в училище), които измерват типа организационна 

култура, характеристиките на организационната култура и въпросник за измерване на 

гражданското поведение  в организацията.  Базират се основно на теоретичната рамка 

на модела за конкурентните ценности на Камерън и Куин. 

 
Статистически анализи и резултати 

Резултатите по скалата за типа организационна култура 

 

Таблица 1: Резултати по скалата за типа култура 

 Кланова Адхократична Йерархична Пазарна 

Средна 12,4222 12,2778 11,1222 13,6222 

Медиана 13,0000 12,0000 11,0000 13,0000 

Мода 13,00 12,00 11,00 13,00 

Ст. Откл. 2,71665 2,62160 1,94134 2,12107 
 

Надежността на целия въпросник за типа организационна култура е много висока α 

= 0,915. Коефициентът на вътрешната консистентност в настоящото изследване е много 

висок и този факт е особено значим, като се има предвид краткостта на въпросника. 
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Този въпросник се използва главно да се проследят различията в типовете 

организационна култура и да се очертае спецификата на организационната култура 

(Илиева, 2006:142). 

Оказва се, че водещият тип култура е пазарният, следван от тип клан. С много 

близки стойности – тип адхокрация и на последно място – тип йерархия. Като цяло 

стойностите на четирите типа организационна куклтура са много близки. Следователно 

типът култура не е ясно изразен.  

 

Резултатите по скалата за характеристиките на организационната култура 

 

 

Коефициентът на вътрешна консистентност на целия въпросник за типичните 

характеристики на организационната култура е по-висока в сравнение с надежността по 

другите два въпросника в изследването α = 0,967. Оказва се, въпреки че 

организационният тип култура пазар е с най-високи стойности за предпочетен тип 

култура, във въпросника изследващ типичните характеристики на организационната 

култура, изследваните лица поставят на първо място правилата, които са характерни за 

йерархичния тип култура. Интерес представлява подредеността на средните стойности 

на субскалите на типичните характеристики – правила – подкрепа – цели – иновации. 

Това би могло да се дължи на факта, че образователната система като цяло е все още в 

йерархичен стил на ръководство, докато при училището ръководителят използва 

гъвкавост и подкрепа, за да ориентира колектива към пазарен тип. Все още обаче има 

бариери за въвеждане на иновации в образованието, които са свързани предимно със 

структурирането. Другият фактор, оказващ влияние, е застаряващият колектив. 

Промяната в мисленето и поведението е продължителен процес. Независимо, че се 

изтъква важността на иновациите, стремеж към проява в поведението не се отчита. 

 

Резултатите  по скалата за гражданско поведение в организацията 

 

Надежността на целия въпросник за гражданско поведение в организацията е също 

много висока α = 0,869, но е по-ниска от тази на останалите въпросници. Целта за 

използването на въпросника, свързан с поведението на изследваните лица, е да се 

установи, че различните форми на гражданско поведение са повлияни от различните 

Таблица 2: Типични характеристики в организационната култура 

 правила иновации целите подкрепа 

Средна 41,4911 30,9472 33,8750 37,7407 

Медиана 42,5000 31,2500 35,6250 39,5556 

Мода 31,40
a
 37,63 39,75

a
 41,56

a
 

Ст. Отклонение 6,39154 6,66116 6,22301 7,87600 

 

 

Таблица 3: Гражданско поведение в организацията 

 Лоялност Алтруизъм Подчинение Съгласие Участие 

Средна 29,8311 24,9639 32,4089 28,3580 34,9010 

Медиана 29,4000 24,6250 32,4000 28,4444 34,2727 

Мода 32,40 24,50 32,40 28,44 34,18 

Ст. отклонение 3,94138 4,02872 3,03344 4,05793 4,43107 
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ориентации в културата на училището. Обособените фактори: алтруизъм, общо 

съгласие, участие, лоялност, подчинение, се установяват със следните твърдения: 

(Илиева, 2006:230 - 231).  

 

Регресионен анализ: тип организационна култура и гражданско поведение  
Интерес предизвиква фактът, че и четирите типа организационна култура оказват 

изключително слабо влияние върху подчинението, като поведение. От въпросника за 

типичните характеристики излиза, че изследваните лица имат най-високи средни 

стойности за правилата, а при въпросника за гражданското поведение се оказва, че 

типовете организационна култура не оказват влияние върху субскалата на 

гражданското поведение – подчинението. Това би означавало, че колективът познава 

правилата, но не са формирани умения за тяхното спазване. По всяка вероятност това 

се дължи на неежедневно упражнявания контрол от страна на ръководството.  

 

       Таблица 4: Регресионен анализ: тип организационна култура и гражданско 

поведение 

 

 

 

Гражданско 

поведение 

 Тип организационна култура 

Пазар Клан Адхокрация Йерархия 

R R Sq R R Sq R R Sq R R Sq 

Алтруизъм 0.636 40,5% 0,656 43,1% 0,757 57,4% 0,504 25,4% 

Общо съгл. 0,565 32% 0,643 41,3% 0,748 55,9% 0,349 12,1% 

Участие 0,497 24,7% 0,509 25,9% 0,569 32,4% 0,441 19,4% 

Лоялност 0,474 22,4% 0,352 12,4% 0,449 20,2% 0,402 16,2% 

Подчинение 0,063 4,0% 0,152 2,3% 0,160 2,5% 0,238 10,8% 

 

 

Обобщавайки получените резултати от изследването можем да кажем следното:  

При проучване характеристиката на училището и съвместно с това провеждане на 

разговори с част от колектива бе установено, че в течение на 19 години е наложена 

смяна на трима директори с различен стил на ръководство. В настоящия момент най-

близко стоящите задачи пред целия колектив са свързани с обновяване на базата, 

повишаване квалификацията на учителите, оптимизиране взаимодействията с 

родителите. И всичко това, с цел повишаване качеството на образование, което е и 

основната мисия на училището. Следствие извършеното наблюдение бе поставена 

първата хипотеза, от която се вижда, че очаквам избраният тип култура да бъде насочен 

към тип йерархия. Основанията ми за това допускане бяха свързани отново с 

наблюдението за високите очаквания от страна на различни социални групи, 

висшестоящи и финансиращи – МОН, РИО на МОН, община Габрово, както и на 

родители и ученици. Именно това води до регламентиране на отношенията и 

процедурите, формализация, отчетност и контрол. В този смисъл би трябвало 

управлението на персонала да се характеризира със сигурност, предсказуемост и 
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стабилност. От направеното изследване бе установено, че основният избор на 

респондентите е към организационна култура тип „пазар”, следвана от тип „клан” с 

незначителна разлика с тип „адхокрация” и на последно място тип „йерархия”. Като 

цяло нито един от типовете организационна култура не е ясно изразен. Получените 

стойности са изключително близки. По всяка вероятност това се дължи от една страна 

на смяната на директорите в кратък срок и стила на ръководство на последния 

директор, ориентиран по-скоро към гъвкавост и свобода на действие, отколкото към 

упражняване на ежедневен контрол. 

Очакването демографските данни да влияят върху избора на организационна 

култура е удовлетворено единствено при статуса (длъжността) на изследваните лица. 

Оказва се, че най-силна зависимост съществува между длъжност и йерархичен тип 

организационна култура, следван от тип адхокрация, пазар и клан. До известна степен 

това може да бъде обяснено с факта, че върху начина на мислене и поведение на 

учителите все още влияе въвеждането на стабилността и контрола по вертикал т.е. по 

пътя на йерархията. Тук се има предвид контрол и натиск от страна на външни за 

училището организации, а не на контрол от страна на вътрешни фактори – ръководен 

състав, директор, тъй като последният е възприеман, като ментор и майчинска фигура.  

Следователно се оказва, че втората хипотеза е потвърдена само отчасти. След 

изведените средни стойности по въпросника за типичните характеристики на 

организационната култура се оказва, че с най-високи стойности е субскалата на 

правилата, които са типични за йерархичния тип организационна култура. В същото 

време изследваните лица не приемат формализацията, ригидността и консерватизма, 

както и точното изпълнение според наложените процедури. Това би могло да се дължи 

на факта, че образователната система като цяло е все още в йерархичен стил на 

ръководство, докато при училището ръководителят използва гъвкавост и подкрепа, за 

да ориентира колектива към пазарен тип.  Застаряващият колектив (над 46 години са 

около 80% от изследваните лица) и структурирането представляват бариера за 

въвеждане на иновациите в образователната система на училището.  

Изследваните лица приемат, като изключително важна характеристика на 

организацията – подкрепата. Очакват я, обаче,  не само от ръководителя, но и от 

колегите. По-голямата част от респондентите приемат за изключително важна 

взаимната подкрепа при решаване на проблеми свързани с работата, както и 

неформалната комуникация извън училище. Ясните цели и задачи, отговорността за 

собственото изпълнение при преследване на целта са следващите откроени 

характеристики от страна на изследваните лица. Въвеждането на иновации, поемането 

на рискове са характеристики ценени от изследваните лица, но неприети, като 

поведение от тяхна страна, а предписани единствено на ръководството на уилището.  

Може да се каже, че организационната култура  влияе върху проявите на 

гражданско поведение в училището, като организация. Тя не само обяснява 

ефективността в училището, но и влияе и върху поведението извън рамките на 

организацията. От направеното изследване ясно се вижда, че типовете организационна 

култура – пазар, клан, адхокрация оказват по-силно влияние върху алтруизма, общото 

съгласие и участието и влияят с по-ниски стойности на лоялността. Тип йерархия не 

оказва силно въздействие върху гражданското поведение. От направения регресионен 

анализ става ясно, че статистически четирите избрани типа не оказват влияние върху 

подчинението, .т.е. корелацията е слаба, но от тях с най-високи стойности е влиянието 

на йерархията, което би означавало, че ако ръководството използва бюрократични 

процедури, стриктни наказания, то хората, разбира се в не голяма част, биха се 

подчинили, биха участвали в задължителни събрания, съвети и срещи и биха си 

сътрудничели. Независимо от ниския коефициент на корелация за стимулиране на 
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подчинението биха могли да се използват иновативни методи за подкрепа идеите и 

усилията на персонала. Не на последно място изграждането на екипи, ангажираността  

и удовлетворяването на потребностите на хората също биха били стимул за проява на 

гражданското им поведение в бъдеще. От казаното до тук следва, че различните типове 

организационна култура оказват влияние върху гражданското поведение в 

организацията. 

Изследването проведено в СОУ „Отец Паисий” – Габрово показва, че колективът 

все още не е точно ориентиран към определен тип култура, поради влияние както на 

външни, така и на вътрешни фактори. При първа възможност и ново изследване, би 

могло да бъде проверено до каква степен и дали изобщо стилът на ръководителя и 

влиянието му върху определяне на типа организационна култура би могъл да 

допринесе за доизясняване и по-точна ориентация към тип организационна култура, 

избран от колектива. 

Интересът ми към проблематиката остава, с намерението за провеждане на по-

обхватно проучване на предпочитания тип организационна култура, характеристика и 

съпоставяне на повече от едно училище и разбира се взаимовръзката между лидерския 

стил на ръководството и типа организационна култура, както и влиянието върху 

гражданското поведението, което всъщност е основната цел за изследване на 

организационната култура. 
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Резюме: Ефективната съвместна дейност винаги е била от първостепенно значение. За да бъдат 

постигнати целите на организацията, се изисква ефективен обмен на информация. Отношенията се 

пораждат в комуникациите, а функционирането и оцеляването на организациите се основава на 

ефективните взаимоотношения между индивиди и групи. Вътрешните комуникации са двустранна 

дейност, чиято основна задача е да осигури ефективно движение на важната информация вътре в 

организацията. Вътрешната комуникация се осъществява между служителите, между отделите, между 

дирекциите, между ръководството и служителите. Състоянието на вътрешните комуникации е показател 

за състоянието на самата организация. Много важно е всяка организация да използва вътрешните 

комуникации, за да показва с какво се отличава от другите и да привлича нови служители. Умението да 

се общува ефективно, да се стимулира доверието и открития диалог са част от печелившата формула на 

съвременния бизнес. 

 
Ключови думи: вътрешна комуникация, организация, развитие, управление. 

 
Abstract: Effective collaboration has always been paramount. To achieve the objectives of the 

organization requires effective information sharing. Relations arise in communications and functioning and 

survival of organizations is based on effective relationships between individuals and groups. Internal 

communications are bilateral activities whose main task is to ensure the efficient movement of important 

information within the organization. Internal communication takes place between employees, between 

departments, between departments, between management and employees. The state of internal communications 

is an indicator of the state of the organization. It is very important to any organization to use internal 

communications to show what differs from others and attract new employees. The ability to communicate 

effectively, to promote trust and open dialogue are part of the winning formula of modern management.  

 
Keywords: internal communication, organization, development, management. 

 

Увод 

В човешкото общество ефективната съвместна дейност е била първостепенна по 

значимост цел. За да бъдат постигнати целите на организацията се изисква ефективен 

обмен на информация. Ако хората не могат да обменят информация помежду си, те не 

могат да работят съвместно. 

Организацията е съвкупност от хора и средства за тяхната дейност, целенасочено 

обединени за изпълнението на тази дейност; встъпващи заради дадена цел в определени 

взаимоотношения помежду си; характеризиращи се със съответната специализация на 

дейността и кооперация на нейните резултати (Кулевски, 2005:77). 

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 
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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). 

 

Вътрешни комуникации - определение, функции, цели 
Вътрешните комуникации са двустранна дейност, чиято основна задача е да 

осигури ефективно движение на важната информация вътре в организацията. 

Комуникацията със служителите, информирането им за важни решения е проява на 

ангажираност и отговорност от страна на ръководството към тях. Добрата 

информираност на служителите води до повишаване на доверието в мениджмънта и 

подобряване на климата в организацията, а това се отразява на производителността и 

мотивираността на служителите (Кичева, 2011:73).  От много проучвания става ясно, че 

организациите, които са по-ефективни комуникатори генерират 47% по-високи 

приходи в сравнение с организации, по-слаби комуникатори. 

Вътрешната комуникация се осъществява между служителите, между отделите, 

между дирекциите, между ръководството и служителите. Всяка организационна 

структура трябва да осигурява протичането на комуникационния процес най-малко в 

три посоки: низходяща, възходяща и хоризонтална. По този начин се осигурява 

информация на служителите за определените цели, а ръководителите разбират за 

предизвикателствата и за постигането им. 

Низходящата комуникация се основава на електронни и вербални методи за 

информиране на служителите по въпроси, свързани с тяхната организация по достъпен 

начин. Този тип комуникация се състои от информация, започваща от най-високото 

ниво в длъжностната йерархия на организацията и осведомява служителите какво е 

значимо за организацията, какви са мисията и целите. Обменя се информация между 

отдели, които вземат решения и контролират тяхното изпълнение и тези, които ги 

привеждат в изпълнение. Често срещани форми на такава комуникация са 

инструкциите за работа, заявление за целите и стратегията на организацията, промяна в 

приоритетите, изясняване на задачи. 

Възходящата комуникация пренася информацията от служителите към 

мениджърите. В нея е включена информация за даден служител, за сътрудници, 

организационни практики и политики, за това какво трябва да се направи и как може да 

се направи. Много е важно служителите да имат възможност да осъществяват 

възходяща комуникация, защото техните идеи и критики могат да бъдат полезни при 

намиране на решения за цялостно подобряване на постиженията на организацията. 

Хоризонтална е комуникацията между намиращите се в равнопоставено 

положение, по отношение на йерархията, отдели или хора. 

Протичането на вътрешните комуникации в организацията следва да подсигуряват 

изпълнението на целите на всеки отдел. 

Комуникационният процес е цялостен само, ако всички посочени направления са 

налични в достатъчна степен и ако между тях съществува необходимият баланс. 

Комуникационните процеси е необходимо да се характеризират с непрекъсваемост и 

креативност, както и с желанието на участващите страни, както да слушат, но и да 

откриват подходящия отговор, чиято основна цел е поддържането на динамиката на 

процеса. Чрез комуникацията се създава интегритет на хората и групите и 

целенасоченост на усилията за постигане на организационните цели. Служителите и 

мениджмънта заемат много важни позиции в комуникационния процес - те са 
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едновременно и вътрешна публика, и посредник на информация. Може да се каже, че 

веднъж са целева публика, а веднъж посредник и средство за комуникация. 

Ефективните комуникации в организацията, изискват изграждане и поддържане на 

добра организация на комуникационните канали, по които информацията да достига до 

служителите. Съществуването на комуникационните канали е възможно при наличието 

на информационна среда и съответните условия, необходими за безпрепятственото 

протичане на информационните масиви.  

Комуникациите в организациите могат да бъдат формални и неформални. Във 

формалните комуникационни мрежи посланията се пренасят чрез официални канали 

като бюлетини, паметни бележки, докладни записки, решения, които отразяват 

йерархията на организацията. Неформалните комуникации се движат по неофициални 

канали и могат да включват мнения, изразяване на емоции, слухове. Неформалните 

комуникации често са междуличностни и хоризонтални, работещите вярват, че те са 

по-автентични от формалните. 

Основните функции на вътрешните комуникации са: 

- Информативна - осигурява информация, засягаща правилата в организацията, 

политиката и програмите, условията и безопасността на труда, програми за развитие на 

работниците и служителите, изясняване възможности за развитие и напредък, промени, 

разкриване на нови постове. 

- Регулативна - мениджмънтът контролира предаваната информация. Мениджърът 

изпраща заповеди, задачи, които трябва да бъдат изпълнени, а работниците трябва да 

знаят какво се очаква от тях. 

- Убеждаваща - мениджърите са наясно, че силата и властта не винаги 

предизвикват желания контрол, за това управляват чрез убеждаване, което може да се 

прилага на всяко ниво в организацията. 

- Интегрираща - интегриращите процеси създават единство, служат за да очертаят 

границите на организацията, да включат личности и дейности, които допринасят за 

нейните цели и да изключат онези, които не го правят. 

Фундаменталната цел на вътрешните комуникации е постигането на възможно най-

добри отношения вътре в организацията. Тази цел е съставена от няколко компонента. 

- Ефективна работа на персонала - всеки член на организацията да е наясно с 

работата си, критериите за оценяването й и възможностите за подобряването й. 

- Усъвършенстване на управлението - постигане на оптимална информираност на 

персонала, за да работи качествено. 

- Ясна обратна връзка - необходима е за мениджмънта, за да е в течение на 

преценките за дейността на организацията, формиращи се както сред персонала, така и 

сред публиките, с които персоналът е в непосредствен контакт. 

- Мотивация - създава се въз основа на съзнанието за участие, макар и не пряко, в 

процесите на формиране на управленските решения, от една страна, а от друга - в 

действащите механизми за професионално усъвършенстване.  

- Екипен дух - чувството и съзнанието на отделните индивидуалности, че са част от 

екип, работещ за постигането на обща цел. 

- Участващ персонал - модел на поведение, който се постига чрез механизми на 

въвличане на персонала от всички нива при изграждане на организационната политика 

и философия. 

- Готовност за кризисни ситуации - постига се не само чрез специално 

разработвани и прилагани програми за превантивен кризисен мениджмънт, но и чрез 

изграждането на качествено действащи вътрешноорганизационни комуникации. 

Програмите за вътрешни комуникации са различни в зависимост от поставените 

цели - въвеждащи програми за нови служители, програми за проучване на различни 
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канали и форми за обмен на информация, изследователски програми за проучване на 

възприятията и убежденията, образователни програми за квалификация и 

преквалификация, информационни програми за повишаване на знанията за 

организацията. 

Ключов елемент във вътрешноорганизационното общуване е комуникационната 

политика, която отговаря на динамиката на конкурентния бизнес (Алексиева, 2011:40). 

Тя решава важни за организацията въпроси, които са формулирани от Ласуел, кой да 

каже, какво да каже, по какъв канал, на кого да каже, какъв ще бъде ефектът. 

Личните срещи стоят в основата на успешните вътрешни комуникации. 

Необходимо е служителите да имат усещането за достъп до висшия мениджмънт. 

Мениджърите трябва да организират редовни срещи със служителите, които да имат 

възможност да задават въпросите си, а мениджмънта да сподели резултати и да отчита 

до къде е стигнал в ключовите си инициативи. Единствената ефективна комуникация е 

искрената комуникация. 

Състоянието на вътрешните комуникации е показател за състоянието на самата 

организация. Смисълът на самата комуникация е да предава ясно и навреме исканията 

на ръководството и да получава разбиране и подкрепа от служителите. 

За всяка организация е много важно да използва вътрешните комуникации, за да 

показва с какво се отличава от другите и да привлича нови служители. 

Омаловажаването  на вътрешните комуникации може да има нежелани последици, най-

малко се демотивират служителите. За това е необходимо развитието и задължителното 

професионализиране на вътрешноорганизационните комуникации. 

 

Компетентности и задължения на специалист "Вътрешни комуникации" 
Важната роля на вътрешните комуникации за успеха на организацията се доказва 

от утвърждаването на длъжност специалист "Вътрешни комуникации". Тази професия 

отдавна е утвърдена в много страни като САЩ, Великобритания, Австрия, Германия. 

На 10 февруари 2010 г. Apeiron Academy, Акредитиран квалификационен център на 

Британския институт за ПР, прие първия випуск за професионално обучение на 

вътрешни комуникатори в България. Internal Communications Certificate е единствената 

одобрена от Британския институт за ПР програма, въз основа на която специалистите 

получават теоретична и практическа подготовка, ориентирана към бизнеса, както и  

международен сертификат за професионална квалификация в сферата на вътрешните 

комуникации. 

За да бъде успешен специалистът по вътрешни комуникации трябва да притежава 

специфични умения и качества. Едно от най-важните умения е да познава отлично 

структурата и дейността на организацията. Опитният вътрешен комуникатор притежава 

специализирано знание за различните типове организации, разбира корпоративната 

култура, умее да проучва и планира. 

Най-важната задача за специалиста по вътрешни комуникации е да намери 

правилния начин да съобщи на служителите какво се случва в организацията, а на 

мениджърите - какво мислят служителите за управлението.  Задачите и отговорностите 

включват писане и изпращане на съобщения, координиране на информацията, 

публикувана във вътрешната мрежа на организацията. Той е човекът, който предлага 

идеи за различни форми на диалог със служителите - информационни сесии, брифинги, 

анкети, начини за обратна връзка. Заемащият тази длъжност трябва да има знания в 

сферата на комуникациите и допълнителни знания свързани с бизнеса на 

организацията. 

В проучване на Apeiron Communication анкетираните дефинират специалист 

"Вътрешни комуникации" като: "Високо комуникативна личност, човек, добре 
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познаващ и лоялен към компанията, с добре изградена мрежа от контакти, притежаващ 

умения за работа в екип и за вземане на решения. Важно качество е способността да 

разрешава проблеми и конфликти." 

Специалистът по вътрешни комуникации е своеобразен мост между ръководството 

и служителите. На него или му вярват, или не го слушат. На този етап само големи 

институции могат да си позволят назначение на такъв специалист и да му предложат 

развитие. За в бъдеще се очаква, според различни изследвания, броят на специалисти 

по вътрешни комуникации да расте и все повече институции да осъзнават 

необходимостта от тях. 

 

Заключение 
В заключение може да се каже, че най-същественото за организационното развитие 

са свободните комуникации. Те са единственият път за обединение на елементите на 

дискретното множество, което може да осигури успешна координация на цялата 

организация. Установяването на традиции и норми за свободни комуникации, за 

групово изработване на решения, за търсене на прогреса е мощно средство за 

преодоляване на йерархичните и други комуникативни проблеми (Джонев, 2001:333). 

Умението да се общува ефективно, да се стимулира доверието и открития диалог са 

част от печелившата формула на съвременния бизнес. Единствено от добре 

информираните човешки общности може да се очаква да проявяват мъдрост и 

справедливост в отношенията си към личности, институции, организации. 
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Резюме: В контекста на съвременните процеси на глобализация и масово използване на интернет, 

са представени определени убеждаващи похвати, влияещи върху организационното развитие и 

ефективност. Докладът разкрива навлизането на някои пропагандни механизми в изграждането и опазва-

нето на организационната репутация, в качеството ѝ на социална перцепция на образа. Изяснена е ролята 

на онлайн средата за развитието на някои общи черти на слуха, като произведение на неопределеност и 

значимост и пропагандата, като убеждаващ механизъм за интродуциране на идеи и насочване на 

масовото поведение. Изследвани са теоретични постановки и медийно съдържание през призмата на 

мултидисциплинарен подход към областите на психология на личността, социална психология, 

убеждаващо влияние и кризисен ПР. Целта на изследването е поне частично теоретично доказване на 

хомогенизирането на границите между убеждаващите подходи в сферите на публична комуникация. 

Показани са примери за влияние на пропагандния инструментариум върху корпоративния сайт и за 

размиването на границата между лобиране и пропаганда в дейността на съвременните организации. Из-

менението влияе съществено върху ефективността на лидерството и организационното развитие. 

Резултатите показват, че с навлизане на компютърно опосредстваната комуникация (КОК) и нарастване 

на степента на глобализация, възникват и функционират релации между убеждаващи подходи и това 

създава нови фактори в поведенческата икономика. 

 
Ключови думи: компютърно опосредствана комуникация (КОК), репутация, пропаганда, 

организация, слух 

 
Abstract: Some persuasion techniques, affecting the organizational reputation and effectiveness, are 

present in the context of recent processes of globalization and mass-used Internet. The discourse displays the 

introduction of some propaganda mechanisms in building and protection of the organizational reputation, acting 

as social perception of the image. The role of the online environment in the development of some general 

characteristics of the rumour are subjected to research, such as multiplication of ambiguity and importance and 

the propaganda, such as persuasive mechanism for the introduction of ideas and for directing the mass-conduct. 

Theoretical concepts and media conclusion have been researched in the context of a multidisciplinary approach 

to fields of Psychology, Sociology, Social Psychology, the Persuasive influence and Crisis PR. The aim of 

research is to reach at least partial theoretical proof of the homogenisation of the boundaries between persuasion 

approaches in the field of public communication. Examples of the influence of propaganda techniques on the 

corporate site in addition to examples of the blurring of the boundaries between lobbing and propaganda in the 

activity of modern organizations. The change influences significantly the leadership and the organizational 

development. The result presents, that with the introduction of computer mediated communication (CMC) and 

increasing spread of globalization. Relations between the persuasive approach and this fact occur and function 

and found new elements in behavioral economics. 

 
Key words: computer mediated communication (CMC), reputation, propaganda, organization, rumour 
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Увод 

Нарастналата възможност за интерпретация на информацията, както и високите 

скорости на интензивните обмен и разпространение на новините чрез локална или 

глобалната компютърни мрежи, скъсяват връзката капитал-идеи, което разширява, 

включително и в измерението на бизнес отношенията, полето на прилагане на 

пропаганден инструментариум. Новата перспектива привлича стратегически `играчи`,  

изразяващи подкрепа или противодействие на организационната репутация. В този 

ракурс е формулирана хипотезата за съществена роля на прилагането на пропагандни 

техники при предпазване на репутацията от действието на факторите `неопределеност` 

и `значимост` в информацията засягаща организацията.  

Целта на настоящия доклад е поне частично теоретично описание, систематизиране 

на показаните зависимости и очертаване на някои работещи подходи при използването 

на компютърно опосредстваната комуникация (КОК) за реализиране на, позитивна по 

съдържание, социална перцепция на образа на организацията. Използвани са методи на 

интердисциплинарен подход при изследване на теоретични постановки от областите на 

психология на личността и на социална психология, от пропагандата и от кризисния ПР. 

 

Дефиниране на репутация, слухове, пропаганда и КОК 

КОК е процесът на обмен, интерпертиране и съхраняване на информация с 

помощта на компютри, свързани в мрежа. Той протича както в интернет, така и в 

интранет, каквато е вътрешната комуникационна мрежа в една компания. 

Терминът `репутация` произлиза от латинския глагол `reputo`, който означава: 

`изчислявам` и `обмислям, разсъждавам` (Войнов, Милев,1990).  Хората събират 

информация и обменяйки я, т.е. разсъждавайки върху нея, изграждат репутацията на 

организация или личност. Според социолога Стивън Нок, става дума за „споделена 

колективна перцепция“ на даден образ (п.м.). (Nock, 1993:4) Репутацията е съществен 

ориентир в живота на обществото и притежава стратегически характер, поради което 

неизбежно привлича противници и поддръжници. Като нематериален актив, 

организационната репутацията изисква непрекъснато опазване и управление.  

Слухът, според дефиницията на Нап (Knapp) от 1944 г., притежава императивно 

изискване за „разпространяване без официално потвърждение“. (Knapp, 1944 в 

Капферер, 1992:12)  Това подсказва и тясната връзка с репутацията. Малко по-късно – 

през 1947 г., Олпорт и Постман (Allport, Postman,1947) извеждат зависимостта, че 

слухът е произведение от неопределеността и значимостта, отнесени към едно събитие. 

Подобни черти откриваме и в пропагандата, чрез която се „разпространяват идеи без 

оглед на достоверност или точност“. Определението е на Тьониес от 1922 г. (Йорданов, 

1996:136). Общите механизми за функциониране превръщат пропагандата в 

гостоприемна среда за слуха, където той влиза в синергично взаимодействие с 

останалите компоненти на акцептора, възползва се и обогатява останалите пропагандни 

специфики и придобива ново, още по-широко, функционално измерение, надхвърлящо 

рамките на социално явление. Този синергизъм води до възникване на високоефективен 

конструкт, до пропагандна техника, чието преднамерено използване осигурява 

възможност за фино направляване на неопределеността и значимостта в информацията. 

От своя страна, масовият канал за разпространяване на социалното явление слух, 

„обогатява трафика“ си с пропагандни послания, при които характерната липса на 

„филтри“ за достоверност в протоколното изискване за дифузия на информационния 

поток, води до по-високи скорости на пренос и ефективно интродуциране на послания, 

свързани с определена идеология или с елементи от дадена корпоративна култура. 

Действието на този механизъм допълнително се потенцира от процеса на разширяваща 

се глобализация и интензивното развитие на интеренет, които стесняват разликата 
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между политика и капитал в съвременния свят. 

Терминът `пропаганда` свързваме с латинския глагол `propagare` - 

разпространявам (Войнов, Милев,1990). За първи път е използван, в смисъла на 

убеждаване, през 17 в
101
. Доразвива се през Световните и Студената войни и днес се 

очертава като „системен и преднамерен опит за промяна на човешките представи чрез 

манипулация на знанията и направляване на поведението в посока, желана от 

пропагандиста“ (Христов, 2008:143) Използва се предимно за „разпространяване на 

система от убеждения (идеология) или когато информацията представлява сама по себе 

си идеологическа (политическа) догма.“ (Христов, 2008:143) Основна черта на 

пропагандата е нейната връзка с евристиката и емоциите и използването на периферен 

път на убеждаване (Христов, 2008:149), но грубото прилагане води до непредсказуеми 

негативни ефекти. Днес различаваме три вида пропаганда: бяла – използва неизгодни за 

организацията факти; черна – грубо се основава на неистини и сива- която е смесица от 

двете (бяла и черна). Глобализацията и виртуалността на киберпространството 

затрудняват установяването на достоверността и това открива безпроблемен хоризонт 

за равнина, в която се сливат черно-сивите пропагандни форми.  

Под организация разбираме: търговски, производствени, научни и 

изследователски компании, граждански сдружения и обединения, институции и дори 

държави и съюзи. Всички те, в различна степен, са свързани с идеология. Преплитането 

на бизнеса, т.е. на капитала с политиката отдавна е предмет на дискурс не само сред 

философи и икономисти, но и в публичността: диалектически материализъм, 

кейнсианство и редица други учения и теории. Въпреки че не се разделя с популярната 

негативна конотация, пропагандата днес има много по-широко теоретично измерение. 

Тя все по-често се диференцира по вътрешно или външно политическия характер на 

проявлението. Спряга се и в дипломацията и в търговията (Йорданов, 1996:104), което 

подчертава глобалния характер на такава дейност. Последиците рефлектират върху 

организацията, която:  предпазвайки своята репутация от слухове и последващи 

репутационни кризи (Mitroff, Aganos, 2001:35), се оказва изправена пред 

необходимостта от съобразяване с типично пропагандни механизми при своето участие 

в публичната комуникация102.  

Прагматичният поглед разкрива пропагандата като комуникационна форма на 

убеждаваща комуникация (Христов, 2008:13). Същевременно, КОК разширява 

комуникационното пространство в измеренията на уеб. Разрастването и предизвиканите 

социални и психологически последици  водят до специфична проява и поява на 

пропагандни техники, сред които е и слуха, когато се използва умишлено за прокарване 

на дадена идея, които привличат вниманието на стратегическите `играчи`. Възможните 

похвати стават по-разнообразни, тъй като в интернет, формите за масово убеждаване се 

кооперират и това „до голяма степен заличава тяхната идентичност“ (Христов, 

2008:169), като засилва синергетиката между елементите на акумулирано убеждаващо 

въздействие. Уеб пространството дава такива примери с многобройните и необясними 

изисквания за регистриране при някои сайтове, или още по-красноречиво – с онлайн 

форумите на фенове на дадена марка, напр. автомобилна. Тези обединения живеят в 

относително автономна среда и при всички обстоятелства са тясно свързани с 

компанията. Подобни взаимодействия не са определими еднозначно с реклама или с ПР. 

                                                           
101 когато папа Григорий ХV създава съвета на кардиналите Свещена конгрегация за защита на вярата 

(Sancta Congregatio de Propaganda Fide – 1622 г.), който да „ръководи и координира мисионерската 

дейност […] сред нехристиянските народи“. (Н. Йорд.).  

102 Най-значимите сфери на публичната комуникация са: „медиите, рекламата, пропагандата и връзките 

с обществеността“. ( Христов, 2008, 11) 
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Онлайн погледът към т.наречените автофоруми показва една оформена група, която е 

„вярна“ на марката на автомобилопроизводителя, но заема активна гражданска позиция 

по съвсем странични теми: протестира срещу цени на горивата, препоръчва 

туристически маршрути, предлага определени конструкторски и проектантски 

решения, при което със „странна“ компетентност превъзнася или стигмира определена 

технология.  

 

Някои инструменти на пропагандата, особеностите на човешкото мислене и 

КОК 

Оказва се, че превенцията и овладяването, както и целенасоченото предизвикване 

на репутационни кризи са свързани с общи механизми, поне що се отнася до 

прапагандата и слуха.  В интернет някои фактори се проявяват така: 

1. В онлайн пространството, пропагандата среща значителни затруднения. 
В книгата си „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред“ 

(Хънтигтън, 2006), Самюъл Хънтингтън пише, че интернет комуникацията не е среда 

за възцаряване на която и да е господстваща идеология.  Последиците за организациите 

са противоречиви. От една страна: опитите на недоброжелатели за обединяване около 

онлайн нововъзникнала идея са силно затруднени. От друга: организациите по-трудно 

организират психологическа подкрепа за своите действия, чрез онлайн комуникация с 

аудиторията.  

2. Убеждаващото влияние и въздействие в онлайн средата е значително улеснено. 
Значението на слуха за обединяването и нарастването на активни групи от хора е 

известно отдавна. През 1895 г. Гюстав льо Бон подробно описва някои механизми в 

актуалния  и до днес труд „Психология на тълпите“ (Бон, 2004): обединението (тълпата) 

се формира по-лесно чрез информация, разпространена от беззащитни - предимно жени 

и деца; групата не е придирчива към достоверността; склонна е към преувеличаване на 

негативното съдържание; влияе се и сама създава въздействащи, разкрасени до 

неузнаваемост, граничещи с невъзможното образи и картини; бързо запълва липсата на 

информация със свои версии; приема за истина и най-невероятни новини, когато са 

повторени многократно; поддава се на емоции; склонна е към себеунищожаване и др. 

Тези заключения служат за основа на много от доказаните инструменти, прилагани от 

пропагандата през следващите десетилетия: през 1934 г. Х. Ласуел дава дефиницията за 

пропаганда като: „техника за повлияване на човешките действие посредством 

манипулация с образи“ (Йорданов, 1996, 105); гьобелсовата машина развива до 

съвършенство похвата за многократното повтаряне и днес фотографиите на жени и деца 

са съществена част от отразяването на социални катаклизми, какъвто пример е 

настоящата бежанска вълна в Европа.  

3. Потребители в онлайн средата 

В социалните онлайн мрежи се проявяват механизми, подобни на описаните от Г. 

льо Бон. Според изследване от 2012 на Дигитал Флаш (Digital Flash), сертифицирана 

като дамски бизнес проект (WBE) организация, т. нар. социални медии се използват 

предимно от жени. (Fitzgerald, 2012) По данни на Националния статистически институт, 

у нас, през 2014 г., активно използващите интернет са почти в равно отношение: мъже 

(54.7%)/жени (52.6%). Най-много потребители са от групата 16-24 год. (по-млади не са 

включени в изследването) – 83.1% (НСИ, 2014). 

4. Стрес от интеракцията. Влияние на образи и картини. 

За разлика от традиционните форми: вестник, радио и телевизия, предаването на 

новинарското съдържание чрез КОК се реализира, в повечето случаи, чрез мощен 

акумулиран ефект от действието на всички медии (Христов, 2014, 268). Пред онлайн 

аудиторията едновременно се представят текст, музика, изображения (в повечето случаи 
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– движещи се) и то в синергичен синхрон. Човекът мисли образно и искаме или - не, 

картините, движението и музиката, ангажират вниманието и отнемат ресурс, с който, в 

други условия, критично осмисляме съдържанието. Ефектът се усилва от естественото 

разсейване, причинено от високите скорости на обработване и пренос на данни и от 

`машинния интелект` в софтуера. Тези обстоятелства улесняват създаването и 

разпространяването, в интернет, на слуха, като пропагандна техника и провокират 

определени действия засягащи идеология или елементи от корпоративна култура. 

Отключва се характерен механизъм на повлияно конформно поведение.  

В тези условия, организациите използват елементи от акумулирания медиен ефект. 

Пример са кадрите с работещи машини в корпоративните сайтове или блогове. 

Движещите се графики разсейват, но в случая това смущаване е пропаганден похват и 

подпомага възприемането на идеята за идентичност и висока репутация на 

производителя. 

5. Склонност към конспирация, преувеличаване и негативно съдържание. 

Хората по-лесно възприемат конспиративното, скритото и потайното и с известен 

приоритет насочват вниманието си към негативното (Йорданов, 1996:120-123). Страхът 

от неизвестното прави човека подозрителен към съществуване на нещо несподелено и 

известно на малък, конспиративен кръг хора. В интернет всеки има право да публикува 

и това разнообразие, в повечето случаи, поражда неопределеност. В социалните онлайн 

мрежи се ширят всякакви коментари и хипотези. Пропагандата не толкова спира  потока 

от мнения, колкото го направлява, чрез публикуване, в уеб, на доминиращо количество 

еднакво насочени, но повишаващи неопределеността, съобщения. Поръчителите 

остават скрити, а „черната работа“ вършат т. нар. тролове. Те широко прилагат 

слуховете като аргумент в посланията си.  

6. Ниска достоверност, `бели полета` и трудно социално потвърждение в 

реалността:  

Виртуалността позволява посторяване на логически завършени обяснения и дори 

доказателства на хипотетични предположения. Вероятно този механизъм е свързан със 

склонноста към емпирично мислене, при което неизвестните „бели полета“ бързо се 

запълват с всевъзможни комбинации от реализирани типови случаи (Христов, 2008:29). 

Тези конструкции привличат интереса на онлайн аудиторията и осигуряват просторна 

изява на слуха като пропагандна техника. Глобалното измерение на 

киберкомуникацията пренася социалната група в свят на огромни разстояния и в 

неизвестна физическа среда. Това повишава неопределеността и затруднява, а при 

добра режисура – прави невъзможно, проверяването на реалната достоверност на 

виртуално представените в интернет факти. Особеността влияе и върху двете 

крайности: улеснява работата на черната пропаганда и създава мощно предимство при 

защитата на организационната репутацията. Определяща е съществената разлика, че 

организацията не се “крие“ в киберпространството и винаги разполага с възможност за 

неоспоримо доказване на истината, чрез реално действие: пазарно присъствие, участие 

в изложения, научни разработки, обществени мероприятия и т.н. 

 

Два примера за връзката `слух – пропаганда - репутация` в онлайн 

пространството 

Повишаването на неопределеността, използвано като пропагандна техника, дава 

отговор на редица привидно „странни“ несъответстния: 

Пример 1: Допустима небрежност в социалните онлайн мрежи и корпоративния 

сайт  

 В книгата си „Психологически войни“, В. Криско описва драстичен случай от 

Втората световна война: Подразделение на американската армия разпространява, сред 
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японски военни части, листовки с призив за „слагане на оръжие“.  Предизвиканият 

ефект е неочакван – противникът не само не се предава, но и интензифицира 

съпротивата си. Причината се изяснява при по-късното анализиране на случая, което 

установява, че листовката съдържа поне  40 грешки в превода и е приета не като 

призив, а като подигравка (Крыско, 1999:154). Нарушено е едно от изискванията към 

пропагандата: безупречност в стила, но и постигане на пълен синхрон с очакванията на 

аудиторията. Пренесено в корпоративното онлайн присъствие, това и обяснява една 

почти парадоксална разлика: 

Неправилното оформление на корпоративния сайт води до ясно изразен ефект на 

неодобрение. В същото време, грешките в езика, стила и дори граматиката, както в 

междуличностното комуникиране, така и в масовите съобщения „на стената“, не пречат 

на пълноценния диалог в социалните онлайн мрежи. Контрастно очертаната, през 

призмата на пропагандия инструментариум, архитектура на отношенията, показва, че: 

От позицията на своята мощ и възможности, чрез онлайн присъствието си и масовото 

си комуникиране, организацията търси психологическа подкрепа от заобикалящата 

публичност. В социалните мрежи, диалогът е спонтанен и повече междуличностен. 

Равнопоставени, особено в интернет, хората не са претенциозни и проявяват склонност 

към незабелязване на грешките. 

Пример 2: Онлайн измерение на връзката организация-пропаганда. 

Кантората „Бонър и съдружници“ (Bonner & Assosiates), се занимава с 

„производство на фалшиви масови движения в корпоративна Америка“.  Дейността е 

известна като astroturfing
103

 и е с популярно приложение не само зад океана.   (Grandia, 

2011). 

В споменатата  агенция, поне от 1993 се ползва технология за изпращане, напр. до 

Белия дом и Конгреса на САЩ,  на нециркулярни писма и факсове от името на десетки 

хиляди податели и за реализиране на също толкова телефонни обаждания в рамките на 

броени часове (Engelberg, 1993; Христов, 2008). В актива на този известен „оператор“ 

са: предотвратяване на приемане на Закон за намаляване на лихвите по кредитни карти, 

поръчано от Американската асоциация на банкерите (Grandia, 2011; Христов, 2008); 

десетки хиляди писма в опозиция на законопроекта за чиста енергия и изменения на 

климата „Уаксман-Марки“ (Waxman-Markey) или поръчки за промяна на 

законодателството, забраняващо рекламиране на тютюневи изделия (Grandia, 2011). 

Проверката в уеб показва, че днес, корпоративният сайт на „Бонър и съдружници“ 

(http://bonnerandassociates.com/) е недостъпен и прикрит в платформата GoDaddy. За 

сметка на това, дейността на Джак Бонър (Jack Bonner) е широко популяризирана чрез 

сайта на, неизвестно кога съдадения, проект `A2W` (Advocacy to Win) (http://www.a-2-

w.com). Още началната страница указва, че кантората помага: „ независимо дали се 

нуждаете от помощ за насочване на местните власти към издаване (ординация) на 

зонална наредба или ви предстои голяма битка в Конгреса“ (п.м.). 

Това не е типична форма на лобиране. Все по-тясното обвързване между политика 

и бизнес доближава дейността до пропагандна техника, която обслужва различни 

организации, създавайки усещане за масовост. Съчетаването на възможностите на КОК 

с астротърфинга основателно предизвиква съществено безпокойство.  

Организациите използват и пропагандните грешки. Недостъпният адрес на „Бонър 

и съдружници“ помага на фирмата „Бонър Съдружници Конструктори“ (Bonner 

Associates Constructors), създадена от Тим Бонър (Tim Bonner), през 1983 г., в щата 

                                                           
103  Astroturfing (англ.) - глагол означаващ характерно подстригване на тревата на спортни игрища. 

Стръкчетата полягат в посоката на косене и позволяват подреждане в предварително планиран рисунък. 

В публичното пространство изразява симулиране на масово настроение. 
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Далас (САЩ) и специализирана в конструкции на къщи, църкви и обществени сгради. 

Имената са близки и поцти съвпадат. Сайтът на „Бонър Съдружници Конструктори“ 

(http://bonnerassociates.com/) е създаден през 2006 г., когато лобистката кантора вече е 

обект на широк публичен дискурс, а търсеното име и днес осигурява висока 

посещаемост на сайта. 

 

Заключение: 

1. Предумишлено използван за прокарване на определена идея, слухът се 

трансформира в пропагандна техника за налагане на идеология или за промени в 

корпоративната култура.  

2. Глобализацията и интернет интензифицират връзката капитал-идеология. Това 

въвежда пропагандни техники в защитата и позитивирането на организационната 

репутацията. 

3. КОК и пропагандата не притежават възможност за потвърждаване на 

достоверност в реалността, докато организацията разполага с неоспорима способност 

за реално доказване на корпоративно социално отговорно поведение. Тази характерна 

разлика осигурява съществено предимство пред репутационния мениджмънт на 

организацията. 

4. Връзката между слуха като пропагандна техника и организационната репутация 

обяснява недопустимостта, в онлайн присъствието на една компания, на характерната  

за  социалните онлайн мрежи, непретенциозност към правопис, граматика и стил. 

Корпоративните сайт, блог или профил в  социалните онлайн мрежи са израз на 

организационната идентичност, а тя задължително отговаря на най-високите 

обществени критерии за социално отговорно поведение. 
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Резюме: В настоящия доклад се разглежда един актуален, но недостатъчно изследван в 

българската научна традиция проблем, а именно за образованието на майчин език на българите в 

Република Сърбия. Направен е преглед на използваната терминология, за да се достигне до изясняване 

на съдържанието, влагано в термина „образование на майчин език“, който е във фокуса на научното 

изследване на докторанта. В осмисляне на концепцията за образованието на майчин език на българите в 

Република Сърбия е представена кратка хронологична справка по периоди (критерий за периодизацията 

са основните исторически периоди, въз основа на важни събития от значение за обучението на български 

език). На базата на анализа на нормативни документи, засягащи училищното образование, се изяснява 

организацията на образователно-възпитателния процес на български език в училищата в Република 

Сърбия и са изведени основните проблеми. Разгледани са и някои особености на това образование от 

гледна точка на педагогическата психология. 

 
Ключови думи: oбразование на български език, майчин език, българи в Република Сърбия, 

образователни закони. 

 
Abstract: An actual but insufficiently investigated in the Bulgarian scientific tradition problem is under 

consideration, namely the education in native language of the Bulgarians in the Republic of Serbia. A survey of 

the applicable terminology is done in order to gain a clarification of the contents meant by the term education in 

native language that is in the center of the scientific research of the author. In order to be given a meaning to the 

conception of the education in native bulgarian language in the Republic of Serbia short chronological 

information is presented on periods (criteria for dividing into periods are the main historical periods on the 

fundament of important events of significance for the education in Bulgarian language). The analysis of 

normative documents affecting the organization of educational-instructional process in Bulgarian language in the 

schools of Republic of Serbia makes clear the bringing to the main problems. Some features of this way of 

education are also considered from educational psychology point of view. 

 
Key words: education in bulgarian language, native language, Bulgarians in Republic of Serbia, 

educational laws 

 

 

Правото на образование е фундаментално човешко право и за да може да 

отговори на потребностите на членовете на различни културни групи е гарантирано в 

конституциите на суверените държави, както и в редица международни документи и 

следва да допринася за опазване на специфичните особености на тези групи , както и за 

тяхната интеграция в обществото като цяло. 

mailto:ivanamladenova@abv.bg
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Според официални статистически данни от последното преброяване на 

населението в Република Сърбия , като българи са се самоопределили 18543 души, 

предимно в общините Димитровград и Босилеград. 

По отношение на термина етнически малцинства (Ethnic Minorities) в социалните 

науки съществуват разнообразни определения. „Фразата обикновено означава 

недоминираща група или група в популацията, притежаваща или желаеща да запази 

стабилни културни, религиозни и/или лингвистични традиции или характеристики, 

които значимо се различават от тези на популацията като цяло“. (Енциклопедия по 

психология, 2008). В Сърбия законовото определение на термина „национално 

малцинство“ е: „всяка група граждани на Република Сърбия, която е достатъчно 

представена по численост и е репрезентативна и въпреки, че е малцинствена спрямо 

доминиращата група е достатично представена по численост и принадлежи  към 

определена група от населението, която в дългосрочен план е свързана с Република 

Сърбия и има език, култура, национална или етническа идентичност, произход или 

вероизповедание, различни от тези на мнозинството, чиито представители се отличават 

със стремежа си заедно да пазят общата идентичност, включително културата, 

традицията, езика и религия си“. (чл. 2 от Закона за защита на правата и свободите на 

националните малцинства, 2009).  

Проблемът за образованието на децата от етническите малцинства е „не само 

педагогическо ежедневие, а сериозно предизвикателство към просветната политика и 

законодателство, към организация на образователната система и процес към 

развитието на интеркултуралната педагогика“. (Чавдарова-Костова, 2008). Анализът 

на нормативната уредба и хронологичното проследяване на историческия аспект е 

необходимо условие за първоначално проучване и изясняване на проблема за 

образованието на майчин български език в държавните училища в Република Сърбия.  

Нормативната рамка, регулираща училищното образование на етническите 

малцинства в Република Сърбия, в това число и на българското малцинство е дадена в 

Конституцията, Закона за защита на правата и свободите на националните 

малцинства, Закона за основите на системата за образование и възпитание и други 

законови и подзаконови нормативни документи. В тези документи по недвусмислен 

начин се декларира правото на малцинствата да изучават или да бъдат обучавани на 

своя език. Съществуват и международноправни документи, ретифицирани по 

съответен ред от Република Сърбия, които разглеждат тези въпроси. Съгласно чл.13 

от Закона за защита на правата и свободите на националните малцинства, членовете 

на националните малцинства имат право да получават образование и възпитание на 

своя майчин език в трите нива на училищната образователна система: предучилищно 

образование, основно образование и средно образование в рамките на 

образователните институции на Република Сърбия.  По-нататък в закона се посочва, 

че ако в момента на приемането му не се осъществява образователен процес на 

езиците на националните малцинства, държавата е длъжна да създаде условия за 

неговата организация, а до тогава да предостави възможност за билингвално обучение 

или за изучаване на езика на мацинството с елементи на национална история и 

култура. В чл.9 от Закона за основите на образованието и възпитанието се казва, че за 

лицата принадлежащи към националните малцинства, образователно-възпитателният 

процес се осъществява на майчин език, като по изключение и в съответствие със 

специален закон, може да се реализира билингвално или на сръбски език. 

Законите на Република Сърбия дават следните възможности за употреба на 

българския език в общественото образование: 

- Образование на майчин български език; 

- Билингвално образование; 
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- Образование на сръбски език, с изучаване на учебен предмет „български 

език и литература с елементи на национална история и култура“; 

- Образование на сръбски език, с изучаване на учебен предмет „български 

език и литература с елементи на национална история и култура“, под формата на 

факултативна дисциплина. 

Обект на настоящия доклад е само първият вариант, а именно образованието на 

майчин език, при който обучението изцяло се осъществява на български език, което 

не изключва задължителното изучаване на сръбски език. 

Условията и редът за организация на учебния процес на майчин език в 

системата на училищното образование на Република Сърбия се определят в 

рамковия закон за образование, както и в други частни (специални) закони: Закон за 

основното образование, Закон за средното образование, Закон за учебниците и 

учебни помагала, както и в Закона за националните съвети на националните 

малцинства и в други законови и подзаконови нормативни документи.  

За реализация на правото на образование на български език, обучението се 

организира в обособени паралелки в рамките на обществените училища за най-малко 

15 ученици, определили се за този вариант на обучение при записването в първи 

клас на основното образование и в девети клас на средното образование. Законът 

допуска откриването на паралелка с обучение на езика и писмеността на 

националните малцинства и за по-малко от 15 ученици, но след получаване на 

съгласието на компетентното министерство. Тази възможност е регламентирана в чл. 

12 от Закона за основното образование и възпитание по следния начин: 

“Министерството дава съгласие, след получаване на становище от страна на 

националния съвет на съответното малцинство. Ако националният съвет не се 

произнесе в срок от 15 дни, считано от деня на получаване на заявлението, приема 

се, че становището е дадено“.  

Образованието на майчин български език се провежда по утвърдените учебни 

планове и програми за държавните училища на Република Сърбия, предназначени за 

образованието на сръбски език. Съгласно чл. 13 от Закона за защита на правата и 

свободите на националните малцинства, за нуждите на образованието на майчин 

език се предвижда в учебната програма в значителна степен да бъдат представени 

допълнителни теми от историята, изкуствата и културата на националното 

малцинство. При изработката на учебния план и програма на допълнителното 

съдържание, което изразява уникалността на националните малцинства, 

задължително участва Националният съвет на националното малцинство.  

За потребностите на училилищното образование на български език е 

необходимо учебниците и учебните помагала да бъдат съобразени с утвърдените 

план и програма за държавните училища на Република Сърбия, по които се 

провежда това образование и за тази цел се прави превод на одобрен учебник от 

сръбски на български език. Процедурата по оценяването и одобряването на 

качеството на превода на учебниците на български език, е регламентирана в чл. 20, 

21 и 22 от Закона за учебниците. На практика това се реализира по следния начин: 

учителският съвет предлага на Националния съвет на малцинството подбрани 

учебници за превод и след неговото съгласие, комисията за образование при 

Националния съвет предлага на издателството на учебници списъка с учебници за 

превод. Издателството на учебници, подписва договор за превода на учебниците с 

учителите, определени от учителския съвет. Същевременно издателството трябва да 

изпрати искане до компетентното министерство на образованието за обезпечаването 

на необходимите средства за отпечатването на учебниците, които попадат в групата 

на нискотиражни издания. Сходна е процедурата по оценяването и одобряването и 
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на проекти за допълнението към учебниците, предназначени за учебните предмети, 

които са от особен интерес за националното малцинство. За нуждите на това 

образование и при липса на преведени и одобрени учебници по сръбските план и 

програма се допуска използването на учебник, издаден на територията на чужда 

държава, който е предварително одобрен от министъра на компетентното 

министерство. 

Хронологичното проследяване на историческия развой на образованието на 

майчин език на българите в Сърбия, позволява да се обособят четири основни 

периода: 

1. Първоначалният период обхваща времето до 1920 г., когато т. нар. 

Западни покрайнини са били в границите на българската държава и училищното 

образование се осъществява на български език по законите на просветата, които по 

това време са били в сила. 

2. Периода 1920-1941 година, времето след Първата световна война, когато 

териториите на т. нар. Западни покрайнини са били присъединени към Сръбско-

Хърватско-Словенското кралство (от 1929 г. Югославия). В края на 1919 г. и 

началото на 1920 г. едновременно с историческите промени, настъпват дълбоки 

промени в образователната ситема в региона с въвеждането на цялостно обучение 

на сръбски език, като учебен предмет български език не се изучава в училищата. 

3. Периода 1941 до 1944 г., през който настъпват нови промени. През 1941 

година в т. нар. Западни покрайнини се установява повторно българско управление, 

просветата се установява спрямо българските закони и автоматично се въвежда 

цялостно обучение на български език.  

4. Периода след Втората световна война- териториите на т. нар. Западни 

покрайнини остават в рамките на Югославия и обучението продължава да се 

осъществява на български език. Залезът му настъпва в края на 50-те години на 

миналия век, с въвеждането на сръбски език като език на обучение в средните 

училища, по-късно и в основните училища - през 1982 г. в град Димитровград и  

1987 г. в град Босилеград.  

5. Периодът от 1987 до 2006 г. се характеризира с прехода от образование на 

български език към образование на сръбски език с изучаване български език под 

формата на учебен предмет, а неговия статут и хорариум на часовете непрекъснато 

се променят. 

Образованието на майчин български език в Република Сърбия е възстановено 

през учебната 2006/07 г. в една паралелка в първи клас (11 ученици) в Основното 

училище в гр. Босилеград. От тогава до днес с изключение на учебните 2013/14 и 

2014/15 г. в основното училище в град Босилеград всяка учебна година при записването 

в първи клас се организира по една паралелка с образование на български език. През 

учебната 2009/10 г. и в Гимназията в град Димитровград е открит първият випуск 

паралелки в девети клас с обучение на български език: гимназиална паралелка (9 

ученици) и профилирана туристическа паралелка (16 ученици). В Гимназията в град 

Димитровград  в продължение на девет учебни години при записване в девети клас се 

формират по две паралелки с обучение на майчин български език, а последните две 

учебни години и в Гимназията в град Босилеград се организира по една паралелка с 

този вариант на обучение. 

В таблица 1 са представени обобщени данни по учебни години за броя на 

учениците, които се обучават на майчин български език в рамките на  държавните 

училища в Република Сърбия. Данните са получени въз основа на информация през 

месец април при посещение на терен и са предоставени от училищата в които се 

реализира образование на майчин български език. 
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Таблица 1   

Учебна година Брой училища Брой паралеки Брой ученици 

2006/2007 1 1 11 

2007/2008 1 2 23 

2008/2009 1 3 34 

2009/2010 2 6 72 

2010/2011 2 9 94 

2011/2012 2 12 90 

2012/2013 2 14 101 

2013/2014 2 13 74 

2014/2015 3 12 59 

2015/2016 3 13 68 

 

Представените данни, показват тенденция към увеличаване на броя на учениците 

и училищата с образование на български език, през последното десетилетие от неговото 

възстановяване, което от своя страна разкрива засилваща се мотивация на родителите и 

учениците да се определят за този вариант на обучение. Връзката може да бъде 

потърсена с академичната мобилност на учениците в българските университети и 

предимствата за по-нататъшната им професионална реализация, както и потенциалните 

предимства и ценности, които се асоцират с българския език и култура. 

Съвременното образованието на майчин български език среща редица проблеми, 

които основно са свързани с трудности в прилагането на законодателството в 

конкретния случай и оказват влияние върху безпроблемното протичане на учебния 

процес и осигуряването на качествено образование на български език на децата от 

българското национално малцинство в Република Сърбия. Поради ограничения обем 

на доклада нямаме възможност за тяхното изчерпателно представяне, а само ще бъдат 

изведени основните проблеми пред това образование, идентифицирани при теренното 

проучване за целите на написване на дисертационния труд на докторанта. Един от тях 

е липсата на подходящи учебни материали за основното и средното училищно 

образование на майчин български език. От началото на съществуването на това 

образование, липсват преведени учебници на български език по сръбската учебна 

програма и алтернативно се използват учебници, които са внесени от България и 

одобрени от компетентното министерство. Тъй като учебните планове и програми на 

двете държави не съвпадат и разпределението на учебния материал по класовете е 

различно, използването на учебници от България създава трудности при протичането 

на учебния процес и академичната подготовка на учениците. Макар и закъснели във 

времето, предприети са необходимите действия за частичното разрешаване на този 

проблем и от следващата учебна годна се очаква постепенното въвеждане на 

преведени и одобрени учебници за първи и пети клас на основното и девети клас на 

средното образование, които да подпомагат обучението. Другият проблем е липсата 

на учебни програми и учебни помагала за предвиденото в закона учебно съдържание 

към учебните предмети, което се отнася до националната история, култура и изкуства 

на българското малцинство и на практика тази възможност не се прилага в конкретния 

случай. Прехода от обучение на сръбски към обучение, преподавано на български  и 

обратно, създава трудности, които могат да имат отрицателни последствия върху 

образователните резултати на учениците.  

 За ефективното преподаване на учебния материал в училищата с образование на 

езика на малцинствата, от съществено значение са както  професионалната 
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квалификация и методическата подготовка на учителите така и познаването на 

спецификата на културата към която принадлежат учениците. (Славин, 2004). 

В конкретния образователен и социален контекст, малцинствената група 

предпочитат да използва майчиния език на учениците като ключов ресурс за учене в 

училищата и тук ролята на училището е да участва в тяхната образователната 

интеграцията. 
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Резюме: Отношенията в образователните институции в България са пример за странни съчетания 

на формални йерархични взаимодействия със субективни, нерегламентирани, оценъчни и емоционални 

изказвания. Йерархичните отношения са установени законодателно в правилника нерядко без достатъчно 

яснота и прозрачност, затова неформалните интеракции са по-застъпени и наситени със субективни 

нюанси, позволявайки отклонения от правилата и нерегламентирани спекулации.  

Образователните институции са началото на съзнателния досег с правилата и законите за всеки 

ученик. В училище се формират не само дисциплинираност и умения за усвояване на знания, но и се 

възпитава приемане и регламентиране на социалните условия, задължения и права. 

Управлението в образователната институция се осъществява от избран от регионалния 

инспекторат директор за неопределен период. Липсва реален контрол над неговите правомощия в 

училището, защото тези, които го упражняват са му пряко подчинени. Учителите нямат възможност да 

протестират, тъй като представител на работодателя е директорът, който им е пряк началник и всяко 

оплакване би се отразило на отношенията между тях. Единствената възможност за протест е да напуснат 

училището, което те реално правят.  

Агресията започва от управляващите, от тяхната често безконтролна власт над подчинените, а 

първите обекти върху които тя се упражнява са учителите. Те от своя страна, чувствайки се пресирани и 

често унижавани, изливат своето негодувание и обида пред или върху учениците. Завъртат се 

отношенията в непрекъсната цикличност на общо недоволство, неудовлетвореност, обида и унижение, 

които влошават психологически климат и затрудняват учебно-възпитателния процес.  

Трудно е да бъдеш положителен, ефективен пример и наставник на ученици, когато ти самият си 

обект на властови и некоректни отношения. 

В статията споделям опита си от над 15 години наблюдения в няколко столични училища с 

разширено изучаване на чужди езици за отношенията директор, учители и ученици.  

 
Ключови думи: взаимодействие, възпитание, власт, контрол, агресия 

 
Abstract: The relations in the educational institutions in Bulgaria are an example for strange mixtures of 

formal, hierarchy interactions with subjective, unregulated, assessed and emotional statements. The hierarchical 

relations are legislatively stated in the regulations without enough clarity and transparency, and that is why the 

informal interactions are more focused and containing subjective shades, permitting rule deviations and 

unregulated speculations.  

The educational institutions are the beginning of the apprehensive contact with the rules for each student. 

Not only discipline and knowing learning skills are formed in school but also acceptance and regulation of the 

social conditions, obligations and rights are educated. 

The educational institution management is performed by a director elected by the regional inspectorate 

for an indefinite period. A real control over the director power in the schools lacks because those who implement 

the control are directly subordinate to the director. 
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The teachers do not have a chance for protest because the director is a representative of the employer, 

who also is their direct superior and any complain impact on their relations. The only form of protest is leaving 

the school and that is what the teachers really do.  

The aggression starts from the management, from their uncontrolled power over the subordinate ones and 

the teachers are first to experience it. The teachers feeling repressed and frequently humiliated on their own take 

their anger or insult out on the students. The relations take a continuous cycle of overall dissatisfaction, 

discontent, insult and humiliation. 

It is difficult to be positive, effective example and mentor of students when being a target for power and 

incorrect relations. 

In the article I share my more than 15 yers experience in several schools in Sofia with extensive education 

in foreign languages for the between directors, teachers and students. 

 
Keywords: influence, upbringing, power, control, aggression 

                                    
 

 „Всяка власт корумпира, абсолютната – абсолютно.” 

  Шарл Монтескьо 

 

Статията бе замислена да изследва влиянието на различните стилове на ръководене 

и преподаване на на учебния процес, сравнявайки методите на няколко  учители по 

философия и психология. Поредният случай на жалба срещу група учители промени 

първоначалното решение и изведе на преден план проблемните отношения в 

училищата, които трябва да бъдат изнесени извън образователните институции, да 

бъдат маркирани за специалистите и да се търсят начини за разрешаването им. 

В настоящата  статия споделям професионалното безсилие, което се натрупа като 

отговор на изкривените отношения в организации, управлявани от хора, притежаващи 

неконтролируема власт. Без значение какви са личните качества на директора, те не са 

решаващият фактор, а самата власт, която не подлежи на санкции и създава чувство за 

безнаказаност и свобода спрямо подчинените. Към това твърдение ме насочиха 

учители, които споделиха своите изводи направени от наблюдения на промяната в 

поведението и отношението на коректни колеги, заели в определен момент длъжността 

„директор” – постепенно са възприели нетипично дотогава за тях отношение към 

същия колектив, в който са работили като учители. 

Може да има възражения, и е нормално да има друго мнение, че зависи какъв е 

лидерският потенциал на човека, който притежава властта, неговите лични качества и 

стил на поведение. Основният ми довод е, че не е безопасно да се разчита на  

личностните диспозиции и личния морал на ръководителите, когато стотици хора при 

изпълнение на отговорните си професионални задължения изпитват натиск от взети 

решения с ясното съзнание за недосегаемост и безнаказаност от страна на 

ръководителите. Последствията засягат освен управляваните преподаватели и  

подрастващите, за които примерът е важен. Липсата на контрол и професионалната 

етика в образователните институции правят невъзможни корекциите и превенцията на 

злоупотребите с властта. 

Основанието да напиша статията са условията в които са обучавани и възпитавани 

учениците в образователните институции, методите на обучение, начините на 

възпитание, кой ги осъществява, как се чувстват  учителите, какъв е психологически 

климат в часа и в междучасията. От особена важност е какво се случва на българския 

гражданин в началото на съзнателния му социален живот извън семейството, първият 

му досег с властта и прилагането на социалните норми и изисквания.  
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Професионалната ми работа да подготвям студенти от специалности психология и 

философия за бъдещата им реализация като учители в средните училища е свързана с 

провеждане на текуща и преддипломна педагогическа практика в софийските 

гимназии. Всяка седмица съм влизала в няколко училища и въпреки фокусирането 

върху Методиката на преподаването се оказахме със студентите въвлечени в интересни 

и неочаквани междуинституционални отношения.. Основната задача на обучението по 

педагогическа правоспособност е студентите да наблюдават реален учебен процес, да 

анализират целите и задачите, основанията и използваните методи  на обучение, да 

овладеят и преподават включеното в образователните стандарти учебното съдържание 

ясно, подходящо и разбираемо за учениците, да се научат да  комуникират с учениците, 

да ги мотивират да работят в час и да придобият знания по съответните дисциплини. В 

началото сме добре приети, за повечето директори е престижно училището да е базово. 

Постепенно възникнаха допълнително неуредици, пречим в коридора и в същност 

навсякъде,  липсват столове в класните стаи, дотам, че в един момент мечтаеш да 

станеш невидим. Наложи се да се съобразяваме с писани и неписани правила, капризи и 

некоректни отношения в съответните организации. Невъзможно е да се осъществи 

обучителна дейност в училище, без да се замесят отношенията с управляващите, 

директорите да  демонстрират отношението, заместник директорите, колегите учители, 

както и да се избегнат интригите и нерегламентирани изисквания. Част от директорите 

се опитват да влияят на процеса на обучение, без това да е тяхно задължение, 

въвеждайки ограничения. Появяват се периодично доноси срещу базовите учители, 

които не се разглеждат според изискванията на закона. Изказват се забележки от колеги 

в учителските стаи, че студентите им пречат, интересуват се какво е допълнителното 

заплащане на колегата за подотовката на студентите, понякога има непроефсионален 

интерес към част от студентите. В началото се опитвах да избегна излишните контакти 

и да се дистанцирам от средата с мисълта, че не съм оттук и съм за малко. Смятах че 

това са дребни и незначителни шумове в системата, но за две-три години се уверих 

колко силно влияе на мен тази система, на външния човек, а за самите учители, които 

ежедневно работят в тази организационна среда изглежда смазваща с постоянното 

напрежение. Осъзнах причините учениците да не желаят да посещават училище, да не 

ценят знанието и да бягат от часовете. Възможността да погледна на механизмите на 

осъществяване на просветната и образователна дейност с една идея извън нея ми 

позволи да открия и дефинирам основната характеристика, лишаване от достойнство. 

Образователните институции са задължителни регламентирани държавни 

структури за подрастващите поне за 8 години от техния живот от 7 до 15 годишна 

възраст. Период, през който учениците са малолетни, незрели и уязвими и са 

подложени освен на обучително въздействие, и на възпитателно, което  не е 

регламентирано и е пречупено през личния морал на педагога. За времето прекарано в  

училище освен умения и знания, учениците осъзнават социалните правила, научават се 

да ги спазват, да се съобразяват с изисквания към тях и да изпълняват задълженията, не 

знаят правата си, рядко претендират да ги упражняват.  

Училището е йерархична формална образователна-педагогическа институция с 

образователни, развиващи и възпитателни цели и функции, която осъществява важни 

социални задачи без те да са фиксирани отделно. Когато става въпрос за йерархия е 

задължитело отчитането на строго установените властовите отношения, които влияят 

на психологическия климат в организацията. При осъществяване на основните цели на 

образователната организация, учителят е обект на властовите решения и въздействия, 

съответно ги отразява в  интеракциите с учители и ученици. 

Появяват се в медиите сензационни коментари за престъпни деяния, както в 

българските образователни институции, така и в развитите страни, без да се изследват и 
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обосноват научно причините и историята на възникване на инцидентите. По-често се 

реагира с обещания за разследване, докато се забрави случая и се залее със следващия 

скандал, което за всички се оказва по-удобното решение. Не се търсят виновни, защото 

вероятно ще бъде обвинен най-ниският в йерархията, но може случайно да се разрови и 

да стане неприятно и за някой от по-висшите управляващи. Бюрократината машина не 

е заинтересована да променя структурата и статуквото, защото нейният приоритетен 

интерес не е обраразователно-възпитателен процес, нито участниците в него, а 

предимно фасадната и икономическата стабилност, понякога обезпеченост и дори 

просперитет. 

С годините ситуацията в училищата продължава да се развива в негативна посока, 

особено след стачката на учителите и въвеждането на делегираните бюджети и 

диференцираното заплащане. Преди стачката през 2007 година учителските колективи 

бяха сплотени и се отнасяха колегиално помежду си, бе характерна професионалната 

солидарност и екипна работа, която малко гилдии притежаваха. По време на стачката 

колегите се разединиха чрез противопоставянето на двете възможни позиции – 

стачкуваш или не. Въвеждането на делегираните бюджети изостри допълнително 

отношенията между колегите и това, което стачката не успя да разруши, го направиха 

управляващите  Резултатът е доброволно и съзнателно увеличаване на конформизма от 

страна на учителите с цел да влязат в близкия кръг около директора, от който зависи 

разпределението на средствата. Формално е формираха комисии, които заседават и 

присъждат точки при определяне на диференцираното заплащане, като членовете на 

комисиите са обикновено лоялните към  директора учители. Преподаватели, които си 

позволяват да не поддържат и приемат понякога политиките на директорите, 

обикновено са подложени на недоверие и атаки, когато се опитат да изразят лично 

мнение, даже от свои колеги. Не винаги се налага директорът да се намеси, верните 

последователи заемат необходимата позиция.  

Пример: За преразпределение на допълнителни средства в едно софийско училище 

учителите гласуваха да им се разпределят по-малко допълнителни финансови средства, 

защото предложението бе от директора. Подписвайки се за решението на директора, 

няколко души гласно изразиха съжаление пред колегата, който е дал второто 

предложение, че не могат да го подкрепят. Има символика в предложението на 

директора да се гласува явно за едно от двете предложения, за всички е ясно, кое 

предложение трябва да се подкрепи и смисълът е да се видят хората, които са склонни 

да се противопоставят на ръководството, както и сами те да се уверят в своето безсилие 

и липсата на всякакъв опит да се промени статутквото. Предложеното разпределение от 

директора бе прието с голямо мнозинство. Голяма част от българските учители са 

подчинени на директорите на образователните институции доброволно, приемат като 

необходимо условие за психичен комфорт на работното място.  Контрол в училищата 

се извършва от инспекторите от регионалните инспекторат, които имат право и 

задължение  да контролират дейността в училище, като всеки инспектор отговаря за 

определена учебна дисциплина, в която е специалист.  

Пример: Със студенти сме на наблюдение в столично училище в час на колега. По 

време на часа се отваря вратата от заместник директора, който прекъсва учебния 

процес и пита на висок глас, дали аз съм в часа. Дошла е лично да ме уведоми, че 

отговорника от инспектората е в училището и иска да се срещне с мен, без и за момент 

да се притесни, че нарушава процеса, който трябва да осигури да се изпълнява 

правилно. Още по-голяма изненада бе настъпилото оживление в директорския кабинет 

и се оказа, че това е единствената институция, с която директорите се съобразяват. В 

неформален разговор инспекторът сподели, че е странно, най-много жалби има срещу 

двете най-добрите учителки. Кой е прав, родители и ученици, или инспектори? 
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Всяка образователна подструктура (училище) е подчинена на министерство и 

инспекторат. Властта да се назначи директор на училището има регионалният 

инспекторат, който избира един от първите тримата класирали се кандидати на 

предварително подготвения теста за директори, което дава възможност за субективна 

преценка на комисията без да е необходимо да обоснова избора си. 

В Правилника за приложение на Закона за Народната просвета са обявени 

функциите на директорите на училищата и детските градини. Ето как са 

регламентирани и обнародвани те в ДВ 7 от 2009г.: Функции на директора на 

училището и детската градина : Организира, контролира и отговаря за цялостната 

дейност ; Спазва и прилага държавните образователни изисквания; Осигурява 

безопасни условия за възпитание, обучение и труд; Представя институцията и сключва 

договори по предмета на дейността; Съставя бюджета и отговаря за разпореждането с 

бюджетните средства; Сключва и прекратява трудови договори с учители и всички 

ангажирани в дейността на училището по реда от Кодекса на труда; Обявява 

свободните места в Регионалните инспекторати и Бюрата по труда Награждава и 

наказва учители, ученици и служители; Организира приемането на деца и ученици и 

обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания; 

Подписва и подпечатва документи за преместването на ученици, завяършвн клас, 

образование, профдесионална квалификция, съхранява печата на училището; 

Съдейства за установяване на нарушения почл 47 и чл. 48 от Закона за народната 

просвета; Контролира за правилното водене и съхраняване на учебната документация; 

Осигурява условия за здравно-профилактична дейност; Изготвя длъжностно 

разписание на персонала, поименно длъжност и заплата. 

Директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнеие на 

решенията му, като едноличен изпълнител и управляващ дейността на служители и 

учители. Директорът е оторизиран да взема финансови решение, както за основните 

трудови възнаграждения, така и разпределение на допълнителните средства, 

спосорство и др. Негово е решението за изявите и представянето на институцията пред 

обществото и медиите, как да се поддържа връзките с естествените партньори – 

родители и управленски органи.    

В статия на Янка Тоцева (<http://www.businessdictionary.com/definition/diversity-

management.ht) са представени статестически данни от двата синдиката на българските 

учители, в които се показва, че се наблюдава застаряване на учителите и няма условия 

да бъдат назначавани млади хора. Странен е изводът, който не е обоснован – „...няма 

много възможности в училище да бъдат назначавани нови и евентуално млади хора за 

учители и възпитатели”. Ще приведа доводи и в двете посоки защо няма млади хора, не 

искат, или не биват приемани от власт имеещите.  

Преди няколко години се случи няколко пъти да ми се обадят спешно от 

инспектората и като човек, който пряко подготвя бъдещи учители и има връзка стях да 

ме помолят да предложа някои от завършилите студенти за преподаватели в училиша. 

За мен бе признание да мога да помогна на желаещите млади хора да се включат в 

избраната от тях професионална реалзация. И правех необходимото да кандидастват за 

местата, което е коректно възможното. Студентите, на които предлагах да кандидастват 

не бяха само добре подготвени, но и доказали своето желание, мотивираност и 

уважение към учениците и учебния процес. Обратната връзка бе изненадваща, някои 

директори определено подхождат неуважително и скептично към младите хора, които 

бяха потресени от отношението. В повечето случаи се предлагаха малко часове и 

съответно занижено заплащането. Не се дава възможност на младите колеги да се 

включат в допълнителни дейности, чрез които да имат възможност да съберат повече 

точки, за да се увеличат шансовете за достойно заплащане. Някои от колегите се 
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оказаха заложници на некоректно отношение на колегите, неприемане и нелоялна 

конкуренция, създаване на проблеми, когато се налага обща работа, примерно при 

изпитване на ученици на индивидуална форма на обучение, на поправителни изпити, 

проверка на разработки за участие в национални олимпиади. Предпочитане за 

назначаване на свободните места са възрастни и опитни колеги, които познават как 

работи системата и се съобразяват с нея, послушни и доволни. За някои от тях имах 

лични впечатления и съм сигурна, че преподаването им не е подходящ пример за 

обучаващите се.  

Осъзнавайки случващото се в началните години на работа със студентите, след 

успешното приключване на държавния изпит, поздравявах бъдещия колега освен с 

„честито”  и с пожеланието „Дано това, на което ви научихме никога не ви потрябва!” и 

обяснявам, с какво ще се наложи да се справят и да понасят като учители в българско 

училище. Част от базови учители се сърдят, защото харесват и обичат професията си, 

доказателство за което е, че са все още в училище, но аз се чувствам длъжна да 

предупредя бъдещите учители за условията и отношенията в образователните 

организации, за властовите отношения и произтичащите от тях междуличностни 

взаимодействия.  

За да бъда максимално коректна към студентите, през последните пет години 

започвам курса на обучение по „Методика на обучението по философските 

дисциплини” с описание на действителната структура, регламентираните отговорности 

и задължения на учителите, начин на управление в училищата, описвайки трудностите, 

с които ще се сблъскат при изпълнение на професионалните си задължения. Въвеждам 

колегите в микроклимата на бъдещето работно място за да ги подготвеня да понесат 

изискванията на несменяемите директори, неколегиалните отношения от част от 

колектива, отношенията на директорите към подчинените. Тезата си обосновавам с 

примери и факти от проведените часове в базовите организации, които не са 

предварително подготвяни или организирани, те са инцидентно случващи се почти 

всеки учебен ден. 

Обратната връзка, която получавам от малкото обучавани студенти успели да се 

реализират като учители, съвпада с впечатленията ми за характера на отношенията в 

образователните организации, както по отношение на директорите, колективите и по-

опитните колеги по същите дисциплини. Двама колеги преподаваха по две години и се 

отказаха, единият заради ниското заплащане, недопускане от страна на колеги да 

участват в общо училищни дейности, с които да успеят да наберат повече точки за 

определяне на трудовото възнаграждение. Един колега напусна поради 

пренебрежително отношение на директор. Един колега се отказа поради невъзможност 

да се справи с психическото натоварване. 

Показателно е, че приетите на работа млади учители напускат след 2-3 години 

преподаване системата не заради трудности в основната си дейност и с учениците, 

споделят своето разочарование от образователните институции и отношенията в тях, 

което засилва общото наблюдение за съзнателно създаване на стабилна структура, 

неподлежаща на промени, която не приема новото, раличното. 

Пример: Преди две години, поради предстоящо майчинство колежка, базова 

учителка, предложи да я замества бивша нейна студентка. Основанията бяха, че е 

обучавала студентката, знае качествата и, има доверие да поеме учениците. Студентите 

от следващия курс обучавани по Методика на обучението пожелаха да видят някой 

завършил и реализиран колега и заместващата млада учителка се оказа подходяща 

възможност. Дадох време на колегата да натрупа опит няколко месеца и да ми 

сигнализира, когато е готова. Каква бе изненадата ми, когато директорът на училището 

отказа да разреши с основанието, че студентката не е завършила, което не бе така. Не е 
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чудно някой да е скептичен към младите хора, но съответният млад преподавател бе 

доказал своята оговорност и професионализъм, справяше се със задълженията си и 

въпреки това бе в далечния кръг от колеги, към които имаше недоверие и даже 

неприемане. Наистина има застаряване сред учителите и ще продължава да има, много 

от тях са навършили пенсионна възраст, но не биват пенсионирани, защото са лоялни, 

изпитани, верни ветерани на съответния директор.  

Пример: В друго столично училище директорът от повече от 4 години е навлязъл в 

пенсионна възраст, но нито една смяна на управляваща политическа сила не 

пенсионира дуаейна. През това време броят на паралелките в училището намаляват, 

липсват желаещи дори в начален курс, защото славата на проблемно училище се носи 

не само в квартала. Университетът бе сключил договор с това училище, базовият 

учител, чиито часове наблюдавахме със студентите, си обичаше работата и учениците, 

желаеше да обучава студентите, но директорът забрани тази дейност. Предтекстът бе, 

че шест студента са много да влизат на наблюдение в час, макар по закон да е 

разрешено групата да е до десет човека. Директорът направи сцена в коридора на 

училището пред студентите, които бяха изненадани и обидени, поради което отказаха 

да влязат повече в това училище. Те бяха предупредени предварително от мен за 

условията и властовите отношения в училищата и въпреки това не успяха да 

преодолеят случката. Директорът ме покани в кабинета си, за да се обясним, повиши  

тон и когато помолих да не ми говори по този начин, директорът ми обясни, че тя си 

била такава, емоционална. Опитвайки се да обясня моята позиция и да отговоря на 

въпросите, тя ме прекъсна, за което аз поисках възможност да продължа да говоря без 

да ме прекъсват. Директорът възрази и се възмути как така ще и правя забележка в 

нейния кабинет и ме изгони.  

Според този директор, а дали само според него, този кабиет е негов, това училище 

е негово и няма значение нищо друго, включително и родители на ученици. По-

грозните сцени бяха с родителите на учениците, които бяха унижавани и навиквани. 

Като решение на създалата се ситуация, директора не допусна колегата да бъде базов 

учител и след 2 години прекрати обучението на студенти в училището по всички 

дисциплини. Учителските съвети в това училище започваха в 18,30 и продължаваха до 

след 21 часа. А някои хора завиждат за работното време на учителите. 

Пример: Директор на средно общообразователно училище, който отказа училището 

да е базово въпреки желанието на учителите, посочи причината необходимост да 

попълва данъчна декларация заради хонорара, който се заплаща на директора, за да 

осигури условия за обучение на студенти. Колегата, който беше базов учител желаеше 

да работи, но дадения за попълване договор от университета бе „загубен” от директора. 

През последните години докато се борех с директора бяха останали в училището по 1-2 

паралелки в гимназията, докато преди години бяха поне 6 паралелки за всеки клас.  

Независимо, че от години работим с определени училища като базови за да 

подготвим студенти, се оказа, че всяка година е необходимо да се представям на 

директорите и да искам разрешение от тях за една и съща дейност. 

Колегите, които преподават в базовите училища проявяват интерес към 

непознатите хора в учителската стая. Има колективи, сред които не се чувстваш обект 

на особено внимание, има училища, в които се създава приятна атмосфера и ставаш 

добър познат с колеги, с които не си обвързан в професионалнате дейност пряко. Но се 

случва да попаднеш в колективи, които трудно приемат чуждо присъствие и негодуват 

от присъствието на студенти и методист. Въпреки усилията да останем колкото се може 

по-незабелязани, да не влизаме в учителската стая по време на междучасието, пак 

възникват реплики. Такава реакция от страна на учителите показва натрупано 

напрежение, реакция на комплекси породени от недооцененост.      
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Често срещана характеристика в повечето училища са учебните програми, които 

рядко са готови за началото на срока, още по-често се преработват месец след началото 

на учебната година. Няколко столични училища не могат да разделят 1,5 седмична 

натовареност между двата срока и имат два варианта на програми и трябва да си водят 

бележки и учители и ученици коя седмица по коя програма са.  

Отношенията на директорите с външните за училищата сътрудници е по-лоялно и 

коректно, отколкото към щатния учителски състав. Към колегите изискванията и 

начините, по които те се представят са по-агресивни и категорични, случва се да 

възбуждят афективни реакции.  Тези ситуации са споделени от колеги, тъй като се 

случват на педагогически съвети. След приемане на делегираните бюджети като начин 

на финансиране на училищата се държи на всеки ученик, защото носи субсидия, и за 

съжаление се пренебрегва понякога недопустимо поведение в образователната 

институция, за да остане ученикът в училището. Тази политика се знае от ученици и 

родители, което им позволява да се държат изискващо. Ако директорът заеме 

отбранителна позиция, за да задържи ученика в училище, това дава възможност на 

ученика да злоупотреби, натоварвайки учителите и съучениците. Проблем се оказва 

липсата на адекватни наказания, предупреждение за изключване и самото изключване. 

Оплакването от поведението на проблемния ученик рефлектира в самия учител, защото 

той е професионалистът, който не се е справил с една от основните си задачи – да 

ръководи и овладее класа. На помощ би могло да се бъде включен педагогическия 

съветник, но не навсякъде тази помощ е адекватна. По регламент педагогическия 

съветник е добре да е психолог, но може и да не е. Смяната на наименованието на 

длъжността училищен психолог на педагогически съветник е целенасочена и дава 

право  да се заема от всеки колега, който има педагогическа правоспособност. 

Обикновено се изпълнява от колега, който няма достатъчно хорариум (натовареност), 

без значение дали има знания и качества за справяне с проблемите. Успокоението е, 

може да не помогне, но е наш човек и работи като нас, колегата по музика, по 

български език, по каквото трябва.  

В две училища съм се натъквала на голямо напрежение между учителския колектив 

и психолога. Така и не открих основателни причини за това, не съм търсила конфликта, 

но самите учители споделиха без да бъдат попитани. Дразни ги самата психоложка, 

страни от учителите, говори за конфиденциалност, но ттова е трудно в колектив с 

толкова много жени. Всичко трябва да се споделя и обсъжда, конфиденциалността са 

преструвки. Забележки се отправят относно методите на работа на психолозите,  

спокоен и равнопоставен разговор не се приема за качествена комуникация, нормална е 

заповядта, поучението или натякването. Уважително и толерантно отношение е 

лигавщина и разваля атмосферата в училището. От тази гледна точка, психолозите се 

оказват ненужни в училище, не вписват в средата. Една група учители реагираха по 

време на обучение много озадачени от моя стил „Интересно, как ни питате искате ли?” 

Конфузно е положеието ако психологът застане на страната на ученика или 

родителя, което трудно може да бъде преодоляно опт учителите. Във втория случай 

колегата бе склонна да оправдава всяко поведение на ученика в стремежа да търси 

хубавото във всеки човек, без обаче да се съобразява, че учителите преподават в 

класове от над 25 ученика и нямат време да се замислят над философските житейски 

вечни търсения, а да спасят часа. Разминаване безспорно има, но за съжаление не мога 

да открия признаци, че има доверие, уважение, разбиране за различието в методите и  

целите на дейностите на психолога и учителя, че има желание за екипна работа на 

учители с психолози, където има потенциал за ефективното допълване и качествено 

изпълнение на учебно-възпитателната дейност.  
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Факт е взаимното недоверчиво отношение между двете професионални гилдии, 

което предпоставя трудната съвместна дейност, толкова необходима, но за момента 

изглежда непостижима. 

Освен преподаването, в училище има достатъчно допълнителни дейности, които 

отнемат време и енергия от учителите. Това са дежурства по коридори, двор, бюфети, 

стол, родителски срещи, часове за консултации, часове за срещи с родители..  Класните 

ръководители попълване досиета на учениците, задължени са да водят учениците по 

празниците извън училище, отбелязват и сумират отсъствията, попълват дневника. За 

всички тези дейности има определени срокове и ако не са спазени директорът иа повод 

да санкционира. На учителските съвет се отправят упреци кой какво не е свършил и се 

отправят критики с повод и без повод.  

Пример: На съвет директор на училище си е позволил да упрекне колега, когото 

срещнала на улицата в извън работно време. Така и не можах да разбера основанието, 

колегата е бил на работа сутринта и се е справил със задълженията си, но се оказва, че 

това няма значение. За да не се окажат от страната на упрекваните, нека да го кажа по-

изразително, на боксовата круша, част от учителите се подмазват на директорите. Това 

е по-лесният начин да оцелееш с по-малко загуба на енергия и нерви, защо ти е 

достойнство. В комисиите за разпределение на средства се избират близките, 

конформните, съгласните с решенията на директора учители.  

Пример: В час директор звъни по мобилния телефон на учител, който преподава в 

съответното училище по приетата от директора програма. Учителят можеда бъде 

санкциониран, ако не отговори на позвъняването, независимо че е в час. 

В провинцията провеждах обучение тренинг на група учители и се изненадах на 

ниската активност на групата. Двама от участниците проявяваха поносима 

демонстративна арогантност, но за мен и тази активност бе полезна и я  използвах 

ефективно. След края на деня колежка, също лектор, сподели, че в директорския 

кабинет е била свидетел как участници от моята група разказвала какво и как се е 

случило на тренинга. Това донякъде обясни случващото се по време на обучението. 

Преди да напуснем града на следващия ден, на улицата ме срещна една от учителките и 

сподели с мен около час  насъбраната неудовлетвореност и обида. Същата тази 

директорка събра трите лекторки в кабинета си преди да започне тренинга и ни се 

похвали, че който не прави каквото се изисква,  например да дойде на банакета 

послучай празника получава „Кол у главе”. 

Това бе момент, когато за миг осъзнах колко повече възможности имаме в големия 

град. В друг град в провинцията, кметът се обажда кое момиченце от детската градина 

да бъде избрано за „мис”. 

Познавам хора, които са се преместили в София с приоритетна цел децата да учат в 

нормална училищна атмосфера и да не бъдат пренебрегвани от учителите, което се 

случва в малките населени места. 

Директор на училище при професионален разговор с мен ми направи забележка, 

когато я нарекох „педагог”, обидена ми отговори, че е математик, а не педагог.   

Странни изглеждат изискванията към учителите, за повечето от тях унижението е 

свързано с работата, ние изискаме да бъдат точни, уравновесени, обективни и 

благоразположени. Съжалявам, не че защитавам тяхната позиция, но разбирам 

основанията за техните реакции. Но смятам за недопустимо да проявяват същото това 

отношение към учениците, за съжаление обаче и това се случва. Изкарват гнева и 

неотработената агресия на ученици и родители.  

За да се подобри психологическия климат е наложително да се ограничат 

правомощията на директорите и да се въведат етични критерии, с които те да се 

съобразяват. Необходимо е да има психолози, наистина професионалисти медиатори, 
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които да могат да управляват конфликти. Контролът и мандатността на директорите 

биха намалили злоупотребите с властта и възвърнали поне част от достойнството на 

българския учител.  

Психолозите сме абдикирали от образованието, ако искаме да се присъединим, ще 

трябва да се представим по наичн, по който да спечелим довериео на педагозите и да 

открият в нас партньори, а не заплаха.    
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Резюме: В доклада се анализира проблемът за наличие на множество нерелевантни изследвания в 

социалните науки и социалната психология и тяхното влияние като деструктивна тенденция в 

социалното и междукултурно взаимодействие. Определя се социалнопсихичната тенденция към 

фундаментална грешка като основен механизъм, за допускане на фундаментализъм в изследванията и 

„антропоцентрични“ нагласи, които приписват нерелевантно социалноонтологично съдържание. 

Формулира се принципът на релевантността, като изследователска стратегия, която е възможност да се 

преодолеят тези естествени механизми на личностна и колективна смислова центрация. Процес, който, 

ако не се рефлектира и критически рационализира при приложението му в социалните науки, определя и 

една възможна социална и клинична патология на феномена на фундаменталната грешка. 

Ключови думи: релевантни и нерелевантни подходи за изследване на културната идентичност, 

ценностен антропологичен модел, принцип на релевантността, тенденция към фундаментална грешка. 

 
Abstract: In the report are analyzed the problem of the presence of many irrelevant studies in social 

science and social psychology and their impact as a destructive trend in social and intercultural interaction. 

Determine social psychic trend towards a fundamental error as the main mechanism for release of 

fundamentalism in research and „anthropocentric“ attitudes that ascribe social psychic irrelevant content. 

Formulated the principle of relevance as a research strategy that is able to overcome these natural mechanisms of 

personal and collective semantic centration. A process which, if it is not reflected in critical rationalized its 

application in social sciences, determined and a possible social and clinical pathology phenomenon of 

fundamental error. 

Keywords: relevant and irrelevant approaches for cultural identity study, cultural interaction, 

anthropological model of value, the principle of relevance, trend towards a fundamental error. 

 

Принцип на релевантността. 
 

Принцип на релевантността можем да определим като приложение на 

"особена" социално научна и социално-психологическа методология релевантна спрямо 

"особени" феномени на общностната идентичност (етнонационални или 

цивилизационни феномени), доколкото всеки отделен човек, включително и 

изследователя, както и всяка отделна общностна форма, реализират своята хуманност и 

социалност в "особен" общностен социокултурен контекст. На тази база можем да 

определим и феномена на „фундаменталната грешка“, като методологична 

претенция, добре илюстрирана от Бъргър и Лукман в "Социалното конструиране на 

реалността" (Бъргър & Лукман, 1965 / 1996, стр. 204-207), за пряк достъп до фактите 

на емпиричната реалност на "другата" култура, чрез универсално-валидна 
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онтологична интерпретация, придаваща им собствено "референтно" за наблюдателя 

същностно съдържание. „Фундаменталната грешка“ е основа за идеология, а не за 

наука. Тя е примат на "класическите" еднопланови физико-математически парадигми от 

рода на нютоновата физика и евклидовата геометрия.  

Не е трудно да отбележим, че референтен на антропоцентричния модел е 

геоцентричния астрономичен модел обозначаващ привилегированата позиция на 

Земята като център на Вселената, който в отличие от все още доминиращите 

универсалистки (антропоцентрични) нагласи в прагматиката на съвременните социални 

науки като цяло, и на социалната психология в частност, беше преодолян в 

астрофизиката значително по-рано. При нея мисленето за центъра се трансформира 

в мислене за взаимоотношенията, които предопределят очевидността на един или 

друг център и гарантират възможността за реализиране на автентичен научен процес. 

 

 Примери за нерелевантност.  

 

 При системна логическа реконструкция на тезите на Клод Леви-Строс в "Раса и 

история" (Леви-Строс, 1973 / 1995, стр. 441-444) достигаме до нееднозначни 

методологически основания. Противоречието което се разкрива в тях, по своя характер 

проблематизира методологията на социално-научното познание фокусирано както към 

"другите" етно-национални и цивилизационни култури, така и към феномените на 

своята собствена културна идентичност вследствие ефекта на включеност или 

дистанция от нейната линия на развитие и съответна социална промяна. Социално-

научният субект, според анализа на френския структуралист и етнолог, е склонен да 

открие в тях това съдържание което има референтен, значим и "кумулативен" характер 

спрямо неговата собствена ценностно-смислова координатна система и детронира 

съдържанията, които са индиферентни или противоречиви. Подобна еднопланова 

методология на вътрешно-съдържателна центрация на субекта и строго поддържане на 

външната, мислена като единствено "обективна", гледна точка спрямо обекта на 

социокултурното различие, обрича процеса на изследване в перспективата да се открие 

в него само предварително заложените собствени смислово-ценностни проекции. От 

подобен характер бяха "научните изследвания" в българската социална наука, 

мотивиращи така наречения "възродителен процес" през края на 80-те години, които 

чрез исторически и антропологични данни обосноваваха тезата за "забравения" 

български произход на представителите на турското етническо малцинство в България. 

за това, че българските турци са „забравили“ своя български етнически произход. Така 

само за около два месеца са преименувани, административно и паспортно „обработени“ 

над 800 000 души (Централен държавен архив, 1988). Етноцентричната тенденция в 

подобни "изследвания" беше проява по-скоро на целенасочена етнонационална 

политика и идеология на етническа асимилация, отколкото на безкритично 

допускане на "неточности" в социалната етно-методология. В този случай се 

потвърждава тезата ни за фундаменталната грешка, като основа на нерефлектирани и 

критически осмислени идеологически вярвания, които се легитимират като „социално 

научни“, израз на конкретен деструктивен политически интерес. 

От друга страна, фундаменталисткото придържане към сциентиския ценностен 

антропологичен модел, изразен с метафората на „науката като машина“, се оказва не 

само опасен за социалното и психичното здраве на изследваните, но патологизира най-

вече самите изследователи. В основата на този модел е използването на научната 

методологията, не като средство за постигане на истината във възможния исторически 

хоризонт на събитията, и подпомагане развитието на обществото и хората, а като 

фундаментална „същност на науката“, съществуваща сама по себе си. Подобна 
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ритуална вяра в “абсолюта на научния метод”, от гледна точка на социалната онтология 

е явен социален регрес към по-архаична, превърната форма на религиозност, базирана 

върху класическия модел на епохата преди Новото Време. И ако тогава тази 

историческата форма на религиозност, е на максималното ниво на възможния културен 

„хоризонт на събитията“, то тази превърната нова форма на „псевдо религия“ и 

„научна идеология‘, лишена от еволюционна стойност и автентична мотивация, има 

характер на социална и психична патология. „Свръх ценна идея“, съчетана с ритуално 

невротично повтаряне на еднообразни поведения, със смисъл сами по себе си.  

Как да бъде обяснена практиката основния приоритет по време на изпит в 

дисциплината „психологически измервания“ в даден университет да бъде задължението 

студентите да изчисляват „на ръка“ данните в началото на 21-ви век, в епохата на 

интернет и улесняващите технологии. Статистическите алгоритми, формули, 

закономерностите на логиката, математиката и теория на вероятностите са своеобразен 

Фетиш, Култ на научното в полето на психологията. Тяхното помнене, трениране и 

употреба сами по себе си за тях, са своеобразна „гаранция за научност“, за липса на 

„субективизъм“ и проява на „нездраво“ въображение и креативност. Омаловажава се 

фактът, че това е само математическо-статистическа  „процедура“, която може да се 

използва, тогава когато имаме автентичен научен интерес и творческа задълбоченост 

във феномените които, като психолози и представители на другите социални науки и на 

науката изобщо изследваме.  

В колегиалната общност на социалната психология не се признава фактът, че 

повече от 100 години научно развитие в областта, по този начин не е създадена нито 

една влиятелна и социално значима концепция, която не само пасивно да обяснява 

социалния свят и ключовите феномени, но и да лидира за неговата промяна и развитие. 

За разлика например от високата социална значимост и влияние на изследванията на 

Ерих Фром “Анатомия на човешката деструктивност”, “Душевно здравото общество” и  

„Да имаш или да бъдеш“ (Фром, 1973/2003, 1955/2004, 1976/2012). Или релевантният 

опит на проф. Хеерт Хофстеде (Hofstede, Hofstede & Minkov, 1991), но проведен в 

рамките на организационната психология, която се еманципира като самостоятелна 

дисциплина. Забележително е, че подобен пример са изследванията в астрофизиката - 

„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). Тази тенденция на научна идеология, на 

„сциентизъм“, както я определихме, в голяма степен лиши психологията и в частност 

социалната психология, от мисията им да бъдат ключовите, с най-висока степен на 

комплексност и интегритет научни платформи, обединяващи другите ( от 

хуманитарната биология, генетика и медицина, до антропологията, социологията и 

политологията ) в мисията им за усъвършенстване на развитието. Обратното голяма 

част от структурите в тях се превърнаха в академични и научни бюрокрации, 

стагниращи развитието. Патологичното тук е в стремежът към деструкция на 

автентичния смисъл на социално-онтологичното съдържание, като естествена 

тематична област на изследване, и акцентиране върху математическия и 

статистически инструментариум сам по себе си.   

Ако тази тенденция продължи, това ще бъде и една от спирачките  на развитие на 

световната икономика намираща се на прага на „4-тата индустриална революция“, 

която по своя характер, според споделеното на Световния икономически форум (World 

Economic Forum, 2016) в Давос 2016, ще е следствие от прякото съчетание на високи 

технологии с човешки талант. Развитието на таланта и изследването на мозъка, 

конструирането на пряка технологична връзка между висшите психични функции на 

човека и управлението на производствените и социалните процеси, ще бъде ключовия 
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фактор за постигане на личностно развитие и интегритет на ново цивилизационно 

равнище. Подобни изследвания обаче изискват релевантност, иновативност и 

еволюционно състояние на социалната психология на възможния максимален културен 

и технологичен хоризонт на събитията през XXI век, а не както е в описаната по-горе 

ситуация социално-онтологичен регрес базиран върху класическия модел на епохата 

преди Новото Време. За това от ключово значение е осъзнаване на последствията от 

механизма на фундаменталната грешка и прилагане на „принципа на 

релевантността“.  

 

Основни характеристики на нерелевантния подход. 

 

Насоченост към миналото. Използване приоритетно на статистически и 

математически модели на анализ на миналото, или най-много на близкото настояще. По 

този начин анализът винаги е регресивен, търси причинно следствени връзки, 

клъстерни или факторни зависимости за вече изминали събития, извън актуалния 

културен хоризонт на събитията и тенденциите в бъдеще. Така тенденциите на 

поведение и открити закономерности на социално-антропологични обектите в 

миналото се проектират в бъдещето. Тези изследвания са обречени на регресивен 

статус, без да се улови времето като социален феномен - не като механично 

еднообразно повторение, а като качествена промяна и креативно движение. Реалността 

на Европейският съюз като социална организация не може да бъде открита в 

поведението и развитието на Викингите като фактор в Европейската историята след 5 

век на новата ера, независимо от категоричното им участие в създаването на много 

европейски държави. Едно е времето като феномен от статистически и математически 

характер и неговите закономерности, друго е като физически, химичен, биологичен и 

социално-антропологичен феномен. Общото е еволюционната промяната и движението 

напред, като критериите са качествено различни и несводими едни към други. Не е 

възможна редукция от по-простите към еволюционно по-сложните и от моделите на 

миналото, към събитията в бъдещето.  

Тенденции от линеен характер. Еволюцията се базира на творчески и 

продуктивни изключения, които са минотарни, а не мажоритарни и има нелинеен 

характер. До сега, тези анализи не са направили прогноза близка до реалността, която 

е динамична, защото техният фундамент не е постигане на истината като процес - 

динамика с нова качествена промяна, а по-скоро  желано продължение на линейното 

състояние от миналото. Това е стремеж „да се спре времето“, то „да се овладее“ в 

рамките един статичен културен хоризонт на събитията. Това е страхът от 

нелинейния характер на историчността, към „средната норма“ на миналото и има 

социално патологичен характер, защото блокира развитието. Те използват 

математичките и статистически модели като „индулгенция“ срещу своята естествена 

крайност и частичност - първото условие за да се реализира научен процес е 

признанието на факта на неговата конкретност, относителност и крайност. Това е мотив 

да се търси интегритет в науката, да се търси продължение, приемственост или 

критична опозиция. Да се поставя под въпрос, съмнение и проверка всяка хипотеза в 

един нескончаем научен дискурс, без шанс за тоталния и „единствен Отговор“. Това е 

фундаменталната социално онтологична разлика между Науката и Религията, между 

Науката и „Модерните религии“ - Идеологиите, в техните класически измерения на 

тотална картина на света. За това в рамките на Религиите и Идеологиите виждаме 

развитие към некласически и динамични модели, които не са сляпо копиране на 

прототипите, а съ-творяща активност водеща до Ренесанс на техните ценностни 

антропологични модели в социалното време и пространството. Как да обясним по друг 
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начин „религиозната революция“ на Реформацията в Християнството, идеите на 

Мартин Лутер и традицията след него, като ключова повратна точка за развитие на 

Западната християнска цивилизация и превръщането и в доминиращ фактор в 

съвремието? Или съвременните трактовки на вечните религиозни въпроси в работите 

на религиозните философи Мартин Бубер, Паул Тилих, Карол Войтила ( Папа Йоан 

Павел II ) и Николай Бердяев?  

От тук произлиза и необходимостта от „принципа на релевантността“ – 

приложение на „особена“ методология насочена към „особени“ феномени на 

социалната онтология, без претенция за научен универсализъм и статизъм. От 26 

описани цивилизации 16 са мъртви и нямат смислово продължение в социалното време. 

Всяка от тях е въобразявала безкраен и доминиращ свят за себе си. Показателно е 

мнението на Арнолд Тойнби в “Изследване на историята, Том 2“ (Тойнби, 1939/1995): 

„Мъртвите цивилизации не са мъртви поради съдбата или „в хода на природата“ и 

затова нашата жива цивилизация не е невъзвратимо предварително обречена да се 

присъедини към другите. Макар шестнадесет цивилизации вече да са загинали, 

доколкото можем да съдим, и девет други може би сега са на смъртен одър, ние — 

двадесет и шестата — не сме принудени да поверим загадката на съдбата си на слепия 

арбитраж на статистиката“ (курсива мой - Н.Н.).   

Липса на отношение към съществените предикативни и качествено различни 

фактори на значимата социална промяна. Колко от съветските, дори и западни 

социални психолози, социолози и политолози, прогнозираха рухването на съветския 

режим, интерпретиран и прогнозиран много по-рано в изследванията на Николай 

Бердяев, Карол Войтила ( Папа Йоан Павел II ) и Збигнев Бжежински? Каква 

методология принуди Самуел Хънтингтън (Хънтингтън, 1996/2006) да предупреди, че 

не само не идва „Края на историята“, за разлика от идеологическия ентусиазъм на 

Франсис Фукояма (Фукуяма, 1992/2006) и много „либерално-демократично 

ориентирани мислители“ на края на XX век, а предстоят драматични и исторически 

моменти на „Сблъсък на цивилизациите“ в търсене на идентичност? Колко икономисти, 

социолози, финансови и бизнес анализатори предвидиха световната финансова и 

икономическа криза през 2008 година, с изключение на Насим Талеб и Лари Финк? За 

разлика от множеството нерелевантни примери има представители на креативно 

творческо малцинство, които чрез своето творчество, концепции и прогнози не само, 

че предвиждат реалистично, но и лидират бъдещето. Можем ли да открием общност в 

подходите на Леонардо Да Винчи и Диего Веласкес, Никола Тесла и Томас Едисон, 

Николай Бердяев и Збигнев Бжежински, Франц Кафка и Джеймс Оруел, Алберт 

Айнщайн и Стивън Хоукинг, Карол Войтила ( Папа Йоан Павел II ) и Ерих Фром, Карл 

Сейгън и Ал Гор, Жан Клод и Кристо, Насим Талеб и Лари Финк? Те прилагат 

креативни подходи и евристики, в своята дейност като творци, които са по-

продуктивни, защото са релевантни, както по отношение на общуване с различието, 

така и от гледна точка на най-важния аспект на социалната онтология - 

чувствителност към нелинейното еволюционно развитие в бъдеще. 

Липса на статическа валидност и целенасочено търсене на идеологически 

медиен ефект, а не на научна автентичност.  Класическите експерименти в 

социалната психология не ни казват нищо съществено за социалната природа на човека 

и класическите социално-психични феномени, които изследват. 20-30 души, 

манипулирани с експериментално поведение тип ‚двойно дъно“, без отчитане на 

културна специфика и социално-онтологичното съдържание. В тях се тренира и 

прилага методология сама по себе си. Каква трябва да бъде статистическата 

вероятност, за да се изпълни принципът за представителност, когато се изследват 

универсални за човека феномени, както се твърди, а не само локално общностни. Има 
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някои изследователи в социалните науки, а и в науката като цяло, които чрез своите 

изследвания търсят сензационност, публичност и задоволяване на комплексите на 

собственото си Его. Те не взимат предвид разнообразието на човешките култури и 

общности. Приемат, че валидното за дадена извадка е приложимо върху всички 

останали, по подразбиране. В своите изследвания и хипотези, те не обръщат внимание 

на факта, че хората живеят в различни общности, обусловени от различни културни 

традиции, които от своя страна оказват фундаментално влияние върху личността и 

характера на човека, върху доминиращия ценностен, антропологичен модел в 

конкретната култура.  

Примери за подобни нерелевантни изследвания, които въпреки своя 

субективизъм са придобили световна известност на универсални “огледала на 

човешката социална природа”, са експериментите на  Стенли Милграм (Milgram, 

1963) и Филип Зимбардо (Zimbardo, 1971). Но ако им направим по-критичен анализ, ще 

достигнем до автентичната им мотивация. В двата експеримента участват общо 64 

човека (40 при Милграм и 24 при Зимбардо). И двата експеримента са били 

репликирани множество пъти, но винаги в англоезична среда (САЩ и 

Великобритания). В изследването за подчинение на авторитети на Стенли Милграм 

съществуват много вариации на експерименталната среда в рамките на първоначалния 

експеримент – даване на заповеди по телефона, вариации в пола на участниците, 

присъствието на двама “експериментатори” в стаята и други. Но изследването никога 

не е провеждано в култура различна от американската или дори в рамките на различни 

културни общности, на които американската социална реалност е богата – в Salt Lake 

City, например при доминиране на общността на мормоните, известна с изключително 

ниските нива на агресия и с висок респект към законите (Numbeo, 2016). При наличието 

на всички тези пропуски, нима е възможно да говорим за универсалност на 

изследванията и на техните резултати? Каква е била всъщност автентичната цел на 

експеримента тогава?  

Стенли Милграм, изучавайки дневниците на Нюрнбергските процеси е ужасен от 

липсата на признание на лична вина и отговорност за нацистките престъпления. За него 

конформизмът и властовия натиск води до универсални реакции на сляпо подчинение 

на авторитета, дори и в поведението на граждани на САЩ – либерална и демократична 

държава. Под либералната външност се спотаяват агресията и насилието, които лесно 

могат да излязат на повърхността, да бъде актуализирана една некрофилната нагласа. 

Дори и да са налични подобни тенденции в американската култура, това не дава 

основание да се слагат по общ знаменател всички нейни представители и общности и 

да бъдат сравнявани със социално психичната ситуация на Германия по времето на 

нацизма.  

От подобен характер е проблемът на така наречения „късен период в творчеството 

на Зигмунд Фройд“ ( създаване на идеологията „фройдизъм“ ) - той механично 

експонира своята теория за личността върху развитието на човешка цивилизация и 

позиционира процесите от психо динамичната теория – „несъзнавано“, 

„предсъзнавано“ и „съзнавано“, под формата на статични личностни инстанции – „То“, 

„Его“ и „Свръх Его“. Това е един оригинален творчески принос на проф. Людмил 

Георгиев (Георгиев, 1993), който ясно очерта разликата. В опитът на Фройд да се 

дистанцира от Юдаизма, той несъзнателно го препотвърждава като „културен код“, 

като модел на културна идентичност. В стремежът за си за отхвърляне на една 

класическа религиозна форма, той създава своеобразна нова „научна религия‘. 

„Едиповият комплекс“ е точно такъв „културен шаблон“, който беше наложен върху 

всички представители на различни култури по един и същ универсален начин, като 

една всеобща метафора за проблемите на човешкото развитие. Както виждаме в 
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изследванията на културните антрополози (Малиновски, 2004), Едипов комплекс 

съществува, но това е Метафора, отнасяща се само до някои културно-исторически 

общности определени като Авраамови религии (Юдаизъм, Християнство и Ислям ). 

Съществуват и други възможни метафори за ранната проблематиката на човешкото 

развитие, като „Електра комплекс“ (Jung, 1970), „Комплексът Аджасе” (Kosawa, 

1931), „Балкански психичен комплекс“ (Георгиев, 1993) и много други . Но за Фройд 

това остава не рефлектирано. за да се преодолее този израз на нерелевантност въведох, 

терминът “ценностен антропологичен модел”, който включва измеренията на всяка 

една отделна общност или култура, без да се предполага съдържателно една или друга 

тенденция.  

Чрез абстрахиране на този модел, могат да бъдат изследвани динамиката, 

ексцентричните специфики, „уникума“ на дадена общностна идентичност и култура. 

Така можем да сравним две култури, да установим къде в тяхната ценностна структура 

те са близки, и къде са в дисонанс - идея, до която културните антрополози са 

достигнали преди повече 100 години - например Рут Бенедикт с понятието за “patterns 

of culture”, изучавайки японската традиция и структура на културата (Бенедикт, 1946 / 

2007). 

 

 

 

Препоръки за релевантни изследвания. 

 

На база на споделеното до тук можем да обогатим методологията на своите 

изследвания в психологията и социалната психология с релевантни подходи и да 

повишим своята продуктивност чрез: 

• Висока социална значимост на целта на изследването, свързана със решаването 

на значим проблем, възникнал на възможния краен предел на „културния хоризонт на 

събитията“ за дадена общностна идентичност.  

• Анализ на базисен и вторичен ценностен антропологичен модел обособен в 

рамките на дадена общностна идентичност – изследване на неговата динамика и 

промяна.  

• Анализ на нелинейни тенденции в иновациите и технологиите, които има 

уникален характер и висока степен на влияние върху социалното развитие.   

• Факторни и многофакторни анализи, регресии, корелация, свързани с „паралелни 

слоеви закономерности“ на еволюционна промяна на различни нива, които са 

свързани в общ исторически процес. Например казусът с “Млякото като хранителна 

съставка в произхода на цивилизациите”, който не може да бъде решен като научен 

казус без комплексни научни изследвания. Без участието на експертиза и анализи на 

дисциплини като археология, хуманитарна генетика, културна антропология, социална 

психология и социология, еволюционна психология, история на цивилизациите и 

зооинженерство.  

• Използване на компетентни „преводачи“ в разбиране на другата култура или 

при ситуациите на социални промени и дистанции в собствената. Сблъсък на 

различните им гледни точки, свързани с основните еволюционни тенденции.  

• Развитие и приложение на интерпретативна социална психология на 

изкуството, насочена към социално най-значимите произведения и автори, които имат 

прогностичен смисъл по отношение на развитие на социалната онтология на дадена 

общностна идентичност и за разширяване на културния хоризонт на развитие на 

човешката цивилизация като цяло.  
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• Проучване на „референтни“ и „експертни групи“, чието мнение и оценка са 

предиктивни за тенденции и процеси, чрез използване  на „закона за разпръскване на 

иновацията“ ( Сайнек, 2009). 

• Анализ на „критичните точки“ – в слоеве и топуси на социалната онтология, в 

които се осъществява качествената промяна към прогрес или регрес.  

• Умствени експерименти с употребата на еволюционни евристики от характера 

на „социална онтология“, „теория на относителността“, „теория на всичко“ и „теория на 

игрите и стратегиите“.  

• Анализ на случаи, които са показателни за динамичните тенденции на развитие 

или регрес – изолиране на основните еволюционни фактори. 

• Научни платформи в реално време, чрез технологиите на мозъчния тръст, big 

data анализи, machine learning и web интелигентност.    

• Изследване на изключенията – връзка между статистически, математически и 

качествени анализи и техния импакт върху бъдещи тенденции.  

• Изследване на несъответствията и „еволюционния виталитет“ на моделите. 

• Приложение на ‚сократовия метод“, метода „адвокат на дявола“, „анализ на 

случаи“, изследване на конструктивни или деструктивни  практики. 

• Анализ на риска с вероятностни сценарии по степен на спешност и на важност. 
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Abstract: I investigated the connections between personal values and organizational justice. Distributive 

justice and tradition, procedural justice and tradition, and interactional justice and conformity correlated 

positively. Procedural justice and humility, and interactional justice and power correlated negatively. 

Conservation values seemed to be the strongest predictors for perceiving justice in organizations. 
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Резюме: Изследването разгледа връзката между личните ценности и възприятията за 

организационна справедливост. Дистрибутивната справедливост и традицията, процедурната 

справедливост и традицията, както и интерактивната справедливост и конформизма корелираха значимо 

и позитивно. Прoцедурната справедливост и смиреността, както и интерактивната справедливост и 

властта, корелираха значимо и негативно. Консервативните ценности бяха най-силният предиктор на 

възприятията за организационна справедливост. 

 
Ключови думи: лични ценности, организациона справедливост, консервативни ценности 

 

 

Organizational justice (OJ) refers to “individual perceptions, one's [subjective] 

evaluations as to the appropriateness of a given outcome or process” (Cropanzano & 

Greenberg, 1997, p. 318). It is commonly agreed that OJ has a 3-dimensional structure: 

distributive justice (DJ), procedural justice (PJ), and interactional justice (IJ). The possibility 

that personal values (Schwartz, 1992; 2006) influence justice perceptions has not been 

investigated. Theoretically, perceptions of OJ should relate to values because values are 

assumed to be guiding principles of thought and behavior (Rokeach, 1973; 1979). In public 

life one tends to conform to dominant social values, i.e. what is “desirable” (Kluckhohn, 

1951; Williams, 1968). In private-life one’s “idealized self” presses toward compliance with 

personal values, because they are the most abstract layer of the ideal self-structure 

(Wojciszke, 1989). Therefore, values could have direct prescriptive effects on OJ perceptions. 

For example, people valuing benevolence might perceive unfair pay (tapping DJ) as more 

unjust than people whose value system is dominated by power. Besides having a prescriptive 

nature, values are also supposed to be trait-like and stable throughout life. Since OJ 

perceptions can be used as indicators of organizational commitment, measuring value 

orientations and their effect on OJ perceptions might be beneficial for organizational 

assessment. 

Organizational Justice  

The first DJ theories appeared as an interdisciplinary interest in the effects of relative 

deprivation (Stouffer, Suchman, DeVinney, & Williams, R., 1949) and the outcomes of social 

exchange (Homans, 1961; Blau, 1986). The most prominent of these conceptualizations 

remains Adams’ (1965; Adams & Friedman, 1976) equity theory, which centers on 

individuals’ perceptions of the balance between inputs and outcomes from social exchanges.  

mailto:gyankov@bgsu.edu
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PJ gained popularity in the 1980s after Thibaut and Walker (1975) showed the effect 

of “voice” (Folger, 1977) in procedures. Considerably more research has been devoted to PJ 

as compared with DJ (Greenberg, 1990a). In essence, PJ explores the perceptions of justice 

that result from implementing procedures for allocating outcomes (Tyler & Lind, 1992). PJ 

aims at helping organizational decision makers create fair procedures to prevent conflicts over 

outcomes.  

Bies and Moag (1986) defined IJ as individuals’ perceptions of the quality of 

interpersonal treatment and information they received during the enactment of organizational 

procedures. Initially, IJ was viewed as a moderator of PJ and as a mechanism for dealing with 

perceived injustice (Greenberg, 1990b). Later research showed that IJ and PJ not only have 

different sources, but also have different effects on organizational variables (Skarlicki & 

Folger, 1997; Masterson, Lewis, Goldman, & Taylor, 2000; Cropanzano, Prehar & Chen, 

2002). Furthermore, Greenberg’s OJ taxonomy (1993) split IJ into interpersonal justice (IntJ) 

and informational justice (InfJ). IntJ refers to whether applicants/employees were treated 

politely and ethically by authorities enacting organizational procedures or distributing 

outcomes. InfJ refers to whether these authorities informed applicants/employees reasonably 

and sincerely about the way procedures were enacted and outcomes were distributed. 

Considering these arguments, I adhere to a 4-dimensional structure of OJ (splitting IJ in IntJ 

and InfJ), but will test it against the 3-dimensional structure (DJ, PJ and IJ). 

Values 

The study adopts Schwartz’s (1992; 1996; 2006) conceptualization of basic human 

values, which are “universal because they are grounded in universal requirements of human 

existence—of individuals as biological organisms, of coordinated social interaction, and of 

group survival and welfare” (Schwartz, 2010, p. 223). Schwartz (1992; 2006) supplemented 

Rokeach’s value list (1973) to 57 values, which he divided in ten value types (VTs) by means 

of multidimensional scaling (MDS). Unlike Rokeach’s samples, which were American-based, 

Schwartz and his associates drew their 36 samples from 20 countries from all continents, 

representing major religions and atheists as well. 

 
 

Figure 1. The dimensional model of value types (Reprinted from Schwartz, 1992) 
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The ten VTs are: self-direction, stimulation, hedonism, achievement, power, security, 

tradition, conformity, universalism, and benevolence. Relationships between VTs are 

represented graphically on a circular space (Figure 1), each VT having a “segment” of it, 

collectivistic VTs occupying one half, individualistic VTs the other half. Neighboring VTs are 

compatible while diagonal VTs conflict the most. However, this arrangement represents a 

continuum of related (not discrete) motivations (Davidov, Schmidt & Schwartz, 2008). 

Schwartz (1992) also derived a secondary, two-dimensional model of VTs. The first 

dimension opposes two groups of VTs: openness to change (stimulation, self-direction, 

hedonism
104

) and conservation (security, conformity, tradition). The second dimension 

opposes the groups of self-enhancement (power, achievement) and self-transcendence 

(universalism, benevolence). Recently, Schwartz (Schwartz, Cieciuch, Vecchione, Davidov, 

Fischer, Beierlein, Ramos et al., 2012) split further the 10 VTs into 19 component mini-VTs, 

yet the circular motivational continuum and its extant interpretation did not change. 

Not much research exists to develop hypotheses of the OJ-values relationship 

(Feather, 1994). Schwartz’s descriptions of the structure of value relations (Schwartz, 2010) 

are used to this aim. Self-enhancement VTs regulate the expression of anxiety-driven personal 

interests and characteristics. These concentrate on increasing individual gains in non-

cooperative ways. Hedonism, though not a self-enhancement value and generally anxiety-free, 

also addresses the promotion of one’s goals. Therefore I assume that: 

Hypothesis 1: Achievement, power and hedonism will positively relate to DJ insofar 

as they promote the attainment of outcomes. 

Conservation VTs reduce uncertainty in the physical and social world. They convey 

optimistic views of society and life in general, because they promote in-group trust, rules and 

stability (Schwartz, 2010). Procedures for distributing outcomes serve the same goals. It is 

likely that: 

Hypothesis 2: PJ and tradition, conformity and humility will be positively related.  

Schwartz (2007) also discovered that the two self-transcendence values correlate positively 

with people’s beliefs that other people are included in their boundaries of rules, moral values 

and fairness. Universalism implies that justice and equality apply beyond the in-group of 

friends and family, while benevolence implies that justice and equality apply mostly to the in-

group (Schwartz et al., 2012). Considering these arguments, I expect that: 

Hypothesis 3: Universality, not benevolence, will positively relate to IJ because IJ also 

emphasizes the treatment of all people ethically and justly (Bies & Moag, 1986). 

Finally, stimulation and self-direction values do not have extant justice-related interpretations. 

These two values promote the autonomy of thought and action, the ability to accept 

challenges and follow action. Hence I hypothesize that: 

Hypothesis 4: Stimulation and self-direction will not relate to any OJ dimension. 

Method 

Participants 

G*Power indicated that the required sample size for moderate (.3) correlations 

between the 11 VTs and the OJ dimensions should be 138 cases. Three hundred psychology 

and management undergraduates from a medium-sized college in NYC participated through 

an online survey system for course credit. Eighty seven respondents were excluded from 

further analyses because their response times were under 5 minutes for the 82 survey items. 

Respondents were young (M = 22.37; SD = 5.16) and predominantly female (118 females vs. 

                                                           
104

 Hedonism was initially hypothesized to belong to the self-enhancement group, yet Schwartz’ samples (1992) 

showed contradictory results. Hedonism is not characterized with the intense focus on competitive motivation 

which self-enhancement values share. It expresses motives for arousal and change, and that is why this study 

puts it next to stimulation in the openness to change group. 
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80 males). Asian students were 112, which justified the formation of an Asian subsample for 

further exploration.  

Materials 

I used Colquitt’s (2001) scales for PJ and IJ (consisting of two subscales for InfJ and 

IntJ), but for DJ relied on Price and Mueller’s (1986) Distributive Justice Index, which is a 

psychometrically valid instrument (Moorman, 1991). The three OJ dimensions were measured 

with 5-point Likert scales ranging from 1 (very little extent) to 5 (very great extent). Values 

were measured with Schwartz’s Portrait Values Questionnaire (PVQ-R; Schwartz, Melech, 

Lehrnami, Burgess, Harris & Owens, 2001). Respondents to PVQ-R were asked to rate each 

of the 57 values “AS A GUIDING PRINCIPLE IN MY LIFE” on a 6-point scale ranging 

from 1 (not like me at all) to 6 (very much like me). The components for each VT were 

summed toward single VT score. Humility was included as the 11
th

 VT because it 

significantly differed from tradition (Schwartz et al., 2012). Participants first completed the 

PVQ-R because completing the OJ items first might have primed their PVQ-R responses. 

Results 

MDS 

MDS analyses (PROXSCAL
105

 in SPSS) were performed for the total sample (Fig. 2), 

the Asian subsample (Fig. 3), and the non-Asian subsample (Fig. 4). The DAFs and Tucker 

coefficients suggested very good fits, while the stress indexes suggested fair fits (Kruskal, 

1964). The stress value of the small (N=80) and ethnically heterogeneous non-Asian 

subsample was .17 and thus indicates poor fit. Hence, I analyzed the stress scree plots for the 

total sample and the non-Asian subsample. The scree elbow (Borg & Groenen, 2005) of the 

non-Asian subsample supported only three dimensions. Finally, Fig. 4 shows that two VTs 

groups (self-transcendence and openness to change) are dimensionally unstable. Following 

these considerations, the non-Asian subsample was dropped from subsequent analyses. 

Compared to the total sample, the Asian subsample VTs were more compressed 

towards the center of the geometric space. In both samples power and achievement 

neighbored and represented the self-enhancement group of VTs. Diagonally from it was the 

self-transcendence group (universalism, and humility). Universalism was indeed opposed to 

power, and humility neighbored the conservation VTs. However, humility bordered with 

security, not with conformity as Schwartz hypothesized (Schwartz et al., 2012). What is more, 

benevolence was not at its hypothesized place (indicated with a diamond in figures). It was 

situated between the self-enhancement and openness to change groups, or in terms of VTs - 

between achievement and hedonism. This implies that students did not 

understand/discriminate benevolence. Perhaps benevolence as a VT develops later in life 

when people realize that caring for friends, family and being reliable (Schwarz’s definition of 

benevolence) frequently opposes the drives of achievement and hedonism. In both samples 

security and conformity have shifted their places. Tradition must be between conformity and 

security (Schwartz et al., 2012), yet here it is on the outer edge, bordering with power. 

However, tradition, security and conformity remained stacked as conservation VTs. The 

opposition of humility and hedonism also confirms Schwartz’s motivational structure. The 

place and order of the openness to change VTs fully corresponded to the hypothesized model 

as well. Ultimately, the two samples showed similar results and subsequent analyses used 

only the total sample. 

                                                           
105 Proximities in the form of dissimilarities were derived first. The Torgerson method was used for extracting 

the distances between variables in the initial configuration. The distance function was Euclidian Distances with 

z-score transformations
. 
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Figure 2. SPSS output - multidimensional scaling analysis for the total sample; 

N = 192, Stress-1 = .152, DAF = .977, Tucker’s coefficient of congruence 

=.988. 
Key: Ben = benevolence, Univ = universalism, Conf = conformity, Sec = security, Pow = 

power, SelfD = self-direction, Hum = humility, Stim = stimulation, Hed = hedonism, Ach = 

achievement, Trad = tradition. Key is the same for Fig. 2 and Fig. 3. 

 

Figure 3. SPSS output - multidimensional scaling analysis for the 

Asian subsample; N = 112, Stress-1 = .156, DAF=.976, Tucker’s 

coefficient of congruence =.988. 

 

 

Figure 4. SPSS output - multidimensional scaling analysis for the non-

Asian subsample; N = 80, Stress-1 =.166, DAF =.972, Tucker’s 

coefficient of congruence =.986. 
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CFAs 

A sample size of 213 was acceptable for conducting CFA analyses of OJ, because the 

items were previously validated and supposedly had high communalities (MacCallum, 

Widaman, Zhang & Hong, 1999; Bandalos & Boehm, 2008). A three (DJ, PF and IJ) and a 

four-factor model (IJ divided into IntJ and InfJ) were specified in LISREL 8.80. Both models 

contained no double-loading indicators and residual errors were uncorrelated. The latent 

factors were intercorrelated based on their strong relationships (Colquitt, 2001; Cohen-

Charash & Spector, 2001). Goodness of fit evaluated with multiple fit indices (Hu & Bentler, 

1999; Brown, 2006) revealed that the 4-factors model was a better fit. Its RMSEA (Table 1) 

was .095, IFI, CFI and NNFI were above .95, the SRMR was lower, and χ²/df fell lower 

within the 2-5 range. The 3-factors model had a bad fit RMSEA (.13). Its other fit indices 

were acceptable but not as good as the 4-factors model. The two models were retested with 

correlated residuals, because the author hypothesized systematic measurement error from the 

format of the survey items, consistency motives of participants, social desirability, and self-

positivity (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). The resulting models’ fits 

improved. Their CFIs, IFIs and NNFIs were at the desired .99 level. The RMSEAs and χ²/df 

were indistinguishable. However, the 4-factors model required setting fewer error 

covariances. Altogether these findings support Hypothesis 1, the 4-factors model is perhaps 

more parsimonious. 

 

Table 1 

Comparisons of OJ latent factor structures 
  Fit Indices 

Model χ² df χ²/df IFI SRMR CFI NNFI RMSEA 
RMSEA     

90 % CI 

Error 

covariances  

Initial models 

3-factor 777.66 186 4.18 0.94 .075 0.93 0.93 0.130 (.12; .14) 

.14) 

0 

4-factor 440.01 164 2.68 0.96 .067 0.96 0.96 0.095 (.08; .11) 

 .11) 

0 

Models with added error covariances 

3-factor 220.97 162 1.36 0.99 .054 0.99 0.99 0.044 (.028; .058) 24 

4-factor 214.25 162 1.32 0.99 .048 0.99 0.99 0.042 (.025; .056) 21 

Correlational Analyses 

Table 2 shows the correlational matrix for the OJ dimensions and VTs. The correlation 

of DJ with PJ was high (.65), but expected and did not mean that the two constructs overlap 

(Cohen-Charash & Spector, 2001). Both DJ and PJ correlated stronger with InfJ than with 

IntJ. PJ and InfJ correlated the highest (.47). This finding implies that individuals prioritize 

information over fairness during the communication of the procedures. However, InfJ and IntJ 

correlated so high (.93) that, perhaps, splitting IJ was not justified.  

The result that neither stimulation, nor self-direction correlated with any OJ 

dimensions supports Hypothesis 4. Contrary to Hypothesis 3, benevolence and universalism 

were not significantly correlated with IJ. Hypothesis 1 was also disconfirmed because the 

expected relationships between DJ and power, achievement or hedonism were not significant.  
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An unexpected finding was tradition’s significant correlations with both DJ (.18, CI
106

 

(.04 - .32), and PJ (.17, CI (.03 - .31). The correlation of PJ and tradition partly supported 

Hypothesis 2. Tradition is operationalized in PVQ-R as the purposeful adherence to the values 

of one’s family and culture. Therefore, it might be that tradition affects justice perceptions of 

outcomes and procedures. This hypothesis was further strengthened by the significant 

correlation (.15, p < .05, CI (.01 - .29)) of conformity (“sister” value type of tradition) with IJ. 

Taking into account the shared variance (86%) between InfJ and IJ the interpretable effect 

must be for InfJ, not IJ. This time splitting IJ was beneficial. The hypothesis arises that 

employees espousing traditionalist values might be less prone to perceive organizational 

injustice. To address it, replications of the study are required. 

Another finding was the significant negative correlation (-.15, CI (-.29 - -.01)) 

between humility and PJ. It suggests that the more people evade public attention and refrain 

from boasting (humility’s operationalization in PVQ-R), the more they perceive injustice in 

pay procedures. Perhaps people perceive procedures as unfair and nonetheless their valuation 

of humbleness makes them cognitively re-appreciate the PJ perceptions similarly to Adams’ 

argument for DJ (Adams & Freedman, 1976). In any case, this result gave more support to 

Hypothesis 2 since PJ now correlated with two of the conservation VTs – tradition and 

humility. 

 

Table 2 

Correlations between VTs and OJ dimensions 

  DJ PJ IJ IntJ InfJ 

DJ 1 .649** .452** .400** .438** 

PJ .649** 1 .457** .373** .474** 

IJ .452** .457** 1 .926** .930** 

IntJ .400** .373** .926** 1 .722** 

InfJ .438** .474** .930** .722** 1 

Self-

Direction 
-0.025 -0.05 -0.072 -0.012 -0.12 

Stimulation -0.049 0.016 -0.053 -0.044 -0.055 

Hedonism -0.007 -0.013 -0.042 -0.047 -0.031 

Achievement -0.082 -0.019 0.066 0.085 0.038 

Power -0.064 -0.056 -.161* -.183* -0.117 

Security 0.082 0.072 -0.005 0.044 -0.051 

Tradition .179* .167* 0.068 0.016 0.108 

Conformity 0.026 0.008 .153* 0.137 .147* 

Humility -0.053 -.152* 0.025 0.004 0.041 

Benevolence 0.031 0.065 .134 0.126 0.123 

Universalism -0.024 -0.014 -0.031 -0.011 -0.045 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

An unexpected finding was power’s significant negative relationships with IJ (-.16, CI 

(-.3 - -.02), and IntJ (-.18, CI (-.32 - -.05). The logic used above for conformity applies here 

                                                           
106

 All confidence intervals are at the 95% level.  



- 950 - 
 

too – the interpretable effect was for IntJ. Overall, this finding suggests that the more people 

value image, authority, money, and material security (power in PVQ-R) the more injustice 

they perceive in procedures-related interactions with supervisors. Liao and Rupp (2005) also 

discovered a relationship between IntJ and satisfaction with one’s supervisor. This is the 

second negative effect of values on OJ which strengthens the position that values might have 

sanctioning role over OJ perceptions. Lastly, t-tests were performed to assess gender’s effects 

on VTs and OJ dimensions, but all were insignificant. 

Discussion 

The finding that values relate to perceptions of OJ presents a new horizon for OJ 

research. The low correlations (<.30) and effect sizes (squaring the significant correlations) in 

this study should not discourage researchers to explore the values-OJ relationship further. 

Values are higher-order constructs and their influence on concrete perceptions of injustice is 

potentially moderated by a number of personality, situational and organizational factors. 

Especially valuable are the discovered negative relationships between humility and PJ, and 

IntJ and power. They show that values not always support OJ attitudes, as in the case of the 

positive relationships of tradition and conformity with all three dimensions of OJ, but also 

sanction them. 

Nevertheless, these findings have to be taken as initial benchmarks, and further 

research is required. Also, the low sample size of the study, as well as its online format and 

scales length suggest more random error, social-desirability and self-positivity bias than 

desired. Even though the hypothesized structure of VTs (Schwartz et al., 2012) was 

reproduced to a great extent, the low sample size led to some deviations in the 

multidimensional solutions. The three-dimensional structure of OJ was revalidated, yet CFAs 

pointed toward four-dimensional fit. This study’s results suggest a strong relationship of PJ 

and InfJ, much in the vein of fairness heuristic theory (Van den Bos, Vermunt & Wilke, 1997; 

Lind & Van den Bos, 2002). The relationship between power and IntJ further supports the 

argument for a 4-dimensional structure of OJ. 

Further research should address the question of universality in the values-OJ 

relationship. Values are generally understood to have a requirement-based nature. Schwartz 

(2010) postulated that values refer to goals that motivate action, values transcend specific 

actions/situations and ultimately help people to master the requirements of human existence 

(biological survival, social interaction and group welfare). Schwartz’ VTs retain the elements 

of “the desirable” and “what is right” from earlier conceptualizations like Rokeach’s (1973; 

1979). If the values-OJ relationship exists, then this deontic element of values must be 

reflected on OJ perceptions. However, before suggesting that OJ perceptions also have 

universal nature via the regulating forces of values on them, a few questions need answering. 

What if values function as rhetorical tools or justification routines (Eiser, 1987) that redress 

justice perceptions to increase one’s outcomes from social exchanges? How abstract are 

values when applied to specific perceptions of injustice? To what degree they drive behavior 

in response to injustice?  

Based on the findings of the study, two recommendation for practice might be 

pertinent. First, companies could consider measuring the value orientations of job applicants 

in order to assure better employee-organization fit. Perhaps, employees espousing 

conservation values will be more robust supporters of their organization in times of austerity 

and organizational change. Second, managers should bear in mind that unexpressed 

organizational injustice is still injustice. A humble employee might not complain of unjust 

procedures but this will eventually influence the psychological contract (Rousseau, 1989) 

between the employee and their organization. 
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Abstract: For a longtime French was the lingua franca of Western civilization. The influence of English 

started threatening its dominant role first with the colonial expansion of the 19th century, but did not become 

overwhelming and overpowering until the mid-twentieth century. With the fast-growing globalization and 

internationalization trends of the world economy, the language of the most economically powerful nation in the 

world came to dominate the business scene. This article will look at the relationship between the two languages 

over time. It will discuss some of the causes of the status gain and attraction of English for French business 

graduates. It will review also the invasion of English words in one of the most cautiously guarded languages in 

the world – French –under the very nose of the French Academy. 

Key words: Western civilization, globalization, internationalization, business, English 

Резюме: Френският език остава дълго време лингва франка на Западната цивилизация. Влиянието 

на английския започва да заплашва този му статус първо по време на колониалната експанзия на 19-ти 

век, но става непреодолимо едва към средата на 20-ти век. С бързо нарастващата тенденция към 

глобализация и интернационализация на световната икономика, езикът на икономически най-могъщата 

нация започва да доминира световния бизнес. Настоящата статия разглежда историята на отношенията 

между двата езика и обсъжда някои от причините за нарастването на статуса и привлекателността на 

английския език за френски студенти, изучаващи бизнес, както и за нахлуването на английски думи в 

един от най-внимателно пазените езици в света – френския – под самия нос на Френската академия. 

Ключови думи: Западна цивилизация, глобализация, интернационализация, бизнес, английски 

език 

 

In the late 17
th

 and in the 18
th

 century when the Industrial revolution was gathering 

steam and goods started to be produced on a larger scale, several countries dominated the 

economic, political, and war landscape of the world. Among them, first and most admired was 

France. It was one of the wealthiest countries in the world, and one of the most successful on 

the battlefields with the wars of Louis the 14
th

 and later with the brief, but glorious rise of 

Napoléon at the beginning of the 19
th

 century.  In addition, Louis the 14
th
’s legacy to France 

was a well-developed diplomatic corps, which defended the country’s interests and spread the 

French language around the world making it the language of diplomacy.  To these obvious 

advantages, according to Roberts (1976)  

 
were added the impalpable influences of prestige.  French culture, in all its manifestations, from 

furniture and fashion to philosophy, was admired everywhere by the leaders of society and culture, and 

the French language was the lingua franca of Western civilization (p. 50) 

 

Roberts goes on to extol the dazzling glamour and grandeur of French spectacles and the role 

of Versailles as trendsetter in the realm of the performing arts.  Everything in French societal 

life is enviable and worthy of imitation. It is no wonder then that the French language, which 

reflects this glamour and prestige becomes the language of choice not only for diplomats, but 
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also for all members of the ruling classes. Russian, Polish, or Hungarian aristocrats speak 

French and most of the time they speak it better than their own mother tongue.  Writers and 

thinkers also turn to French frequently even though it may not be their native tongue.  Early 

nineteenth century Russian poet Pushkin is schooled entirely in French and speaks French 

with his family members.  Was it not for his Russian wet nurse who remained with him in his 

younger years as his nanny, he would not have learned Russian fluently and Russian literature 

would have forsaken one of its true geniuses. Polish count Jan Potocki is a different story 

altogether.  He never learns his actual native tongue well enough to write in it and writes his 

famous Saragossa Manuscript entirely in French.  Count Tolstoy starts his masterpiece War 

and Peace with a conversation in French between two Russian aristocrats.  The conversation 

is written originally and remains in the book in the French language with a few scattered 

Russian words in between the massive blocks of French just for couleur locale.  

 
 -- Еh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, 

des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous 

ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de 

pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma 

parole, j'y crois) -- je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, 

vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites. Ну, 

здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur,  

садитесь и рассказывайте. 

 

 In addition to its wide spread, French is one of the few languages in the world that has 

been officially protected by an institution created specifically for this purpose as early as 

1635. Brainchild of cardinal Richelieu, l’Académie française has been ever since its creation 

the custodian not only of the French language, but also of French national identity. It is a 

source of great pride for the French and its rules and regulations are taken very seriously and 

discussed with passion.  The latest reform of the French language was started in 1990 and, 

even though the changes were considered a suggestion, it went on to provoke a true upheaval 

in the media and among the French people in the spring of 2016  (Laurent, 2016) when the 

ministry of education persuaded publishers to get on board and follow the new rules of 

orthography in the new books for the upcoming 2016-2017 school year. In France, as Gallix 

(2013) affirms the language is a top-down affair, an issue regulated and protected by the 

government. However, this issue has been embraced by the people much more readily than in 

any other country.  Thus, the current indirect enforcement of the new spelling which included 

the removal of the majority of the circonflexe accent marks (accent circonflexe) led to a 

serious public controversy. Media, politicians, ministry of education, ordinary people, all 

were involved in a whirlwind of talks, publications, and debates. Taking away these accent 

marks was considered the equivalent of taking away the French’s pride and national identity.  

To quote Gallix (2013), “the French protect their identity as the British protect their 

currency.” 

 The greatest paradox of all is that despite the protectionist policies of the French 

Academy, the French language has long ceased to be the lingua franca of the world and has 

ceded the place to English.  According to Whittacker-Cook (2016), it is estimated that there 

are 1.5-1.7 billion speakers of English in the world. However, only 375 million of them are 

indeed native speakers of the language.  For the remaining 1.2 billion, English is a second 

language. It is the most frequently chosen language to be learned as second. It has truly 

become the world’s lingua franca. How did this happen? Where is the glamour of French?  

It will help if we take a historical perspective and examine the relationship between 

French and Anglo-Saxons (British, Americans) and their respective languages, which has long 

been described as love-hate or bitter sweet (Tombs & Tombs, 2006).  The strife between the 

two languages has deep-seated roots in the rivalry between Great Britain and later the US on 
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the one hand, and France on the other hand.  In the 18
th

 century France and America share a 

revolutionary enthusiasm, but at the beginning of the 19
th

 century Napoléon ends up defeated 

by the British (although not without the help of internal enemies). The whole 19
th

 century is a 

period of drastic colonial expansion, more so for the British than for the French.  The rivalry 

between them becomes exacerbated and some old conquests of France such as part of Canada 

and the entire Louisiana fall in the hands of the Britons and Americans respectively 

(Demolins, 1898). 

 As early as 1898 Edmond Demolins writes a book titled A quoi tient la supériorité des 

Anglo-Saxons [Anglo-Saxon superiority: to what is it due].  Even though this is a book on 

pedagogy, Demolins, a social scientist, dwells upon the ramifications two contrasting 

approaches to education have upon society, industry, colonialism, and their efficiency as 

demonstrated by the cases of Great Britain and France. We may not completely agree with the 

role Demolins attributes to pedagogy as the root of all evil or all good, but it can certainly be 

argued that education reflects the values of a society.  Thus the old-school, bookish 

instructional methods of the French (despite Rousseau’s push in the 18
th

 century for a more 

free and natural approach) is represented as the reason for a sluggish, bureaucratic and 

inefficient social functioning and is contrasted with the much freer, activities and task-based 

educational methods of the British which produce a greater efficiency and a more modern 

take on industry, military, management, and politics. One of the alarming, in Demolins’ view, 

statistics confirming the greater vitality of Great Britain compared to any other nation in the 

world is that not only is Great Britain first among the top three nations sending ships through 

the Suez canal, but it beats the other two by almost ten-fold: British ships 2,262; German 

ships 260; French ships 160 (p. iii). Demolins continues to lament:  

 
Voyez ce que nous avons fait de la Nouvelle Calédonie et de nos autres possessions de l’Océanie et 

voyez ce qu’ils ont fait de l’Australie et de la Nouvelle Zélande. (Même en Algérie qui est cependant à 

nos portes et que nous occupons depuis soixante ans, il n’y a encore que 300,000 Français contre 

250,000 Européens de diverses nationalités qui menacent de nous submerger - footnote). Voyez ce que 

l’Espagne et le Portugal ont fait de l’Amérique du Sud et voyez ce que l’Anglo-Saxon a fait de 

l’Amérique du Nord. C’est la nuit et le jour. (p. iii) 

  

[See what we have done of New Caledonia and our other possessions in Oceania and see what they 

have done of Australia and New Zealand. (Even in Algeria, even though it is at our very door and we 

have been occupying it for sixty years, there are only 300,000 French people and 250, 000 Europeans of 

different nations who are threatening to submerge us – footnote). See what Spain and Portugal have 

done of South America and what the Anglo-Saxon has done of North America. It is day and night. ] (p. 

iii) 

 

However strongly we might argue against the reasons for the perceived superiority of 

the Anglo-Saxons, it is exactly this perception that creates followers. The prestige of Louis 

the 14
th

 court made French the world’s lingua franca in the 17
th

 -19
th

 centuries. The perceived 

superiority of the British way at the turn of the 20
th

 century backed up by the real advances of 

Britain on the colonial front and the impending rise of the United States of America on the 

world scene, contributed to the preeminent role of English and started to dethrone the French 

language from its leading position.  But France did not capitulate without resisting and its 

resistance gave rise to some strong anti-American feelings.  First, as early as the 18
th

 century, 

America was seen as a romantic embodiment of the New World (cf. Chateaubriand’s novels), 

then as a model of relentless capitalism and as an economic powerhouse.  

Whereas many contemporary historians and sociologists see anti-Americanism 

primarily as a function of the actions of the American government (Katzenstein & Keohane, 

2007; Markovits, 2007), Beyer and Liebe (2014) propose an alternative explanation for this 

sentiment. Drawing on the concepts of pathic projection introduced by Horkheimer and 
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Adorno (1947) to explain anti-Semitism and cognitive dissonance (Festinger, 1957/1985), 

they claim that “externalization of denied parts of the self” (p. 95) are projected onto the 

object of hatred and it is devalued and persecuted instead of the denied parts of the self.  A 

more pedestrian example that illustrates this phenomenon is the resentment most kids feel 

towards the wealthiest kid on the block.  We all want to be like them, but we cannot, so we 

get together and bully them or spread rumors about them.  America has been for a longtime 

admired by many people as the land of freedom, democracy, and opportunity, and has been 

for a longtime the major world economy. This has in many respects earned her the reputation 

of the wealthiest kid on the block. Chabal (2013) brings back the term Anglo-Saxon, used 

more than 100 years previously by Demolins in his gloomy predictions of France’s decline 

and the Anglo-Saxon’s rise as the world’s foremost power.  He uses it to explain the 

resentment felt by the French toward British and American dominance and the hegemony of 

the English language in the world. Despite the fact that British and Americans hardly define 

themselves anymore by their Anglo-Saxon ancestry (which with the current diversity in these 

countries is less and less the default one), the term is very much in use in the French media 

and other texts in the public and private domain. While after the Franco-Prussian war this 

term reflected the French political anxiety and colonial insecurity, today it is an image of 

entrepreneurial spirit and adaptability. 

 This vision reveals the complex of inferiority many French feel toward the so called 

Anglo-Saxon. They see themselves as outdated, incapable to function in the modern world 

and stuck in a tangle of arcane rules. On the other hand, they see British and above all 

Americans as aggressive and unprincipled. As Chabal (2013) examines the “mentalité anglo-

saxonne,” he finds it the most widely used expression containing the word Anglo-Saxon in 

spoken French and goes on to define it: 

 
Seen in its best light, it combines pragmatism, hard-work, independence, eclecticism, and adaptability. 

It suggests an openness to the outside world and an unwillingness to be bound by history, tradition or 

“civilization.”Above all, it derives its strength from its plurality of outlooks and contexts. Seen in its 

least flattering light, however, a “mentalité anglo-saxonne” is economistic, unprincipled, hyper-

competitive, and acquisitive. It suggests a self-centered mindset that neither practices nor preaches any 

form of solidarity. Moreover, this predatory Anglo-Saxon is bent on undermining France and French 

influence in the world.(p. 41) 

 

The term Anglo-Saxon became prevalent during the presidency of de Gaulle with his 

Euro-centered politics and his dream of “Europe from the Atlantic to the Urals.” This dream 

opposed the substantial influence that America was exerting on a poor war-torn Europe in the 

wake of World War II with the Marshal plan and other steps undertaken to cement the Euro-

American cooperation.  De Gaulle was one of the few Western European leaders who did not 

join the American bandwagon. Moreover, he readily used the term Anglo-Saxon to serve his 

own Anglophobia and conflate Great Britain and the US together, a move that helped him 

justify his opposition to the British application for the Common market.  In volume Two of 

his memoirs he wrote “… jamais les anglo-saxons ne consentirent à nous traiter comme des 

alliés véritables. Jamais ils ne nous consultèrent … sur aucune de leurs dispositions.” (de 

Gaulle, 1956, p. 260). [... the Anglo-Saxons never agreed to treat us as real allies.  They never 

consulted us... on any of their arrangements.], only to continue in an even more bitter voice in 

volume Three:  “… la façon dont les anglosaxons se comportaient à notre égard justifiait que 

nous jetions un pavé dans leur mare diplomatique.…” and “… l’obstination des anglo-saxons 

à détenir seuls les leviers de commande était tout à fait excessive.…” (de Gaulle, 1956 a, 

p.132; p.198)  [The way Anglo-Saxons behaved toward us justified our throwing a rock in 

their diplomatic swamp...] and [the obstination of Anglo-Saxons to hold alone onto the levers 

of command was completely excessive.] 
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Meanwhile history was unfolding and many social phenomena were taking place that 

shaped the 20
th

 century. A great number of them were related to what was happening across 

the ocean.  In the 60s, the US was the land of hippies, flower children, free love, and 

Woodstock.  In France, the response was Mai 68, an overwhelmingly student-led strike that 

took up the size and wingspan of a revolution. There were barricades in the streets and the 

French were reminded of the glorious days of all their previous revolutions. A whole 

generation was marked by the events of Mai 68 (Rüegg, 2011). France was never to be the 

same again. While civil unrest was peaking, popular culture had made big strides alongside it 

and its leaders were again Anglo-Saxons.  The Beatles contributed so much to the expansion 

of the English language that the Queen had to knight some of them notwithstanding their 

impertinent call for the upper classes to “just rattle their jewelry” at the Royal Variety 

Performance in London on November 4, 1963.  France was taken by the Beatlemania just as 

any other nation in the world and even its own idols in the 60s, like rocker Johnny Hallyday 

used anglicized names. 

In recent history, the biggest blow to the French language identity, however, did not 

come from the rock stars, but from an invention that was taking the world by a storm.  The 

age of the Internet made English more prevalent than anytime before.  Not only was the 

Internet an American invention and most of its sites were in English (Whittacker-Cook, 

2016), but the realm of technology teemed with new phenomena for which words were coined 

every day and they were all in English.  The speed with which these new words appeared and 

continue to appear does not allow enough time for translation from English into French in a 

culture in which young people expect immediacy and so most of these terms function as 

borrowed words in French, e.g. un blog, un bug, boguer, un patch, hacker, etc. to name just a 

few.  Not to speak of the social media realm where practically all words are English – face-

book, twitter, etc.  

In addition, through some of its most powerful instruments, such as the giant Google, 

the Internet is perceived as a constant threat of americanisation of the virtual space.  Google’s 

project to digitize books sparked a flurry of negative comments all fueled by the fear of this 

virtual Anglo-Saxon’s dominance and control over the immense field of cyber culture. Jean-

Noël Jeanneney, former director of the French National Library wrote in Le Monde: 

 
… les critères du choix seront puissamment marqués … par le regard qui est celui 

des Anglo-Saxons, avec ses couleurs spécifiques par rapport à la diversité des civilisations.... 

La production scientifique anglo-saxonne, déjà dominante dans une 

quantité de domaines, s’en trouvera forcément survalorisée, avec un avantage 

écrasant à l’anglais par rapport aux autres langues de culture, notamment européennes.  

 

Even though the French oppose their exceptionalism, refinement, and civilization to 

the bottom-line oriented Anglo-Saxon, the truth is that they have been struck at the heart of 

their most valued possession, their language, the symbol of their cultural and national identity.  

Not only has English become the leading language in technology, business, popular culture, 

science, and international politics, it has started infiltrating the French language through a 

massive use of borrowed words and also through neologisms coined by French people using 

English roots and English suffixes for words that do not exist in English (ex. brushing – for 

blow dry).  This phenomenon is alarming for many French institutions such as the French 

Academy on the one hand, but on the other hand, the reality is that more and more 

establishments of higher learning embrace the once unthinkable – offering courses in English 

(visit any of the top French Business Schools’ website) – and more and more the average 

French person talks about their look and finds it cool. 

Fluency in the English language is a must for a very important stratum of French 

society, namely the graduates of Business schools, by default the future movers and shakers 
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of French economy and this strongly impacts business French.  French Grandes Ecoles, and 

particularly Business ones have been offering courses with English as a Medium of 

Instruction (EMI) for a while (Coleman, 2006).  The introduction of this practice did not go 

without controversy, but ultimately the pragmatic approach prevailed in France. The claim 

Business schools make is that EMI represents an accelerated path to better employability in 

today’s global economy, particularly in the field of business where English is the world lingua 

franca. The poorly hidden complex of inferiority is also rearing its ugly head, considering 

every practice coming from America as a superior one. Frequently, EMI is coupled with a 

requirement for a study abroad or an internship in an English-speaking country, preferably the 

US (personal communication).  The graduates of such programs come out fluent not only in 

the English language, but also indoctrinated in the mentality and managerial style this 

language represents (Platt, 1998).  Hence, the language is considered by some as a Trojan 

horse in the traditional stronghold of French management.  English is a solid base for all 

conversations on professional topics and professional terms  for which feeble attempts of 

translation into French are rapidly abandoned leak in the vocabulary of French managers.  

Thus the English word “management” is supplanting the native French word gestion, the 

translation of “marketing” as mercatique did not catch on and frequently Business schools 

accept the calque majeure for “major” even for their programs taught in French. The actual 

School of management is frequently called exactly that, Ecole de management (cf. Grenoble 

http://en.grenoble-em.com) and in the case of the top schools is accredited not only by the 

European accreditation agency EQUIS, but also by the American- based AACSB (Thomas, 

Billsberry, Ambrosini, & Barton, 2014). 

The choice of English as a medium of instruction is controversial not only because it is 

considered as an abandonment of national identity, but also because of the ways students self-

select for EMI programs as opposed to programs taught in their native language. According to 

Lueg and Lueg (2015) this self-selection is based on what Bourdieu calls the cultural capital 

of potential students or their fluency in the language of instruction and their habitus, i.e. their 

level of comfort in specific circumstances.  The findings of Lueg and Lueg’s study show a 

skewing of the EMI programs benefiting the elites and perpetrating inequality in education 

and later in the workspace. France has traditionally a history of inequality when it comes to 

top managerial positions, which go to elites schooled in the Grandes Ecoles (Polly Platt), EMI 

just adds another dimension to this inequality. In this case, however, the blame should not be 

put on the language, but rather on the access different socio-economic classes have to 

education and to cultural capital and the self-esteem that comes with it.  

Some authors (Thomas, et al.) suggest that instead of blaming English for its cultural 

imperialism, France should adopt a different approach altogether and capitalize on what has 

traditionally been its strength, a more open, culturally rich and humanities-oriented approach 

to business education. American top Business Schools have not yet fully embraced a more 

humanities-oriented curriculum, something many French schools pride themselves on. (Sharp 

& Brumberger, 2013). This softer approach to business resonates with the French tradition of 

civilization and culture and may very well be the saving grace for French business education 

in a field of convergent curricula where divergence is rarely expected and can be an important 

and unforeseen asset. 
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Abstract: The choice to be an entrepreneur or employee is relatively new phenomena for the former 

socialist and communist countries that went through the process of transitions, mass privatization and 

restructuring. The first perquisite that enabled this choice were structural changes and reform measures. On the 

other hand, privatization, restructuring or shutting down the enterprises with socially owned capital left number 

of people jobless. This created a space for the development of entrepreneurial sector, where former employees 

could create job for themselves, but also could employ other people and create new jobs. During the period of 

transition new segment, of small and medium private enterprises and entrepreneurs, that emerged was supposed 

to be one of the main drivers for economic growth and development in Serbia. Unfortunately, policy makers 

missed an opportunity to create a sustainable and favourable business environment that would stimulate and 

foster entrepreneurial spirit in transitional years.  

Stable macroeconomic environment is essential perquisite for favourable business environment, boosting 

entrepreneurial spirit and developing the SMEs segment. Unfortunately, the business environment in Serbia is 

not favourable and is characterized by high unemployment, high level and constant growth of external and public 

debt, low level of investment and slow level of recovery from the economic crisis. On the other hand starting a 

business has a lot of obstacle. Bureaucracy is complicated, no enough sources of finance are available for start-

ups and existing companies and also there are a lot of fiscal and para-fiscal burdens.  

The labour market in Serbia is underdeveloped with low labour mobility, devastated transition downturn 

in conditions of political instability, wars and economic sanctions. Since the beginning of the transition, the 

employment rate is falling, but on the other hand the number of people employed in the public sector is rising 

(with the exception of the last year and the program of downsizing in public sector). This led to the paradox that 

the average wages in the private sector are lower than in the public administration, while terms and conditions 

are harder. Having this in mind, a trend of aspiration towards employment in public sector is identified in Serbia. 

Job is relatively easier than in the private sector, wages and conditions are better. However, it is necessary to 

mention that the last downsizing in public sector brought uncertainty in this segment also. The most optimistic 

estimates are that during 2015 and 2016 the number of employees will be reduced by 20 percent in the public 

sector. Having in mind all this it is not surprising that the option of being an entrepreneur gains importance. 

 
Key words: entrepreneurship, employment, transition  

 

Introduction 

 

Political and social conditions in the former socialist countries determined the economic 

systems, labour market, capital and goods market. In the era of socialism centrally planned 

economy was implemented which limited the emergence of private capital. It is obvious that 

the possibility of choice to be an entrepreneur or to be employee did not exist in such 

conditions. Transition brought changes which led to the disappearance of social capital, 

structural changes in the Serbia economy and in the number of reform measures. Among other 

things, transition from socialism to capitalism implies an allocation of economic resources 

(labour, capital goods, finance, technology, etc.) where newly established private companies 

had to be the main actors. This was the first prerequisite for the growth and development of 

entrepreneurial segment. Existing firms are less well placed to be the engine of structural 

change because they are themselves institutions of the planning system and must also be 

subject to major reforms (Estrin, et al., 2006). People had a chance to choose to be employees 

or to engage in entrepreneurial activity. Privatization, restructuring or shutting down the 

enterprises with socially owned capital left number of people jobless. This created a space for 

the development of entrepreneurship, where former employees could create job for 

mailto:jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs
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themselves, but also could employ other people and could contribute to the increase in the 

level of employment by creating new jobs. The emergence of new companies reduce the 

growth of unemployment that was created as a result of shutting downs and restructuring of 

enterprises with socially owned capital, but also boosted entrepreneurial spirit. 

Entrepreneurship is often considered to be one of the most important drivers of 

economic growth, since numerous studies confirm a direct positive relationship between 

development and encouraging of entrepreneurship and economic growth. This new segment 

of private enterprises that emerged after the transition was supposed to be one of the main 

drivers for economic growth and development of Serbia. Unfortunately, policy makers missed 

an opportunity to create a sustainable and favourable business environment that would 

stimulate and foster entrepreneurial spirit in transitional years.  

Low level of entrepreneurial spirit and the pursuit of entrepreneurial ventures is legacy 

of former socialistic system. Former socialist system provided the majority of the working-

age population with adequate job and now this is primarily manifested in the older generation 

as aspirations to be employed rather than to begin entrepreneurial activity. The result is a 

large number of working-age population in search of work. The employment in the public 

sector is especially popular among them; since this environment is similar to that they were 

used to work in. 

 

Employment in Serbia 

 

Employment is one of the most important phenomena for the country’s economy. The 

main macroeconomic indices are indicators on GDP, prices and cost of living, foreign trade, 

balance of payment, FDI, monetary and foreign exchange indicators, together with the 

indicators about labour market. Employment is important from various aspects. It is a way to 

earn income and provide for living, it provides socializing, creates and increases self-

confidence, morale integrity, enables independence, increases ability to enhance and develop 

skills, competences and knowledge and contribute to the society and public finance.  

Low level of employment boosts migrations towards those areas who offer employment 

under better conditions. Migrations are most pronounces at young people who have the grates 

chances of getting a job abroad. Young people in Serbia have strong aspiration to leave the 

county because they do not see their chance to find appropriate job in the market or to 

successfully engage in entrepreneurial activity. According to the Research on the status and 

needs of young people in Serbia for 2015, more than 60% of respondents believe that young 

people in Serbia do not have a perspective. At the same time two thirds of the respondents 

think that young people in Serbia do not have equal opportunities for development as young 

people in the countries of the region. Finally, slightly more than 60% of young people think 

that they should look for the chance to live outside Serbia (Research on the status and needs 

of young people in Serbia, 2015). Such an attitude of young people leads to the loss of the 

most productive part of the population.  

The employment rate as one of the most important indicator that shows how labour as 

one of the factors of production is used, shows the level of effectiveness of public policies in 

providing employment. Unfortunately, since 2000 when half of the working age population 

was employed, the employment rate in Serbia has dropped by 10 percent, and at the end of 

2014 amounts to 39.7 percent. A significant decline occurred in the early transition years with 

mass privatizations and restructurings. Other significant decline in employment happened as a 

result of the global economic crisis since 2008 (Figure 1). The impact of the economic crisis 

on unemployment in Serbia felt immediately after the start of the crisis in 2007. Although the 

crisis did not immediately spill over to the overall economy, since a general decline of 

indicators happened with a few years of delay, the labour market immediately reacted. 
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Perhaps the reason lies in the fact that a large number of foreign companies that operate in 

Serbia employ a significant number of workers. The crisis had the strongest impact on their 

home markets and costs and number of employees had to be reduced. 

 

 
 

                                                                     Figure 1. Employment in Serbia 
Source: Statistical office of the Republic of Serbia 

 

Note: The activity rate is the percentage of the active population of the total population aged 

over 15. The employment rate is the percentage of the total employed population aged over 15. The 

unemployment rate is the percentage of unemployed of total active population aged over 15. 

 

According to the certain authors Serbia did not develop the labour market in the process 

of the transition – it is shallow, underdeveloped, followed by low labour mobility, devastated 

transition downturn in conditions of political instability, wars and economic sanctions (Tešić, 

et al. 2015, 1118). Having in mind specificities of Serbia market, such as transition and large-

scale privatizations, it was reasonable to expect problem of low employment rate since the 

early nineties (Radic, 2005). There is no doubt that the privatization of numerous companies 

and changes in ownership structure influenced the dismissal of workers and hindered market 

relations in the field of labour. Major problem Tešić et al. identified beside the structural 

constraints and limitations in business environment include failures in the education system 

(missing a clear link between the needs of employers for labour and an education system), the 

disastrous privatization and polarization (politicization) of the public sector in the field of 

employment (mass recruitment and hiring party (incompetent and unskilled) personnel 

throughout the public administration and public enterprises at the national and at the local 

level (Tešić, et al. 2015, 1118). This led to the paradox that the average wages in the private 

sector are lower than in the public administration, while terms and conditions are harder. 

Having in mind these facts, the trend of aspiration towards employment in public sector is 

identified in Serbia. Job is relatively easier than in the private sector, wages and conditions are 

better. It is much easier to be employed (especially in public sector) comparing to starting a 

business with lot of obstacle such as complicated bureaucracy, limited sources of finance for 

start-ups and other companies, lot of fiscal and para-fiscal burdens.  

Certain paper show that employees of established companies turn out to be one of the 

most important part in creating entrepreneurial activates (Hellmann, 2007, p. 919). After they 

gain enough experience they can go on their own. Another research points out that employees 

Activity rate, 
2004, 55.5 

Activity rate, 
2005, 53.5 Activity rate, 

2006, 51 
Activity rate, 

2007, 51 

Activity rate, 
2008, 51.5 Activity rate, 

2009, 49.1 
Activity rate, 
2010, 46.9 

Activity rate, 
2011, 46.4 

Activity rate, 
2012, 46.7 

Activity rate, 
2013, 48.4 

Activity rate, 
2014, 48.9 Employment 

rate, 2004, 45.2 Employment 
rate, 2005, 42.3 

Employment 
rate, 2006, 40.4 

Employment 
rate, 2007, 41.8 

Employment 
rate, 2008, 44.4 Employment 

rate, 2009, 41.2 Employment 
rate, 2010, 37.9 

Employment 
rate, 2011, 35.8 

Employment 
rate, 2012, 35.5 

Employment 
rate, 2013, 37.7 

Employment 
rate, 2014, 39.7 

Unemploymnet 
rate, 2004, 18.5 

Unemploymnet 
rate, 2005, 20.8 

Unemploymnet 
rate, 2006, 20.9 Unemploymnet 

rate, 2007, 18.1 Unemploymnet 
rate, 2008, 13.6 

Unemploymnet 
rate, 2009, 16.1 

Unemploymnet 
rate, 2010, 19.2 

Unemploymnet 
rate, 2011, 23 

Unemploymnet 
rate, 2012, 23.9 
Unemploymnet 
rate, 2013, 22.1 Unemploymnet 
rate, 2014, 18.9 

Activity rate Employment rate Unemploymnet rate



- 965 - 
 

with higher earnings are less likely to leave the company, but if they do, they are more likely 

to create a new venture than to join another firm, especially in the knowledge intensive 

activities (Campbell, et al., 2012). Finally, literature shows that smaller firms spawn new 

entrepreneurs more frequently than larger firms, but R&D intensity is negatively related to the 

probability that employees transit into entrepreneurs (Hyytinen&Maliranta, 2008). This is not 

applicable for Serbia, because most of the enterprises are dealing with low technologically 

intensive production (according to the Report on SMEs for 2013, Ministry of economy) and 

employees often do not acquire important knowledge, or do not gain added value to their 

skills.  

A large number of employees in enterprises with socially owned capital is the legacy of 

former socialist system. In the process of transition, the number of employees in these 

companies was reduces through the retirement system, severance pays or dismissal. On the 

other hand, the number of employees in state administration constantly grew, and in 2014 

reached a peak in the observed period (Figure 2). This oversized public apparatus has become 

a huge burden for the state budget, economic development and growth. In early 2014 came 

into force the prohibition of employment in the public sector, which has not brought any 

significant effects, but in the course of 2015, downsizing in the public sector started. The 

percentage of employees in public sector of around 30% (right axis on Figure 2) is 

unsustainable for Serbia. 
 

 

                                                                                            

                                   Figure 2. Employed by type of ownership 
                                                                                Source: Statistical office of the Republic of Serbia 

 

Entrepreneurial ecosystem in Serbia 
 

Modern business environment is based on entrepreneurship, since it is considered that 

small and medium enterprises, especially fast-growing, are the backbone of economic 

development. Small and medium enterprises have the dynamism and flexibility that is 

essential for the introduction of innovative technologies. Numerous studies, including 

research from Hölzl & Friesenbichler, show that the fast-growing small and medium 

enterprises are the main drivers of change in developed but also in developing countries 

(Hölzl & Friesenbichler, 2008). Although entrepreneurship is seen as a major instrument to 
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create employment and increase economic growth and development, it involves much more. 

Entrepreneurship is important from the point of prosperity in terms of creating conditions for 

a better life of all people (almost all important inventions that gave us better quality and more 

comfortable life were created as a result of business (entrepreneurial) idea, ranging from radio 

and television, personal computers and other information technology to biotechnology and 

medical discoveries (Ljumović et al., 2015). Small and medium enterprises and entrepreneurs 

(SMEEs) are an important segment of the Serbian economy: they account for 99.8% of the 

total active businesses, employing nearly 2/3 of employees in the non-financial sector and 

account for about 30% of GDP in Serbia. 

In the EU, the focus of policy makers is on promotion of entrepreneurship and on the 

empowerment of SMEs, especially in the times of economic crisis, when they are most 

vulnerable. Pre-crisis positive effects of the development of SMEs were diminished by the 

global economic crisis and all basic indicators of the development policy were set back to the 

pre-crisis levels. SMEs were most affected by the crisis and the slow pace of the recession 

recovery is more pronounced in SMEs than in the large companies. The number of small and 

medium enterprises is reducing particularly as a result of the economic crisis (Figure 3). It is 

assumed that a significant number of companies will not survive the economic crisis and that 

the number of micro, small and medium enterprises will further reduce in the coming years. 

The trend of entrepreneurship promotion and empowerment was not present in Serbia until 

2016. This year was declared as the year of entrepreneurship and numerous initiatives were 

introduced.  
 

 

 

Figure 3. Number of SMEs in Serbia 
Source: Report on SMEs for 2013, Ministry of economy 

 

Stable macroeconomic environment is an essential prerequisite for the development of 

SME segment in Serbia. Unfortunately, business environment in Serbia is manifested by high 

unemployment, high level and constant growth of external and public debt, low level of 

investment and slow level of recovery from the economic crisis. International position of the 

national economy that directly affects the positioning of Serbian SMEs in relation to their 

partners in the EU and neighbouring countries is equally important and is not satisfactory. 

Entrepreneurship is usually a choice, but in countries with shallow and underdeveloped 
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entrepreneurial aspirations which include education, occupational status, individual and 

family background characteristics, income from present occupation (Hyytinen&Ilmakunnas, 

2007), overall economic culture and environment. However, in counties with limited labour 

market, such as Serbia, Schumpeter’s picture of an entrepreneur as a dynamic risk taking 

individual is changed with the picture of a person needing to survives and provide for family. 

They do not have other option than to start small business that could generate income for 

them. In general, the transition economies have lower rates of entrepreneurship than most 

developed and developing market economies. This is considered to be the legacy of 

communist and socialist planning with formal market supporting institutions that are currently 

under the process of structural change and capacity building, but are slow in adaptation 

including attitudes and social norms (Estrin&Mickiewicz, 2011). 

According to the Doing Business Report for 2016, Serbia is ranked 59
th

. This report that 

assesses the structural potential of the national economy for the development of the private 

sector is an important indicator of the structural quality of a national economy. It is important 

since it analyses the possibilities for individual economies to contribute to the development of 

small and medium enterprises through structural reforms and deregulation of business 

environment. Serbia is ranked high in terms of trading across borders (23), resolving 

insolvency (50) and getting credit (59). It is clear that even in the best ranking indicators there 

is a plenty of space for improvement. The most negative aspects of doing business in Serbia 

are paying taxes (143) and dealing with construction permits (139), with a note that in the 

period 2015-2016, these two indicators were improved by 22 and 39 points respectively. 

There are 42 payments per year in Serbia, for which it is necessary to prepare, file and pay (or 

withhold) the corporate income tax, value added or sales tax, and labour taxes, including 

payroll taxes and social contributions 244.3 hours per year. On the other hand there are 18 

procedures in order to build a warehouse, and it takes 272 to complete it. These two indicators 

project an extremely negative image of Serbia to potential and existing entrepreneurs. 

Looking at these indicators it is not likely that people will opt for self-employment and that 

entrepreneurship has good prospects for the future. 

 

Conclusion 

 

The labour market in Serbia is very structural constrained, shallow and ineffective. 

Mobility is very limited and average wages are among the lowest in the region. Conditions for 

employment in the private sector are poor, while the competition is considerable. 

Employment contracts are often not respected or employees are engaged in the black market. 

Working week is longer than the standard, employees in the private sector are often enable to 

use vacation, they work in shifts, Sundays and holidays. It is not unusual that people with 

higher education do jobs for which they are overqualified because they cannot find a suitable 

job. On the other hand, employment in the public sector implies clear rules that are defined by 

the labour contract, wages are higher and the job is not so stressful and demanding. With this 

in mind, it is understandable that the aspiration towards working in public administration is 

high. However, there has been an increase in the number of employees in public 

administration for several years now. At the end of 2014, almost 30% of the total employees 

were engaged in the public sector. It is clear that the budget and economic system cannot 

handle such a burden. In the course of 2015 the process of the restructuring and downsizing of 

the public administration started and it is expected that the number of employees will be 

reduced by a fifth at the end of 2016. With this in mind and taking into account a ban on 

public sector employment, self-employment appears as a second option. This option could be 

interesting for the unemployed or former employees of the state administration but they lack 

the experience and skills. In fact, certain studies, described in this paper, clearly indicate that 
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the greatest chance of success in the entrepreneurial endeavour have those employees that 

gained certain knowledge and skills. If we add the large fiscal and para-fiscal charges, as well 

as complicated bureaucratic procedures for starting a business, it seems that starting own 

business is rarely becoming an option. Decision on starting own business is usually brought 

out of necessity, when there are no other options to provide sources of income. Without 

serious reform of the entrepreneurial environment and serious state support, particularly in the 

establishment of new enterprises, significant progress in this area is not to be expected. Still, it 

would be a better option to be employed than to be an entrepreneur. 
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Резюме: Стратегията за иновации и добро управление е одобрена от Конференцията на 

европейските министри, отговорни за местните и регионални власти, по време на 15-та сесия във 

Валенсия (Испания), 15-16 октомври 2007 г. Методиката за оценяване на общините-кандидатки за 

получаване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво е съобразена с 

препоръката на Платформата на заинтересованите страни към СЕ, а именно формирането на крайната 

оценка на общината-кандидатка да се извършва основно на база на самооценката на общината чрез 

бенчмарк и доказателствен материал, приложен в негова подкрепа. Като част от процеса на оценката се 

изискват изследвания (анкети), проведени сред общинските съветници и гражданите. По своята природа, 

съдържание и специфични особености понятието „иновация“ представлява комплексно и многоаспектно 

понятие, което не може да бъде дефинирано едностранно.  

Ключови думи: стратегия; добро управление; методика; иновация. 

 
Abstract: Strategy for Innovation and Good Governance was approved by the Conference of European 

Ministers responsible for local and regional authorities during the 15th session in Valencia (Spain), 15-16 

October 2007. The methodology for evaluating municipal candidate receiving the European Label for innovation 

and good governance at the local level is consistent with the recommendation of the Stakeholders‘ Platform to 

CE, namely the final grade municipal candidate be carried out mainly on the basis of self-assessment the 

municipality through benchmarks and evidence was provided to support it. As part of the evaluation process 

required surveys (polls) conducted among municipal councilors and citizens. By its nature, content and specifics 

term „innovation“ is a complex and multifaceted concept that can not be defined unilaterally.  

Keywords: strategy; good governance; methodology; innovation. 

 

Политическият ангажимент за осигуряването на добро управление в рамките на 

Съвета на Европа (СЕ) е изразен по време на 14-тата сесия на Конференцията на 

министрите, отговорни за местното и регионално управление в Будапеща на 24-25 

февруари 2005 г. На конференцията министрите са приели Декларация и Дневен ред 

относно осигуряването на добро местно и регионално управление.  
 

1. Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво 

Стратегията за иновации и добро управление е одобрена от Конференцията на 

европейските министри, отговорни за местните и регионални власти, по време на 15-та 

сесия във Валенсия (Испания), 15-16 октомври 2007 г. Впоследствие тя е приета от 

Комитета на министрите на Съвета на Европа (СЕ) на 26 март 2008 г. Конгресът на 

местните и регионалните власти към Съвета на Европа подкрепя Стратегията в 

Резолюция 239 (2007 г.). Подкрепа има и от Бюрото на Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа на 28 март 2008 г.  

През 2007 г. правителството на България одобрява Стратегията за иновации и 

добро управление на местно ниво на СЕ и дава съгласие за участие в пилотното 

изпълнение на стратегията. Така България е определена за пилотна страна за нейното 

изпълнение, заедно с Белгия, Испания, Италия и Норвегия. Отговорна институция за 

mailto:botev@sclg.uni-sofia.bg


- 970 - 
 

изпълнението на Стратегията е Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) в партньорство с Националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ). 

Стратегията за иновации и добро управление трябва да стимулира съвместни 

действия от страна на централното и местното управление за подобряване на 

качеството на управлението на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близко 

до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от 

съществено значение. Доброто управление е необходимо изискване за всички нива на 

публичната  администрация. На местно ниво то е от фундаментално значение поради 

факта, че местното управление е най-близо до гражданите и им предоставя основни за 

техния живот услуги, а и точно на това ниво те могат да усетят принадлежността си 

към предприемането на действия в полза на обществото като цяло.  

Основната цел на Стратегията е да мобилизира и стимулира действия от страна на 

заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че гражданите на всички 

европейски страни да се възползват от доброто демократично местно управление 

посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, 

ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, 

съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.   

В преследване на основната цел, Стратегията си поставя следните три 

непосредствени цели: а) гражданите да бъдат поставени в центъра на всички 

демократични институции и процеси; б) местните власти постоянно да подобряват 

своето управление, в съответствие 12-те принципа за добро управление; в) държавите 

да създават и утвърждават институционални предпоставки относно подобряване на 

местното самоуправление, основавайки се на вече съществуващите  ангажименти в 

съответствие с Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) и други 

стандарти на Съвета на Европа (СЕ).  

Принципите на добро демократично управление са: 1. Прозрачност при 

провеждане на избори, представителство и участие; 2. Отзивчивост; 3. Ефикасност и 

Ефективност; 4.  Откритост и прозрачност; 5. Върховенство на закона; 6. Етично 

поведение; 7. Компетенции и капацитет; 8. Иновации и готовност за промяна; 9. 

Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10. Разумно финансово управление; 11. 

Човешки права, културно разнообразие и социално сближаване и 12. Отговорност. 

Доброто управление се оценява предвид степента на тяхното прилагане в 

съответствие с определена методика. 
 

1.1. Методика за оценяване на управлението на местно ниво 

Методиката за оценяване на общините-кандидатки за получаване на Европейския 

етикет за иновации и добро управление на местно ниво е съобразена с препоръката на 

Платформата на заинтересованите страни към СЕ, а именно формирането на крайната 

оценка на общината-кандидатка да се извършва основно на база на самооценката на 

общината чрез Бенчмарк и доказателствен материал, приложен в негова подкрепа. Като 

част от процеса на оценката се изискват изследвания (анкети), проведени сред 

общинските съветници и гражданите.  

Необходими документи за кандидатстване на общината са: 

 Решение на общинския съвет; 

 Писмено заявление от кмета на общината; 

 Доклад от проведено анкетно проучване сред общинските съветници; 

 Попълнен еталон за самооценка (Бенчмарк);   

 Доказателствен материал; 

 Описание на добри иновативни практики. 
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1.1.1. Бенчмаркът (самооценката на общината) - основен инструмент при 

оценяването 
 Разработен е стандартен Бенчмарк от СЕ през 2008-2009 г. с активното участие 

на МРРБ и НСОРБ. СЕ допуска адаптиране и конкретизиране само на индикаторите, но 

не и на принципите и дейностите, затова той е универсален европейски инструмент. 

Бенчмаркът се прилага като: 

 а) принцип на самооценка от общината; 

 б) оценка от 0 до 4 за степента на прилагане на всеки един принцип - средно 

аритметично от индикаторите; 

 в) обща оценка - средно аритметично за 12-те принципа; 

 г) ако за поне един принцип оценката е под 2 или общата е под 3 - Етикетът не се 

присъжда. 
 

1.1.2. Анкетно проучване сред общинските съветници 

Тази анкета е средство за проучване на местната демокрация и има допълващ 

характер. Проучването обхваща повече от 50% от общинските съветници. 

За провеждане на това анкетно проучване председателят на общинския съвет 

(ОбС) разпорежда предоставянето на анкетната карта на всички общински 

съветници. Те участват доброволно в проучването.  Анкетната карта се попълва 

самостоятелно от общинските съветници. Тя трябва да бъде върната в затворен плик. 

Обобщената информация, която се предоставя за използване се третира като 

поверителна.  

 Докладът за проведеното анкетно проучване сред общинските съветници се 

изготвя съгласно определени изисквания. В него се съдържат изчислени оценките за 

всеки един от принципите, а също така и средната аритметична оценка от анкетното 

проучване за прилагане на всички един от тях. Прилагат се анкетните карти на 

общинските съветници, които са участвали. 
 

1.1.3. Анкетно проучване сред гражданите 

Това социологическо проучване е допълващ елемент за оценката. За неговото 

провеждане се сключва договор с фирма-изпълнител като обществена поръчка. 

Резултатите от проучването се обобщават в доклад с данни и резултати, предоставени 

на независимите експерти-оценители. 

Резултатите от анкетното проучване се използват като: 

• Оценката на гражданите се включва в крайната оценка на общината; 

• Изчислява се средноаритметична оценка от оценките на гражданите 

и на съветниците; 

• Съпоставя се средноаритметичната оценка със самооценката на 

общината (Бенчмарка); 

• Извършва се корекция в посока намаление или увеличение на 

самооценката на общината, получена в Еталона (Бенчмарка), съгласно скалата в 

Методиката. 
 

1.1.4. Извършване на оценката от независими експерти - оценители 

Оценяването преминава през следните  два етапа:  

I етап: Определяне на крайната оценка на 

общината - кандидатка 

Независимият експерт разглежда попълнения от общината-кандидатка Бенчмарк 

и приложения към него доказателствен материал. Определя се съответствието на 

самооценката и приложения доказателствен материал.  

Изследванията сред гражданите и съветниците, изисквани като част от процеса на 

оценката за Европейския етикет за иновации и добро управление, се използват от 
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оценителя като полезен източник на информация и доказателства в подкрепа на 

самооценката на общината. Независимият експерт изчислява средноаритметична 

оценка от оценките на гражданите и на съветниците, която се съпоставя със 

самооценката на общината. 

Независимият експерт може да извършва корекция за намаление или учеличение 

(Таблица 1) на самооценката на общината (Бенчмарка), предвид изпълнението на 

следните условия (всяко от условията се оценява самостоятелно): 

Условия за корекция на самооценката на общината 

Таблица 1 

Корекция Условие 1 

(Доказателствен 

материал) 

Условие 2 

(Самооценка на общината) 

Увеличение до 5% 

(за всяко от 

условията) 

Доказателственият 

материал дава 

основания за по-

висока оценка  

Самооценката на община-та в 

Бенчмарка е по-ниска от 

средноаритметичната оценка на 

гражданите и на съветниците 

Намаление до 5% 

(за всяко от 

условията) 

Доказателственият 

материал не е добре 

систематизиран и не 

показва в достатъчна 

степен прилагането на 

1 (един) или 2 (два) 

принципа от 

Стратегията 

Самооценката в Бенчмарка е по-

висока с до 0,5 пункта спрямо 

средноаритметич-ната оценка на 

гражданите и на съветниците 

Намаление до 10% 

(за всяко от 

условията) 

Доказателственият 

мате-риал не е добре 

система-тизиран и не 

показва в достатъчна 

степен прилагането на 

3 (три), 4 (четири) или 

5 (пет) принципа от 

Стратегията 

Самооценката в Бенчмарка е по-

висока с от 0,51 до 0,90 пункта 

спрямо средноаритметичната 

оценка на гражданите и на 

съветниците 

Намаление до 15% 

(за всяко от 

условията) 

Доказателственият 

мате-риал не е 

систематизиран и не 

показва в достатъчна 

степен прилагането на 

6 (шест) или повече 

принципа от 

Стратегията 

Самооценката в Бенчмарка е по-

висока с  0,91 пункта и повече  

спрямо  средноаритметичната 

оценка на гражданите и на 

съветниците 

 

Пример:  

Оценка за изпълнение на условие 1 - Независимият експерт преглежда 

приложения доказателствен материал от общината и констатира, че той дава основания 

за по-висока оценка. По негов аргументиран избор той коригира самооценката с 

увеличение 3 % от възможните 0 - 5 %.  

Оценка за изпълнение на условие 2 - Независимият експерт изчислява 

средноаритметична оценка от оценките на гражданите и на съветниците, която 

средноаритметична оценка се съпоставя със самооценката на общината. Например, ако 

самооценката в Бенчмарка е по-висока с 0,70 пункта в сравнение със 
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средноаритметичната оценка на гражданите и на съветниците, то независимият експерт 

коригира самооценката на общината по негов аргументиран избор примерно с 

намаление 8% от възможните до 10 %.  

Крайната оценка на независимия експерт се формира на база на самооценката 

на общината в Бенчмарка, коригирана със сбора от процентите за изпълнението на 

всяко от двете условия. В конкретния пример независимият експерт ще намали 

самооценката на общината от Бенчмарка с общо 5% (+3% -8%= -5% ). Получената 

стойност е крайната  оценка на независимият експерт.  

 

II етап: Изготвяне на доклад 

Независимият експерт изготвя писмен доклад до Комисията за всяка оценявана от 

него община-кандидатка, в който мотивира своята оценка и прави предложение за 

присъждане на Етикета или отказ.  

Докладът включва анализ на силните и слаби страни в управлението на общината, 

както и конкретни препоръки и предложения за подобряване на дейността на местната 

власт в областите, където са констатирани пропуски. В отделен раздел се извеждат и 

описват добри или иновативни практики на оценяваната община, подходящи за 

разпространение и прилагане в други общини. 

 

2. Иновации и промяна в предоставянето на общински услуги 

По своята природа, съдържание и специфични особености понятието “иновация” 

представлява комплексно и многоаспектно понятие То не може да бъде  дефинирано 

едностранно. При административното обслужване иновацията може да се определи от 

гледна точка на: 

 нова идея;  

 процеса (технологията на работа при услугите); 

 крайните продукти (услугите);  

 материалите и използваните технически средства.  

Основната разликата между иновация и изобретение се състои в това, че 

изобретението не винаги носи стойност (печалба), докато иновацията винаги създава 

печалба (допълнителна стойност).  

Изясняването на понятието „иновационна политика” при административното 

обслужване предполага изясняване на ключовите съставящи го – иновация и политика. 

Иновацията като резултат или постижение е нов продукт или услуга, нов 

производствен технологичен процес, нова институционална структура или 

административна система, нов план или нова програма, отнасящи се до организацията 

(общината).  

1.1.1. Иновацията при административното обслужване, като елемент на 

управлението (политика), може да се определи като: управленска; 

организационна (технологична); социална; функционална (правомощия на 

органите).  

1.1.2. В зависимост от управленското ниво, на което се въвежда иновацията 
(променя се стереотипа на работата), тя може да бъде: индивидуална 

(персонална); екипна (на структурното звено); на институцията 

(институционална) и национална (политиката на държавата).  

1.1.3. От гледна точка на бързината на въвеждането на новостите (промяна в 
технологията на работата),  иновацията може да бъде радикална (нова 

услуга) или постепенна (адаптация към съществуваща технология на 

работа). Като времеви период на въвеждане (промяна), иновацията може 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%B8%D0%BF
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да се определи като текуща, в близкото бъдеще, в перспектива или такава 

от миналото.  

Общото ръководство по организацията и функционирането на системата за 

административно обслужване в администрациите на изпълнителната власт се 

осъществява от Министерския съвет. Областните управители координират и 

контролират дейността на териториалните звена на министерствата и другите 

административни структури, които осъществяват административно обслужване на 

територията на областта. 

За организиране на административното обслужване във всяка администрация или 

организация се определя звено, чрез което се подават исканията за извършване на 

услуги. Ръководителят на администрацията или организацията определя с устройствен 

правилник вътрешните правила за работа и взаимодействия на звената в съответната 

администрация или организация. 

Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, 

която е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или 

погасяване на негови права или задължения, както и административна услуга, 

осигуряваща му достъп до обществена услуга. 

Заявяването на искането за предоставяне на административна услуга може да 

бъде: 

 устно, когато има установен ред за регистрация на направени заявления и/или 

административната услуга може да бъде извършена веднага; 

 писмено, в случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено 

искането; 

 лично, когато лицето само заяви искането; 

 чрез упълномощен представител; 

 по друг начин, който дава възможност за установяване самоличността на 

заявителя. 

Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни 

лица от администрациите, освен ако в нормативен акт е предвидено органът да действа 

лично. Административната услуга се извършва, след като се изяснят фактите и 

обстоятелствата от значение за нейното предоставяне. Извършващият 

административната услуга може да изисква от заявителя представяне само на 

документите, предвидени в нормативния акт, определящ реда за извършване на 

административната услуга. Той може да приеме и писмена декларация, с която се 

установяват факти и обстоятелства, за които нормативен акт предписва доказване с 

официален документ, когато такъв не е издаден на заявителя в определения за това 

срок. 

Системата за обслужване на едно гише означава установяването на едно място 

за контакт в рамките на администрацията, т.е. един вход/изход, свързан с различните 

структурни (хоризонтални) звена. По този начин се постига интегриране на услуги 

между различните звена в администрацията. Разработването на услуги, предоставяни 

чрез едно гише зависи от спецификата на отделната администрация. В тези случаи 

водещият принцип е да се предоставя това, което би улеснило клиента. 

Системата на електронно правителство трябва да обхване всички 

административни услуги, предлагани от администрацията и да осигури достъп до 

всички регистри на централно и общинско ниво, при съобразяване с принципите за 

защита на личната и служебната информация. Изграждането на структури или звена за 

административно обслужване на потребители чрез системата на електронно 

правителство и системата за обслужване на едно гише е средство за създаване на нова 

административна култура, ориентирана към клиента физическо или юридическо лице. 
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2.1. Разпространение и внедряване на добри практики 

Въвеждането на иновация в административното обслужване е успешно, ако 

доведе до положителни резултати – повишаване на ефективността и ефикасността в 

дейността. В противен случай, опитът за въвеждане на иновацията може да се определи 

само като експеримент. 

Положителните резултати в работата на едно структурно звено или на 

институцията като цяло може да се определят като добри практики. Не за всички добри 

практики обаче може да се очаква, че ще доведат до положителни резултати при 

различни условия на средата в която се прилагат. Това обстоятелство налага добре да се 

проучат условията, в които са постигнати положителни резултати и те да се сравнят с 

тези, в които се предлага внедряването на установената добра практика. Идентичните 

условия на средата предполагат еднакви положителни резултати. По такъв начин може 

да се очаква, че разпространението и внедряването на добри практики ще бъде 

успешно.   
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Резюме: Докладът разглежда работата на публично-частното партньорство в икономическия 

живот на Република България. Целта на изложението се свързва не само с възможността да бъде 

направен анализ на този процес, а да се дефинират част от проблемите, които възникват при неговата 

реализация. Задачите, които се осъществяват по този повод, са ангажирани с анализи на нормативната 

база, роля на заинтересовани страни, социалните ефекти и други. Всичко това предопределя нуждата от 

приложение на широк кръг от методически решения. Акцентите на съдържанието са поставени върху 

някои основни и често проявяващи се проблеми при развитието и усъвършенстването на финансовото 

сътрудничество в България. 

 
Ключови думи: публично-частно партньорство (ПЧП), заинтересовани страни, сътрудничество, 

концесионен договор 

 
Abstract: The paper examines the operation of public-private partnership in the economic life of Bulgaria. 

The aim of the exhibition is associated not only with the opportunity to analyze this process but also to define 

some of the problems that arise in its implementation. The tasks to be carried out on this occasion are connected 

to the analysis of the legal framework, role of stakeholders, social and other effects. All this predetermines the 

need for application of a wide range of methodological solutions. The accents in the contents are placed on some 

basic and frequently occurring problems in the development and the improvement of the financial cooperation in 

Bulgaria. 

 
Keywords: Public-private partnerships, stakeholders, cooperation, concession contract. 

 

Икономическите и социално-политическите условия в национален и 

международен аспект са двигател на различни форми на вътрешно и интернационално 

икономическо взаимодействие. Теорията и практиката в областта на международния 

бизнес години наред изследват и аргументирано доказват иновационната функция на 

практиката на отделната корпорация и държавата. Това определено може да се види и 

по отношение на разнообразните форми на взаимодействие, т.е. консолидирането на 

усилията на участващите при реализация на разнородни проекти при удовлетворяване 

на заявени претенции и обосновани интереси.Именно това доказва, че днешното 

разделено общество може да спаси своето бъдеще, като обедини усилията си в тази 

посока и намери начин възможностите на заинтересованите страни балансирано да се 

допълват (Стиглиц, 2012, 7-9). 

Една основна форма на това специфично корпоративно-финансово 

сътрудничество е публично-частното партньорство. Неоспорим факт е, че това 

партньорство съпътства 20 в. и се развива в страни с пазарна и появяваща се пазарно-

ориентирана икономика. Внимателното изследване на това явление разкрива 

преобладаващ практико-приложен интерес идоста скромен дял от научни изследвания. 

mailto:evg_stojanov@abv.bg
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Именно по тази причина все още е трудно да се формулира и утвърди и в теорията, и в 

практиката единно и достатъчно изчерпателно определение. 

В последните години се налага разбирането, че публично-частното партньорство е 

специфично взаимодействие между държавата и частния сектор при осъществяване на 

инициативи, чрез които се решават социално-икономически проблеми, като се създават 

се публични блага и се създават условия за устойчивото развитие на отделни държави, 

разглеждани като национални икономики и като отделни общества(Аврамов,2008,328). 

Същността на разглежданото явление може да се разкрие като се анализират 

общоизвестни мнения, изказани по този въпрос. Общоприета е дефиницията, че ПЧП е 

сътрудничество между публичния и частния сектор с цел реализация на инвестиционен 

проект или услуга, традиционно предоставена от публичния сектор. Тук може да се 

добави, че терминът се отнася до такива форми на сътрудничество между държавните 

институции и света на бизнеса, които са насочени към финансиране, построяване, 

реновиране, управление и поддръжка на инфраструктура или доставка на услуга. 

В нормативната база за ПЧП на Министерство на финансите на Република 

България се добавя, че целта на ПЧП е постигане на по-добро качество на услугите. 

Това предопределя, една основна характеристика на ПЧП, а именно, че то структурира 

отношенията така, че всеки от партньорите осъществява функции, в които е по-добър и 

поема рискове, в управлението на които е доказано специализиран (Стоянов, 2012, 

131). 

Най-общо може да се каже, че ПЧП като модел на взаимодействие е познат 

отдавна в международната практика. От дълги години насам той е основен инструмент 

за взаимодействие между общини, правителства, бизнес и граждани. В този смисъл 

ПЧП не може да се тълкува като нов модел, а като развиващ се модерен подход, 

развиващ и усъвършенстващ взаимоотношенията между правителство и частен сектор. 

Основното различие между ПЧП и традиционните методи на взаимодействие е, че 

публичният сектор играе значително по-голяма роля при набавянето на ресурси и по 

този начин се превръща от клиент в партньор. 

Не съществува универсална рецепта, приложима при всички проекти, 

конкретизираща и същевременно обхващаща пълния спектър от приложения на ПЧП. 

Именно направената констатация е доказателство, че тази форма на взаимодействие е 

релевантна на условията и се характеризира с адаптивна приложимост и ограничена 

универсалност. В полза на това твърдение свидетелстват следните аргументи: 

1) ПЧП обхваща разнородни форми на сътрудничество (лизинг, франчайзинг, 

концесии, управленски контракти и др.); 

2) ПЧП се прилага при различни категории инфраструктура (материално-

икономическа, материално-социална, нематериално-икономическа и др.); 

3) Партньорски споразумения работят в глобален план; 

4) При добре структурирано ПЧП могат да бъдат взети под внимание нови услуги, 

бъдещи изисквания за контрол и отчетност, възникващи по време на проекта. 

Организационно-управленските структури, които попадат в графата “публично-

частни партньорства”, предлагат разнообразни възможности за включване на частния 

сектор в подходяща и целесъобразна за участващите страни степен. Успешното 

партньорство се базира на ангажираност, работа по общи цели, доверие, създаване на 

екипи, споделен риск, прозрачно решаване на спорове и проблеми. Като общи 

характеристики могат да бъдат споменати: 

1) Публичният възложител предлага интегриран публичен проект; 

2) Публичният сектор се концентрира върху постигането на резултат;  

3) Услугите са дефинирани, а начинът на предоставянето е право на оператора. 

4) Обсъждат се алтернативи,за да придобие обществото достатъчна сигурност; 
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5) Рисковете се предоставят на подготвените за контролирано управление; 

6) Прехвърлянето на всеки риск се постига чрез избор на адекватен метод; 

7) Графиците на плащания се базират на количество и качество на продукция. 

Разнообразието от форми, в които се откриват характеристики на партньорство от 

типа ПЧП се дължи на различия на първите прояви на ПЧП. Често пъти това, което се 

тълкува съобразно изложеното определение за ПЧП, е нещо повече от наемане на 

външен изпълнител, т.е. приложение на аутсорсинг(Браун и Джаксън,1998,177). Страни 

като Франция или Испания притежават голям исторически опит със сътрудничество 

между държавния и частния сектор, когато правителството е собственик на активите, а 

частни компании ги управляват чрез механизма на концесиите. Това може да не е ПЧП, 

познато в Англия или Австралия, но въпреки това работи.  

Редно и справедливо е да се отбележи, че концесията е един модел на ПЧП, който 

е тестван във времето. Чрез концесионните споразумения се привличат управленски 

умения на частния сектор в инфраструктурата, като тези характеристики могат да бъдат 

пренесени и в други области. Анализът на практиката доказва, че ПЧП вместо да се 

приема като модел, може да бъде тълкуван като процес, като систематичен способ, 

който се занимава с определяне на потребностите от услуги, дефиниране на очакваните 

резултати и механизма на плащане, оценяване и количествено определяне на 

финансовите влияния и присъщите рискове, установяване на най-подходящия модел за 

възлагане, разработване на взаимноизгодни търговски принципи, проверка на 

съотношението качество-цена, наблюдаване на процеса на проектиране и изграждане, 

управление на договора до връщането и контролиране на предоставянето на услугата. 

Ако този процес се прилага строго към всеки договор, тогава той неизменно ще 

предопредели използването на различен подход при всеки проект(Стиглиц,1996,103). 

Разнообразието на ПЧП на българския пазар се дължи и на друга особеност, а 

именно, че партньорското споразумение няма общ генезис. Концепцията е 

детерминирана от различни фактори, които са действали с различна интензивност  в 

различни юрисдикции и различни нива на обективност при следните условия: 

1) Ново публично управление, свързанос приватизация и комерсиализация; 

2) Неудовлетвореност от методипо възлагане на обществени поръчки. 

3) Промени в пазара на инфраструктурни услуги, считани доскоро за монопол. 

Ускорител за развитието на ПЧП на българския пазар са редица обстоятелства, 

като сред тях се открояват две водещи тенденции: 

Първо. Развитие на концепцията за партниране като желание и възможности. 

Второ. Усъвършенстване на методите за проектно финансиране. 

Възприемането на ПЧП като процес предопределя в развитието му водеща роля 

на субектната страна. Поради своята специфика и при субектната страна 

разграничаваме поне две позиции, принципно представляващи заинтересованите 

страни: 

От страна на корпоративните частни партньори в ПЧП могат да партнират: 

проектни компании, концесионери, предприемачи, консорциуми и други частни 

партньори с различен правен статус в сравнение с посочените, в т.ч.: фондации, 

асоциации, юридически лица с нестопанска цел и др. 

Обществените партньори, участващи като страна по договор, могат да бъдат 

общинска администрация, министерства, агенции, държавни корпорации, болнични 

управи, училищни настоятелствa или техния принципал (самата държава). 

Анализът на явлението “публично-частно партньорство” доказва, че това е една 

алтернатива за удовлетворяване на обществените нужди и очаквания. По този повод 

обаче изникват определени обществени механизми, които на този етап не са 

релевантни на развитието на идеята за ПЧП. Като такива, които би било редно да бъдат 



- 979 - 
 

усъвършенствани, за да стимулират развитието на ПЧП, могат да се споменат 

нормативната база, работата на системата за контрол и нейните институции, форми и 

методи на финансиране, данъчната политика, организацията и нивото на отчетност, и 

най-вече пътищата за оповестяване на резултатите, повишаващи степента на 

прозрачност за постигане на обществено одобрение. 

Изложените мисли в съдържанието на доклада създават възможност да се изкаже 

изводът, че българското публично-частно сътрудничество тепърва предстои да се 

усъвършенства. Споменатите в критичния анализ и силни, и слаби страни са ключови 

фактори за успеха на подобни мащабни начинания и е редно да ангажират вниманието 

назаинтересовани страни,за даги мобилизират и да сеоптимизира взаимодействието 

както на концептуална, така и на моделна основа. В този смисъл обществото би 

погледнало на това партниране като възможност за постигане на единомислие и 

единодействие при удовлетворяването на социално-значими потребности и възможност 

на базата на прозрачност и доверие да се мисли и работи за устойчиво бъдещо 

икономическо развитие. Пътят на успешно и резултатно партниране е възможност да се 

докаже, че единствено консолидирането на усилията и на икономическата, и на 

партийната система биха инициирали нов тласък в работата на трудно работещия 

български пазар. 
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Abstract: What exactly are entrepreneurial competences and managerial skills? Are they to be considered 

a natural gift or can they be acquired? What’s their impact on companies’ management and, above all, on the 

financial results? 

Apart from entrepreneurs, who are the other fundamental players to be considered and what’s their role? 

These are the main points on which this paper is focusing. 

In this respect, apart from examining some of the relevant literature on the topic, we carried out a 

research, focusing exactly on entrepreneurial and managerial competences, trying to give a faithful and realistic 

representation of the present situation and to highlight, though in a very concise way, how this may have 

dramatic consequences not only on the organizations’ outcomes but also on the economic and social context. 

Finally, we focus on the possible remedies, suggesting also how the main players should interact, trying 

to be more integrated in the common effort. to improve the present situation. 

 

Key words: entrepreneurial competences, managerial skills, impact on companies’ outcomes, impact on 

the economic and social context 

 

1. INTRODUCTION AND THEORETICAL REVIEW 

 We believe that the importance of entrepreneurial and managerial competences is more than 

evident to everybody, especially nowadays if we consider the high level of competitiveness and the 

persisting economic and financial crisis. Companies to survive and possibly develop, are in dire need 

of entrepreneurs and managers able to confront themselves successfully with a turbulent and 

challenging scenario. But what exactly are  entrepreneurial and managerial competences, what's the 

present situation with entrepreneurs and what can be done to have a thorough and accurate 

representation of the problems and the possible solutions?  

In the relevant extremely wide literature, we found many contributions but we have the 

impression that there may be some recurrent  critical aspects. The first is that we generally find a 

fragmented  approach, in the sense that the focus seems to be only  on  a tiny part of a much bigger 

and  complicated item; in fact the authors generally  concentrate on a few aspects, rather than on the 

whole of the key elements involved that, on the other hand, should be  investigated in their reciprocal 

relationships and influence rather than as single items. Anyway this may be understood and explained, 

at least to a certain extent,  because of the standard shortness of scientific papers that do not facilitate 

in-depth analysis.  

One more serious problem is the proliferation of models, interesting on the theoretical level but 

rather complicated and quite honestly not so useful in practice; we refer for instance  to the Theory-

Driven model of intention, in line with Ajzen's theory of planned behaviour, or the Shapero's model of 

the entrepreneurial event (Norris, 2000) or other models such as Scott and Twomey's, Bird's and Boyd 

and Vozikis' models (Battistelli, 2001). These models, according to the authors,  are supposed "to  

provide practical insight to any planned behavior..... omissis" and  "thus entrepreneurship educators 

can use this model to better understand the motivations and intentions of students and trainees and to 

help students and trainees understand their own motivations and intentions".  

Though remarkable and useful at a theoretical level, we have to point out that these models 

focus mainly on intentions and, as we said, this is really a little part of all the aspects involved and, we 

have to add, not at all the most important, because everyone may have the intention to start a business 

but what is important is to understand what is necessary to be successful.  
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The other main problem is that it's seems not yet fully understood how entrepreneurial and 

managerial competences are the fundamental key driver from where any organization and especially 

any profit company should start  to be successful; we therefore entirely disagree with some authors  

who for instance state that: "Key findings are that organizational characteristics impact on the adoption 

of competencies, particularly company size and length of time in operation ......omissis. The final 

finding relates to organizational performance. Organizations which are performing well are more 

likely to adopt competencies"(Heffernan, 2000).  In the same direction we can quote "Discourses of 

organizational reform such as human resource management, total quality management and business 

process re-engineering, all place a critical emphasis on anti-bureaucratic, organic and flexible forms of 

organization, which are also seen to require the development of particular capacities and 

predispositions among managers" (Du Gay, 2000). In respect to these approaches, we believe it's 

evident and easy to ascertain how it  is exactly the contrary, that is that  only good competences can  

generate valuable organization characteristics and well resourced HR processes  and not the other way 

round. 

Last, but for sure not least, the impression is that it's not appreciated the present critical situation 

with entrepreneurial and managerial competences and how  deficiencies in this respect  may have a 

huge impact not only on the success of any business but also on social development. 

 
2.  RESEARCH OBJECTIVES AND METHODOLOGY 

Objectives 

The main goal of this paper is to give a contribution in understanding better the nature and the 

role of entrepreneurial and managerial competences  trying to show their impact on companies and 

consequently on Society, identify the problems and the possible solutions. 

Research questions. 

We decided to focus on the following questions: 

a) What exactly are entrepreneurial and managerial competences and what's the situation with 

entrepreneurs?  

b) What approach should have the State, Universities and  scholars so to focus on  fundamental 

competences and have better outcomes for companies and  the overall society?  

d) What may be the future perspectives?  

 

Methodology 

To depict a faithful picture of the situation regarding  competences,  we made expressly a 

research with a complete and detailed questionnaire with nearly 50 questions  on entrepreneurial and 

managerial competences. The questionnaire was distributed to 50  entrepreneurs, most of them 

members of CNA
108 

, owners of little  Italian companies and they were asked to fill it alone, without 

reciprocal consultation. After  this, for most of them, there was a long public discussion on every 

single item. We also proposed the questionnaire to around 20 students of  Economics  (some of 

them, future entrepreneurs)  both at Roma 3 University in  Rome and at Kliment Ohridski, Sofia, 

Bulgaria  

 

3. RESULTS 

The questionnaires and the following interactive discussion confirmed what we had  been 

observing in our experience teaching several courses on business administration to approximately two 

hundred members of the same  organization (CNA).  

 Entrepreneurs, apart from their technical skills, normally show some natural recurrent traits in 

their personalities that help them to start their business and to run it  such as propensity to risk, 

creativeness, endurance to fatigue, intuitive problem solving skills, relationships skills and so on.

 Anyway they seem to be very poor as far as managerial skills are concerned mainly because 
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they did not receive any preparation  in this regard; therefore not only most of them started their 

activities without  a precise business idea and without even an embryonic  business plan, but they also 

have difficulty in  fundamental issues such as the methodology for preparing an estimate, fixing a 

price and adapting it, costs assessing and control, balance sheet and managerial accountancy, finance 

and so on. 

Beyond this,  in 2012, in Italy little companies were more than 99% of the total number; 59,4% 

individual companies, 35,1% micro companies with an average of 3,6 employees and 4,8% little 

companies (approximately 184,000 companies) with around 18/19 workers. So individual, micro and 

little companies total alone 99,3%.  

In companies of average size (0,5%) we find higher numbers of people employed (96,8 as an 

average) but in 2012 they were less than 20,000 while the number of big companies was extremely 

reduced (0,1%), 3,253 (Sorsoli, 2013). 

We believe that  the situation in other European countries is rather similar with a high 

predominance of individual and very little companies and this means that in most cases the 

entrepreneur is a kind of factotum who has to take care of everything and cannot afford to engage 

professionals with specific competences in different fields such as Marketing, Communication, IT, 

Finance, Accountancy, HR and so on; therefore it's absolutely normal that we cannot expect high 

performances from them. The questionnaires from students, though a little better in comparison to 

entrepreneurs, show more or less disappointing results,too. 

 

4. WHAT ARE ENTREPRENEURIAL AND MANAGERIAL COMPETENCES?  

We will start referring to and extending some contributions by Chandler and Jansen  (1992),  

who suggest, in a very reasonable way,  that business founders must assume three predominant roles in 

their businesses and these are entrepreneurial, managerial and technical-functional role.  

This very simple, nearly elementary classification,  allows us to make first of all a fundamental 

distinction between what we call specific and generic competences. Let's examine them separately. 
 

Specific competences  

Specific competences refer to the Chandler and Jansen technical-functional role, that is the 

particular skills and technical competences that are required for every craft and profession. It goes 

without saying that these should be the exclusive domain of technicians and that any effort for 

improvement should be done in the restricted circles of experts who may find particular occasions to 

meet, for instance in specific fears and exhibitions, and exchange their common experiences.  

There is anyway a fundamental recommendation to be made to entrepreneurs, that is to avoid in 

all ways to lock themselves in the restricted boundaries of their experiences where sometimes, 

especially in case of success, they can also feel a dangerous self-sufficiency feeling, that may prevent 

them from scanning the market continuously where may suddenly come up new skills and trends that 

require different approaches and solutions.   A smart and farsighted entrepreneur, should  always  be 

on the lookout in line with the principles of the so called benchmarking approach, a very important 

tool in strategic management, that quite  often reveals how well an organization performs compared to 

rivals. Benchmarking in substance may be used:  

 To reveal successful business processes.  

 To facilitate knowledge sharing.  

 To gain competitive advantage.  
 

Generic competences  

In contrast with specific competences, generic ones are supposed to be a kind of common 

denominator for all companies, irrespectively of the particular kind of sector and work, something that 

therefore may be analyzed in a systematic way, generalized and therefore be applied in practice in all  

companies; incidentally it is the case to remember how this is the fundamental principle of Business 

Administration. 

Generic competences may be divided into two different categories; the first one is 

predominantly related to creativeness and plays a fundamental role in starting a business and making 

creative decisions; they be defined (in the strict sense of the word) entrepreneurial competence. The 

second one is, on the contrary, more in connection with  technical and quite often recurring aspects 

and in this case we can speak more correctly of managerial competences.  

https://www.strategicmanagementinsight.com/topics/strategic-management-planning.html
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This division should not be considered a net one but only an effort to distinguish two extremes 

along a line, from pure creativity to technical routine where in-between we can find competences that 

generally overlap.  

For instance, referring to Jacques Filion studies and his "metamodel" focusing on the  

entrepreneurial vision (Filion, 1990) and a distinction among emergent, central and secondary visions, 

we are in the pure realm of creativity; on the contrary when speaking about managerial accountancy 

(D'Arconte, 2015) and its fundamental role in companies, though in all respect,  we are at the other 

extreme of the line where technicalities are at the top.  

In this regard, also to show how complicated may be this issue, we analyzed a voluminous 

work, actually a master thesis (Penchev, 2011) and we will show only one of the  numerous 

contributions of the authors in the table 1, where they also quote the different authors who have 

tackled this complicated topic, and in the table 2 where they try to make a distinction between 

competences "needed all the time" and competences "more needed for running the established 

company". 

 
                    Table 1. Views on similarities and differences of Managers' and Entrepreneurs' competences  

 
How to comment this representation by Penchev  and Salopaju? Well we have to say that they 

definitely made a serious and remarkable effort in order to put some order in such a complicated issue. 

We believe that their best contribution was to make out and state clearly how entrepreneurs and  
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managers may be and actually are rather different, though definitely with  some traits in common. In 

fact one thing is to have a good business idea and being able to start a company and another one to run 

it in a successful and profitable way. Sometimes, especially in case of little companies where as we 

said the owner or the director is a factotum,  it's as though we were considering the two sides of the 

same coin to be turned appropriately according to the problem to face; nevertheless we have here 

definitely  two distinct and different characteristics. Greatly simplifying we could say that  in an 

entrepreneur creativity is the predominant quality while in managers we can find much more 

technicalities though, according to the specific problem to face, there may be in both cases an 

inversion or an overlap of the two aspects. 
 

Table 2. Entrepreneurial competences before and after the start up. Adapted from Penchev and Salopaju 

 

       Core competences needed all 

the time already from the 

business' start up         

Competences more needed 

later on for running the 

established company. 

Proactiveness         Leadeship 

Change         Communication 

Risk taking         Specialist 

Seeing opportunities         Problem-solving 

Soft           

Networking           

Decision-making           

Creativity           

Innovativeness           

 

Anyway, while we appreciate the authors' effort in this direction, we have to say that the list of 

competences is far from being complete; at  entrepreneurial level we have for sure to consider some 

primary characteristics, as listed by Battistelli (2008), that in no way should be overlooked, that is: 

 Self – concept (Gecas, 1982), that is how a person considers himself;  

 Locus of control (Rotter 1966), that is the different level of control on events different 

individual believe to have 

 Self monitoring (Snyder, 1979, Kreitner, Kinichi, 2004). That is how far people are 

able to monitor their approach to others and adapt it to different situations. 

 Self-esteem (Branden, 1988), that is the opinion everyone has of himself. 

 Autoefficacy (Gist, 1987), that is how far someone believes in his possibilities to be 

succesful in a certain task 

 A and B Personality (Baron 1989), two opposite kind of personality; in the first we 

find persons highly motivated to success who live in a permanent condition of urgency 

and impatience while in the second people are by far more relaxed and have a simpler 

approach to life’s problems. 

 Need of achievement, affiliation and power (McLelland, 1985). People with a high 

need of achievement like to engage in challenging tasks, they need to attain important 

personal goals and to have the direct responsibility of their actions.  

 

So, as we can see, a lot of other aspects should be considered to have a more complete 

representation of entrepreneurial competences but in  the Penchev and Salopaju model the situation is 

by far worse as far as the second group of competences are concerned; first of all in most companies 

where the entrepreneur is alone it doesn't make sense to mention leadership and, after that, we have the 

generic indication of problem-solving without any further specification while we should ask ourselves 

what problems every little company has to face and consequently what fundamental competences  are  

needed for running it successfully. 

Under normal circumstances in a profit company everything that allows to gain or save one 

single penny  should be considered fundamental because, as the saying goes, a pound is  made of 

pennies and therefore systematic mistakes, though of little importance, may in the long run cause 
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serious damages.  Unfortunately nowadays we are living a  persisting economic crisis, that never 

seems to come to an end and therefore it's absolutely vital for companies to find the best way, that is to 

obtain the maximum results using the minimum resources,  to compete in a turbulent market as it is 

ours nowadays. So let's ask a ourselves what is necessary in real life to run  an already established 

company? Every entrepreneur, even if the owner of an individual company, should be well acquainted 

with the basic principles of: 

 

 Sales: so to be able to make reasonable sales forecast and to attain them   

 Marketing : to prepare marketing plans and monitor continuously that products and 

services really match the market's demand (Kotler for Marketing Management and 

contributions from the Swedish School of management, Groonroos, Hakansons, 

Snehota and others for Services Marketing ) 

 Communication principles and techniques:  so to make a good and profitable 

communication  at all levels to all  stakeholders (Pastore, 2008) 

 CRM, Customer Relationship Management: to consolidate relationships with the 

profitable customers (D'arconte, 2013)   

 Price and pricing issues: to be able to fix the right price and to adapt it conveniently to 

market changes and understand how the profit  changes with sales variation, (Operative 

leverage, D'Arconte, 2013)  

 Budget and cost control: to check that results are continuously in line with the 

objectives and to  intervene immediately in case of variances (Anthony, 2005)  

 Analytical accountancy: in order to be able to allocate correctly the costs incurred to 

the different products and services (Anthony, 2005) 

 Finance: Elementary Finance may be excellent for little companies especially to find 

the right balance between Equity and Debts (Financial Leverage) and evaluate properly 

their investments (Metallo, 1995)  

 Production issues and techniques: this should include process engineering and re-

engineering  (Chase, 2008) and Information Technology 

 

All the items that we have listed are fundamental for every company, though very little or even 

individual companies, and it's not difficult  to see how if only one of this aspects were overlooked, it 

might entail serious problems for a company;  it's easy therefore  to imagine how devastating it might 

be, in case many of them (not to say all!) were neglected or improperly managed because of a lack of 

competences. Obviously if we consider bigger organizations with a lot of personnel, definitely a 

minority, we will need to consider leadership and, just in case of Limited Companies, a more 

sophisticated finance. 

Now, considering the results of our research, most entrepreneurs do not even have a 

rudimentary understanding of business administration principles and therefore the situation seems to 

be like steering a ship without a compass putting  one's trust in Providence and luck, with the  

possibility of making mistakes, which automatically means losing money,  and run the risk to have to 

shut down. In a moment when youth (and not only youth) unemployment is so high in most European 

countries, we can easily imagine the serious impact that all this may have on our society with high 

social costs.  

 

5. WHAT APPROACH SHOULD HAVE THE STATE, UNIVERSITIES AND 

SCHOLARS SO TO FOCUS ON FUNDAMENTAL COMPETENCES AND HAVE BETTER 

OUTCOMES FOR  COMPANIES AND THE OVERALL SOCIETY? 

We have painted a black picture regarding entrepreneurial competences but we should also ask 

ourselves whose fault is this for such a situation?  While it's true that everybody should take care to 

know what is necessary for his own work, we believe that the main responsibility stays with the 

Institutions, the State and the Universities as well as with scholars. 

Companies together with the State, are the two fundamental players of economic development;  

therefore when a company shuts down it's not only a serious problem for the owner and his employees 

but it's actually a little social catastrophe, because some people will lose their job and, apart from the 
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problems they will have, they will not be able to consume and give in this way their contribution to 

prompt the economic cycle. Beyond this the State will also have an immediate damage as the 

entrepreneur will not be able to pay taxes any more.   

So the State should help entrepreneurs to start and run their business and be ready  to invest, 

offering  courses and training; similarly it should work with Universities in order that courses on 

Business Administration may be simple, clear, to the point and, above all, extremely practical and 

useful. In this regard, as we said, the results from questionnaires proposed to students of economics, 

show clearly that we have problems also at this stage. 

What about scholars and Professors? Here again  the impression is  how too often they 

concentrate on complicated theoretic items  without giving adequate consideration to some much more 

practical aspects that may be by far more important in determining the success or the failure of every 

profit organization.  

As we said, our research shows  really  poor  managerial skills among entrepreneurs who  are in 

difficulty with fundamental issues such as the methodology for preparing an estimate, fixing a price 

and adapting it, costs assessing and control, analytical accountancy and Balance Sheet  and so on; 

under the circumstances, if in around 80 or 90% of the cases we find individual companies where the 

"manager" is working alone without knowing elementary principles of management, does it make 

sense to concentrate one's efforts studying in depth leadership, H.R. management, sophisticated 

managerial models and so on?  

Finance may be another enlightening example; in fact what's the use of proposing to students 

bulky volumes on Finance where 90% of the teaching concerns Limited Companies  that at least in 

Italy represent  less than 0,1% of them? Why not concentrate on elementary Finance that may be 

usefully applied in every company?  

The painful result of all this,  is the perception of a deep gap between theory and practice, 

between what we study at Universities and what companies do in practice with a reciprocal lack of 

confidence, if not mistrust, between these two fundamental players, Universities and companies,  that, 

on the contrary, should work together in full integration for the benefit of our society.   

 

5.  WHAT ARE THE FUTURE PERSPECTIVES?  

One positive aspect related to the distinction between entrepreneurial and managerial 

competences, is that these last ones, unlike entrepreneurial competences, may be acquired though with 

effort and commitment. 

Entrepreneurial competences lie for the most part in the traits of everyone's personality and it 

would be rather difficult, if not impossible, to make certain kind of changes in a person; someone was 

born to be a quiet clerk happy to spend his life in a office among documents with little or no contacts 

with others, while someone else may be an extroverted salesman who feels fulfilled only having 

outside the company a lot of relationships. In the same way, we have to consider many other 

entrepreneurial traits such as need of achievement, propensity to risk and so on. 

On the contrary, the  competences  necessary to run an established company previously  listed, 

such as marketing, accountancy and so on, may be learnt, at least the fundamental principles that really 

need entrepreneurs, providing we understand that the objective must not be the teaching in itself, but 

teaching in the specific context of establishing and increasing the basic competences every 

entrepreneur needs to start and run his own business. So we will need practical useful programs and 

above all practical expert teachers who, apart from studying, understand the practical problems 

connected to business.  

In other words the situation is serious but there is a simple  solution providing  we understand 

the problem and we start changing the standard approach in teaching Business Administration. 

We do believe that working in this direction, apart from saving many entrepreneurial projects 

and activities, may also entail  significant social benefits much more than the weak and until now 

inefficient measures of Political Economy carried out by most European Governments.  
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Аннотация: Данное исследование выполнено при поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект № 13-06-00913). Целью исследования стало выявление 

когнитивных стратегий решения у людей в разной степени вовлеченных в инновационную и 

предпринимательскую деятельность. В исследовании приняли участие молодые инноваторы и пред-

приниматели Сибири. Когнитивные стратегии в работе анализировались посредством ряда методик по 

анализу когнитивной сферы личности, анализа стилей и способов решения проблемных задач в 

профессиональной (в том числе инновационной и предпринимательской) сфере деятельности, а также 

разных форм интервью. Результаты позволяют говорить о наличии особенностей в предпочитаемых 

когнитивных стратегиях у людей в разной степени вовлеченных в инновационную и 

предпринимательскую деятельность, а также в зависимости от гендерной принадлежности и сферы и 

формы организации деятельности. 

 
Ключевые слова: когнитивные стратегии, предпринимательство, инновационная деятельность, 

молодежь 

 
Abstract: The study was supported by Russian Fund of Fundamental Research (project № 13-06-00913). 

The purpose of the research is to identify cognitive strategies of problem solving of people with varying degrees 

involved in innovation and entrepreneurship. The study involved young innovators and entrepreneurs of Siberia. 

The purpose of the research is to identify cognitive strategies of problem solving of people with varying degrees 

involved in innovation and entrepreneurship. The study involved young innovators and entrepreneurs of Siberia. 

Cognitive strategies in the research were analyzed through a number of methods for the analysis of cognitive 

sphere of personality, style analysis of problem solving in the professional field of activity (including innovation 

and entrepreneurship), as well as different forms of interview. The results showed the presence of features in 

preferred cognitive strategies of people with varying degrees involved in innovation and entrepreneurship, as 

well as, depending on the gender, on the sphere and form of organization. 

 
Key words: cognitive strategies, innovation and entrepreneurship, young people 

 

 

В современном мире, мире экономических кризисов, глобальных преобразований, 

когда методологически и антропологически на первый план развития государств и 

предприятий выходит знаниевая экономика, - все больше внимания уделяется 

исследованиям предпринимательства, инноваций и субъектов этих видов деятельности.  

Многие ученые (J. Gregory, A.R. Cherwitz, Ch.A. Sullivan, Ю.К. Перский, А.Н. 

Чиликин, А.Б. Купрейченко, В.П. Позняков, О.М. Краснорядцева, E.J. Langer, R.H. 

Brockhaus, K.R. MacCrimmon, D.A. Werung, С.И. Грядов, А.А. Крупанин, А.Н. Коробко, 

mailto:smetanova@mail.ru
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В.П. Позняков, Е.Б. Филинкова, A. Tversky, D. Kahneman, E. Shafir, I. Simonson, М.А. 

Холодная, R. Sternberg, R.Lynn, F. Delmar, R.W. Hafer, G. Jones, О.С. Дейнека, Н.И. 

Лапин, А.Н. Захарова, А.Б. Купрейченко, Е.К. Завьялова, Е.Б. Филинкова и др.) 

признают и часто подчеркивают, что инновационная и предпринимательская 

деятельность, по сути, является деятельностью, требующей специфичных когнитивных 

способностей, наличия специфичных стратегий решения проблемных задач 

экономической деятельности, и может быть представлена как совокупность решений 

проблемных задач разного рода и разного уровня сложности. Успешность такой 

деятельности становится результатом выработки особых когнитивных стилей, 

успешной когнитивной стратегии.  

При этом, системного исследования когнитивных факторов и особенностей 

сознания, как того, что определяет предпринимательское поведение и инновационную 

деятельность, - до сих пор практически не проводилось. Во многом это связано с 

относительной труднодоступностью таких выборок для психологических 

исследований. Кроме того, такие выборки, как например, «инноваторы» - 

инновационные и технологические предприниматели – очень немногочисленны, что 

еще больше усугубляет проблему с возможностью их психологического изучения. 

Целью исследования стало исследование когнитивных стратегий решения у 

людей в разной степени вовлеченных в инновационную и предпринимательскую 

деятельность. В исследовании приняли участие молодые инноваторы и 

предприниматели Сибири. 

Реализация проекта осуществлялась в русле системной антропологической 

психологии (Клочко, Галажинский, 2009). Данный подход, применительно к изучению 

инновационной и предпринимательской деятельности, является наиболее 

многосторонним, так как позволяет учитывать разные виды ресурсов, компетенций с 

помощью, которых субъект преобразует социально-культурные сферы. Только в этом 

подходе адекватно раскрывается сама природа и психологическая характеристика 

инновационной и предпринимательской деятельности и готовность личности к ней. В 

частности, в системной антропологической психологии инновационная и 

предпринимательская деятельность, представляющая собой сверхадаптивно 

возникающее поведение, которое осуществляется путем выхода за пределы 

сложившихся установок и поведенческих стереотипов и не может быть причинно 

обусловленой системой периодически актуализируемых и воспроизводимых 

потребностей, - может быть рассмотрено как возникающее инициативно, в условиях 

системной детерминации и самопроизвольно порождаемое личностью, каким оно, по 

сути, и является.  

Кроме того, существенное теоретическое значение для нашего исследования 

имели: смысловая теория мышления О.К. Тихомирова, положения системного подхода 

в психофизиологии (В.Б. Швырков, Ю.И. Александров, В.В. Гаврилов, С.А. Богомаз), 

положения деятельностного подхода в психологии и психофизиологии (А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Б.И. Беспалов, Е.Н. Соколов), представления о феномене чувствительности 

к проблемам (Краснорядцева, 2009) и представления о личностном потенциале, как 

ресурсе инновационно-предпринимательской направленности (Сметанова, 2012). 

Также, для нашего исследования значимы были представления Адизеса о типах 

предпринимательской активности и об осуществлении ее за счет разных когнитивных 

стратегий регуляции поведения.  

Отметим, что сформулированные в проекте методологические основания 

учитывают тенденции развития постнеклассических идеалов рациональности и 

актуальных тенденций развития психологической науки, в том числе: уход от бинарной 
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логики научного мышления к тернарной, что, несомненно, придает новизну 

осуществляемому на таких основаниях исследованию.  

При проведении исследований использовались методы традиционной 

психодиагностики. В частности, применялся комплекс психодиагностических методов, 

направленных на исследование личностных ресурсов инновационно-

предпринимательской направленности (Сметанова, 2012) и параметров личностного 

потенциала, ранее зарекомендовавший себя в исследованиях готовности к 

осуществлению инновационной и предпринимательской активности. В указанный 

комплекс входят: тест «Жизнестойкости» (С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. 

Рассказовой); опросник Самоорганизации деятельности – ОСД (Е.Ю. Мандрикова); 

шкала толерантности к неопределенности (MSTAT-I Д. Маклейна в адаптации Е.Г. 

Луковицкой).  

Кроме того, в исследованиях применялись диагностические методы и уникальные 

авторские аппаратные методики, направленные на выявление когнитивных стилей и 

стратегий решения задач. В частности, применялся «Томский опросник ригидности», 

разработанный профессором Г.В.Залевским для выявления психической ригидности. 

Мы обращались к исследованиям с помощью теста "Компромисс скорость-

точность" (аппаратная методика, Баланев Д.Ю.), который основан на эффекте 

изменения скорости реакции человека при решении простых когнитивных задач в 

условиях смены приоритета и по итогам которого определяется тип стратегии решения 

задачи, которой преимущественно придерживается испытуемый; и теста "Ментальное 

вращение" (аппаратная методика, Баланев Д.Ю.), результаты которого показывают 

наличие психологических новообразований, позволяющих испытуемому успешно 

решать пространственные задачи и позволяет выявлять основные стратегии решения 

задач, требующих перехода от простейших перцептивных процессов к построению 

мыслительных схем, развитию мышления и способности к схематизации. 

В серии психофизиологических экспериментов были использованы данные 

экспериментов, ранее разработанные и апробированные Naatanen (парадигма odd-ball), 

Band and Logan, а также А.Н. Савостьяновым (парадигма стоп-сигнал), Г.Г. Князевым 

(автобиографическая память, спонтанные мысли, моральные дилеммы), и проведенные 

непосредственно А.Н. Савостьяновым в рамках смежного проекта по ЭЭГ. Методики 

экспериментов:  

Методики исследования внешне детерминированной активности: 1) Парадигма 

odd-ball (Naatanen): тестирует состояние системы внешнего внимания; 2) Парадигма 

Стоп-сигнала: тестирует способности человека к регуляции поведения в условиях 

изменения внешней обстановки; 3) Тестирование внешней памяти (Klimesch): 

тестирует мозговую активность, связанную с усвоением информации из внешней 

среды, предъявленной без выбора испытуемого.  

Методики исследования внутренне детерминированной активности (все методики 

предложены Г.Г. Князевым): 1) ЭЭГ корреляты спонтанных мыслей; 2) ЭЭГ корреляты 

автобиографической памяти; 3) Моральные дилеммы.  

Проведение исследования сопровождалось традиционным, согласно этическим 

нормам проведения исследований, информационным сообщением о 

конфиденциальности предоставляемой респондентами информации, о возможности 

прекратить участие в исследовании в любой момент, а также разъясняющим 

непосредственно суть исследования. 

Всего в исследовании приняли участие более 600 испытуемых. В числе 

испытуемых: молодые предприниматели; предпринимательски- и инновационно- 

ориентированные молодые люди; действующие предприниматели – представители 

разных форм бизнеса (традиционный бизнес, инновационное предпринимательство, 
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сетевой маркетинг), разных сфер деятельности (услуги – продажи), а также разных 

масштабов бизнеса (индивидуальные предприниматели, малый бизнес, средний бизнес 

и крупный бизнес (единичные представители); студенческая молодежь г. Томска и г. 

Новосибирска. 

В первой части проекта была проведена серия фокус-групп и методов экспертного 

оценивания, с участием успешных предпринимателей и инноваторов, на предмет 

анализа подобранных проблемных задач, специфичных для субъектов инновационной 

и предпринимательской деятельности. Анализ результатов показал, что представления 

о неких общих для предпринимателей и инноваторов характеристиках мышления, 

интеллекта, когнитивных стилей и стратегий решения задач – существенно 

различаются в зависимости от направлений и форм бизнеса. Кроме того, было 

показано, что в целом, для работы и исследования с инновационно- и 

предпринимательски- ориентированной молодежью следует применять 

дифференцированно разные блоки методики по анализу когнитивных стратегий. Так 

как данные выборки могут существенно разниться в силу своей ориентации на 

создание наукоемких продуктов и разработок или же на продвижение продукта и 

непосредственно предпринимательство. Что находит непосредственное отражение в 

стиле мышления, поведения, и, в частности, в стратегиях решения когнитивных задач 

применительно к интересующему нас виду деятельности. Результаты работы фокус-

групп оказались очень близки методологически и теоретически к представлениям 

И.Адизеса и изначально выдвигавшимся нами гипотезам о необходимости разведения 

непосредственно создателей продуктов (инноваторов) и их «продвигателей» 

(непосредственно предпринимателей). Если первым более характерно стратегическое 

планирование и перфекционизм, как некоторые характеристики когнитивной 

стратегии, а также ригидность в плане именно когнитивного стиля, то вторым – более 

специфично характерны могут быть склонность к восприятию возможностей, 

актуальных необходимостей, тактическое планирование и ригидность, как установка и 

личностный паттерн, при выраженной реалистичности в оценке происходящего.  

Метод экспертных оценок (в частности, ряд интервью с предпринимателями, в 

том числе с инновационными) показал, что анализ когнитивных стратегий у молодых и 

опытных предпринимателей должен осуществляться с использованием несколько 

различных форматов и стилей подачи и формулировки вопросов. Так, выявленные 

различия в восприятии и оценке самой предпринимательской деятельности, ее смыслов 

и стратегии самореализации в ней, - существенно различается у предпринимателей, 

начинающих бизнес и уже состоявшихся в нем.   

Были получены данные об особенностях выраженности параметров личностного 

потенциала и ценностных ориентаций, показателей когнитивных стилей, результатов 

психофизиологических и аппаратных исследований, а также некоторые показатели 

взаимосвязей их между собой на выборках инновационно и предпринимательски 

ориентированных субъектов (Савостьянов, Сметанова, Рымарева, Дьячков, Бочаров, 

Таможников, Галажинский, 2016). Было выявлено неоднозначное положение, которое 

занимает ригидность в системе когнитивных и личностных особенностей 

инновационно- и предпринимательски- ориентированных субъектов (Галажинский, 

Сметанова, 2015).  

Исследование на выборке успешных предпринимателей с разным уровнем 

успешности бизнеса, позволило описать особенности личностного потенциала и их 

когнитивные особенности на примере когнитивного стиля "ригидность". Результаты 

исследований показали, что достоверные однозначные взаимосвязи между временем 

жизни бизнеса и другими интересующими нас факторами отсутствуют.  



- 992 - 
 

Отдельно, с применением авторской методики были проанализированы 

когнитивные возможности и стратегии, которые применяются предпринимателями к 

решению сложных, стрессогенных и экстремальных ситуаций, характерных для 

современного российского бизнеса. Результаты исследования позволяют опровергнуть 

предположение о наличии взаимосвязи между показателями успешности бизнеса и 

параметрами личностного потенциала и когнитивными особенностями современного 

успешного российского предпринимателя. 

Таким образом, гипотеза исследования была опровергнута: успешность бизнеса 

(при оценке ее с позиции внешних, экономических критериев) оказалась достоверно не 

связана с личностными и когнитивными особенностями предпринимателей. 

Полученные нами результаты лишь подчеркивают необходимость более внимательного 

подхода к понятию «успешности бизнеса», необходимость привлечения качественных 

методов анализа предпринимательской деятельности при анализе данных феноменов, и 

использования более сложных систем анализа.  

При сравнении данных полученных на выборках успешных предпринимателей и 

инноваторов – молодежи, являющейся участниками инновационных конкурсов, был 

выявлен высокий уровень сходства между параметрами личностного потенциала 

предпринимателей с группой «успешных» молодежной инновационной выборки. В 

частности, молодежь достоверно отличается лишь по склонности к риску, методики 

«Жизнестойкость», и шкале «Самоорганизация» опросника самоорганизации 

деятельности. Возможно, в данном случае это может быть связано с возрастом, и с тем, 

что участники инновационных конкурсов находятся в условиях конкурса и ситуации 

обучения предпринимательству, что и требует от них большего риска и обращения к 

вспомогательным средствам организации собственной деятельности, работы с новым 

материалом и получения знаний о бизнесе и условиях реализации 

предпринимательской деятельности. Также это может быть связано с необходимостью 

визуализации и привлечения дополнительных когнитивных механизмов при 

постановке и решении проблемных задач предпринимательской и инновационной 

деятельности. 

Результаты по исследованию инновационно- и предпринимательски- 

ориентированных субъектов с помощью авторских методов аппаратной диагностики на 

предмет анализа стратегий решения простых когнитивных задач в условиях смены 

приоритета (скорость - точность) показали, что для разных типов инновационной и 

предпринимательской ориентации личности характерны разные типы стратегий. В 

частности, инноваторы более склонны оказались к демонстрации оптимального типа 

реагирования в ситуации смены приоритетов или к появлению большого количества 

ошибочных действий, что, показывает некоторую корреляцию с показателями 

ригидности. Тогда как молодые предприниматели (из сфер линейного традиционного 

бизнеса) чаще демонстрировали тип реагировании, получивший название 

«нечувствительность к инструкции», что, как предполагалось ранее, более типично для 

людей, не имеющих какого-либо опыта в достижении целей, учебных или 

профессиональных.  

В ходе проверки гипотезы, что для субъектов сферы инноваций и 

предпринимательства, деятельность которых требует умения комплексно увидеть, 

воспринять проблемную задачу, стоящую перед ними в профессиональной сфере, 

специфично будут развиваться стратегии решения задач, требующих перехода от 

простейших перцептивных процессов к построению мыслительных схем, развитию 

мышления и способности к схематизации, - был использован тест на ментальное 

вращение и анализ способности решать пространственные задачи. Результаты показали 

отсутствие сколь-либо значимых особенностей в применении тех или иных стратегий 
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при решении пространственных задач у инновационно- и предпринимательски- 

ориентированных испытуемых, кроме, пожалуй, достаточно высокой способности к 

применению стратегии схематизации.  

Основной гипотезой для проверки на этапе психофизиологических и аппаратных 

исследований стало совмещение представлений о внешней и внутренней детерминации 

поведения у инновационных и традиционных предпринимателей, разработанных в 

концепции И.Адизеса, А.Н. Савостьянова и в представлениях о системной 

детерминации Э.В. Галажинского.  

Результаты экспериментов с анализом систем активации и торможения поведения 

(BAS и BIS) и вышеуказанной батареей методик, будучи подвергнуты статистическому 

анализу позволили выделить две группы шкал, которые показывают высокую 

положительную корреляцию внутри каждой группы и высокую отрицательную 

корреляцию для шкал, относящихся к противоположным группам. В первую группу 

входят шкалами личностной тревожности, BIS, установочной и сенситивной 

ригидности, а во вторую группу шкалы общей жизнестойкости, способности к 

самоорганизации деятельности и толерантности к неопределенности. Наличие 

значительных и статистически достоверных корреляций между шкалами позволило 

выделить отдельный психологический фактор, в котором положительные веса имеют 

показатели первой группы, а отрицательные – показатели второй группы. Выделение 

этого фактора по общему смыслу соответствует идеям, выдвинутым в поздних работах 

Дж. Грэя и Н. МакНаутона (Gray and McNaughton, 2000). Эти авторы предположили 

существование особой нейрофизиологической системы, связанной с торможением 

поведения в условиях неопределенности, когда человек не в состоянии предсказать 

события ближайшего будущего и последствия своего поведения. Активизация этой 

системы связана с возникновением чувства тревоги, снижением двигательной 

активности, избеганием новизны. Можно предположить, что шкалы ригидности (ТОРЗ, 

Залевский) положительно связаны с активностью этой нейрофизиологической системы, 

а шкалы жизнестойкости, самоорганизации деятельности и толерантности к 

неопределенности, наоборот, отрицательно связаны с этой системой. Таким образом, 

можно допустить, что методика оценки инновационного потенциала в значительной 

степени дублирует основные положения теории Грэя и МакНаутона. Однако следует 

оговориться, что оригинальная методика Грэй-МакНаутона разработана в основном для 

клинических и нейробиологических исследований, тогда как комплект методик, 

используемый нами в работе, адаптирован для изучения личностных особенностей 

экономической деятельности человека (Клочко, Галажинский, 2009). 

Второй психологический фактор, выделенный на основе использования принципа 

главных компонент, также можно рассматривать как показатель, связанный с 

инновационным потенциалом. Этот фактор включает с положительными весами шкалы 

ригидности и с отрицательными весами показатели BAS/BIS. Показатель BAS можно 

рассматривать как склонность к получению награды, тогда как BIS отражает 

стремление к избеганию наказания. Люди, с высокими значениями Фактора 2, 

показывают одновременное снижение обоих показателей, сопровождаемое высокой 

ригидностью Таким образом, мы можем интерпретировать этот фактор как показатель, 

отражающий низкий уровень мотивированности субъекта, одновременно как для 

мотиваций достижения, так и для мотиваций избегания, что также приводит к 

ригидности, т.е. к избеганию новых ситуаций и низкой способности менять свою 

жизненную позицию. 

Хотя оба выделенных нами фактора отрицательно связанны с инновационным 

потенциалом они не могут рассматриваться как полностью дублирующие друг друга. 

Первый фактор связан с избеганием новых и неопределенных ситуаций, но при этом 
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одновременно и с высокой мотивированностью субъекта на достижение поставленных 

целей и избегание неприятностей. Он отражает активность, направленную на 

сохранение некоторой жизненной стабильности, поддержание порядка на уже 

установленном уровне, избегание новизны с целью сохранения уже достигнутого 

благополучия. Второй фактор связан с общей подавленностью поведения, вне 

зависимости от того, направленно ли оно на реализацию новых возможностей, или на 

сохранение имеющегося благополучия. 

Дополнительно в исследовании были использована группа методов качественного 

анализа особенностей в использовании когнитивных стратегий и систем когнитивных 

факторов у инноваторов и предпринимателей. Результаты исследования показывают 

наличие специфичных форм решения проблемных задач у инновационно- и 

предпринимательски- ориентированных субъектов. Были выявлены различия в 

восприятии и оценке самой предпринимательской деятельности, ее смыслов и 

стратегии самореализации в ней, - которые существенно различаются у 

предпринимателей, начинающих бизнес и уже состоявшихся в нем, а также 

вовлеченных в инновационную или предпринимательскую деятельность. 

Инновационные предприниматели испытывают больше необходимости в 

использовании внешних средств планирования и организации (в том числе, 

когнитивной) деятельности, ориентированы в своей деятельности на ценности 

компетентности, видят потенциал успешности в саморазвитии и получении 

образования. Они более ригидны и фиксированы в своих проявлениях. Стремятся к 

перфекционизму и стратегированию. Все это отражается попытках совмещения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 

инновационного продукта или технологии и работы по его продвижению. 

Традиционные предприниматели (успешные) больше склонны к риску и ориентации на 

настоящее. Они более чувствительны к ситуациям вокруг, к возникающим 

возможностям, и при этом к соблюдению правил (моральных), ориентации на 

социально-востребованную деятельность и эффект. Более склонны к использованию 

тактического планирования. Можно сказать, что традиционные предприниматели, 

очень экзистенциально осуществляют свою деятельность: принимая и поддерживая 

рамки нормы, морали, ответственности и другие, - создают себе больше возможностей 

«для маневра» и оперативного ситуативного реагирования. Таким образом, если 

первым более характерно стратегическое планирование и перфекционизм, как 

некоторые характеристики когнитивной стратегии, а также ригидность в плане именно 

когнитивного стиля, то вторым – более специфично характерны могут быть склонность 

к восприятию возможностей, актуальных необходимостей, тактическое планирование и 

ригидность, как установка и личностный паттерн, при выраженной реалистичности в 

оценке происходящего. 

В целом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что для глубокой 

работы и исследования с инновационно- и предпринимательски- ориентированной 

молодежью следует применять дифференцированные методы. Полученные данные 

могут быть использованы в практике работы с инновационными предпринимателями 

по развитию их продуктов и созданию стратегий самореализации (life-coaching) в сфере 

инновационного предпринимательства. 
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Аннотация: В современных условиях спада рыночной экономики развитие инновационной 

стратегии представляет собой одно из наиболее прогрессивных и рисковых форм предпринимательства. 

Эффективность управления маркетингом в сфере венчурного предпринимательства определяется 

конструктивными управленческими решениями по продвижению наукоемкой продукции, в целях 

обеспечения конкурентного преимущества компаниям. Международное научно-техническое 

сотрудничество является одним из важнейших факторов, способствующих активизации инновационной 

венчурной деятельности в России. 
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Abstract: The paper deals with venture funding, which played an important role in the implementation of 

many of the major innovations in various fields of activity. Shows that from the creation of an effective system 

of venture capital may depend successful operation of the mechanism of innovation, responsible for the 

conversion of research results into commercially viable, ie infrastructure demanded of today’s market, the 

product. 
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В современных условиях рыночной экономики  с быстро меняющимся спросом на 

товары и услуги, а также с возрастанием требований к их качеству, организации 

придают большое значение процессу разработки и внедрения маркетинга в 

инновационной сфере. В основе управления маркетингом инновационной деятельности 

лежит цикл „исследование – разработка – распределение (сбыт)-потребление 

нововведений“, а венчурные фирмы или венчурные  бизнес-подразделения в системе 

сетевой кооперации на практике осуществляют их материальное воплощения. 

Венчурное предпринимательство – это деятельность по организации 

посредничества между  венчурным инвестором  и фирмами – реципиентами 

инвестиций, направленная на разделение рисков между всеми субъектами контрактных 

отношений и получение прибыли посредством „выхода“. [2] 

Венчурные фирмы (англ. venture, ventures) – временные организационные 

структуры, занятые разработкой научных идей и превращением их в новые технологии 

и продукты и создаваемые с целью апробации, доработки, доведения до промышленной 

реализации „рисковых“ инноваций.[2] 

Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) — инвестиционный 

фонд, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами 

(стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли 

предприятий с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании 

чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-80 % проектов не приносят отдачи, но 

прибыль от оставшихся 20—30 % окупает все убытки. [2] 

В инфраструктуре современного рынка, венчурное предпринимательство сыграло 

важную роль в реализации многих крупнейших инновационных проектов в области: 

микроэлектроники, вычислительной техники, автоматизации промышленного 

mailto:syu52@yandex.ru
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производства, биотехнологии и др. При поддержке инвесторов рискового капитала 

нашли широкое практическое применение такие выдающиеся научно-технические 

разработки последней трети XX в.  как микропроцессор, персональный компьютер, 

технология рекомбинантных молекул ДНК (генная инженерия). Большие изменения в 

жизни общества ожидаются в ближайшее десятилетие в связи с проникновением в эко-

номику новых интернет-технологий, интенсивно развивающихся сегодня во многом за 

счет венчурного капитала. [3]  

Два основных вида хозяйствующих субъектов формируют сферу венчурного 

предпринимательства: малые наукоемкие фирмы и представляющие им капитал 

венчурные компании, а также венчурные центры крупных корпораций, различные 

промежуточные и новые формы.  

Международный опыт свидетельствует, что одним из важных факторов 

инновационного развития экономики является венчурное финансирование, 

посредством которого осуществляются вложения капитала в высокорисковые 

инновационные проекты. Привлечение венчурного капитала в сферу высоких 

технологий, в наукоемкие отрасли производства связано с появлением новой категории 

инвесторов, которые не просто вкладывают средства в инновационные проекты, но и 

сами непосредственно участвуют в их разработке и управлении проектом. [4] 

Эксперты компании J'son & Partners Consulting определили барьеры развития 

российского венчурного рынка: снижение скорости закрытия сделок; увеличение 

сроков выхода из проектов; падение оценок компаний; кризис банковской отрасли; 

недостатки российского права; низкие бюджеты на R&D; отсутствие спроса от крупных 

заказчиков; дефицит преподавателей в фундаментальных отраслях.  Пути развития 

венчурного предпринимательства в РФ ими определены через: рост качества 

венчурных проектов; падение рубля снизило стоимость R&D; импортозамещение 

стимулирует спрос в ряде направлений; позитивные сдвиги в российском праве, 

активное участие ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив). [9] 

Мировой рынок венчурных проектов достаточно развит, его объем достигает 100 

миллиардов долларов в год. Как считают специалисты, российский рынок, пока 

находится на стадии становления. В настоящий момент почти половину объема 

венчурного рынка занимают США, а наиболее стремительный рост демонстрирует 

Азия. В России за первые девять месяцев 2015 года была совершена 241 венчурная 

сделка на общую сумму 33,9 миллиарда рублей. Наиболее популярными сегментами по 

числу сделок стали интернет-технологии (55%), информационно-

телекоммуникационные системы (11%) и программное обеспечение (11%). Еще 7% 

составили инвестиции в отрасль финансовых технологий. В то же время за отчетный 

период объем российского рынка венчурных инвестиций снизился на 25% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. [10]  

Влияние финансово-экономического кризиса 2014-2016 годов определилось 

сокращением рынка венчурного инвестирования через сокращение числа работающих в 

России фондов и объёма инвестиций и дальнейшего увеличения роли государства на 

рынке венчурного капитала. Кризис привёл к значительному (от 30 до 100%) снижению 

стоимости российских компаний в портфелях фондов. Итоги 2014-2015 годов привели 

к неблагоприятным изменениям для венчурных фондов и предпочтения инвесторов 

вложения средств  в иностранные стартапы и иностранные компании.   

В рамках федеральной целевой программы РФ „Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы“, Правительством РФ определены объемы и источники 

финансирования для инновационных направлений в экономики страны. Всего на 2014 - 

2020 годы (в ценах соответствующих лет) предусматривается 239 023,77 млн. рублей, в 
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том числе: за счет средств федерального бюджета будут вложены 202 228,77 млн. 

рублей: из них:  на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы 

предусмотрено 131 205,00 млн. рублей; на  капитальные вложения определены 29 

696,70 млн. рублей;  а на прочие нужды – 41 327,77 млн. рублей; за счет средств 

внебюджетных источников  отчисляется 36 795,00 млн. рублей. [12] 

По рейтингу Forbes, венчурные инвесторы рискнувшие и вложившие в 

инновационные проекты финансовые средства, сегодня входят в Тор самых богатых 

предпринимателей планеты: Джим Брейер (Компания: Accel Partners; 

Инвестиция Facebook и т.д.;); Марк Андриссен (Компания: Andreessen Horowitz; 

Инвестиция: Skype и тд.); Питер Тиль (Компания: Founders Fund; Инвестиция: Facebook 

и т.д.) и т.д.  

Продвижения наукоемкой продукции в сфере венчурного предпринимательства, 

сопряжено с высокими уровнями риска для инвесторов и возникает вопрос 

необходимости  использовании маркетинговых мероприятий риско-фирмами. 

Управления маркетингом в сфере венчурного предпринимательства  позволяют 

оценить венчурный рынок с помощью  исследований конъюнктуры рынка и принятию 

взвешенных управленческих решений в рамках  разработки инновационного продукта 

и доведению до потребителя через систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.   

По мнению специалистов в области венчурного предпринимательства наиболее 

перспективными направлениями венчурных инвестиций России, в условиях 

нестабильного рынка, являются: Интернет, мобильные технологии, робототехника, 

информационная безопасность, облачные решения и.д.  И для обеспечения 

конкурентного преимущества венчурной фирме, наиболее эффективными 

инструментами маркетинга для коммерциализации инновационного продукта  на 

отраслевые рынки являются: рекламные технологии, паблик рилейшиз (PR), 

персональные продажи, ярмарочно-выставочный мероприятия и виртуальный 

маркетинг. 
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Abstract: In today’s business conditions, small and medium enterprises and entrepreneurs (hereinafter: 

SMEE) are exposed to a large number of dynamic changes. These changes bring difficulties to many companies, 

because the market demands are becoming increasingly complex and unpredictable, with customers who are 

increasingly demanding. The environment in which enterprises operate, put to the test their willingness to 

properly respond to the new situation, so enterprises need to make important decisions quickly and adapt to the 

current situation. Constant pressure of competition in the market compels companies to develop innovative 

business activity, because innovations are not just successful development and implementation of ideas and 

knowledge, but also the basis for a competitive advantage. Through the SME sector it is possible to develop a 

competitive knowledge-based economy, via new technologies and innovations, and thus influence the 

improvement of the competitiveness of Serbia. 

This paper analyzes the current situation in the SME sector and the impact of innovation on 

competitiveness of small and medium enterprises and entrepreneurs in Serbia. 

 
Key words: innovations, innovativeness, competitiveness, small and medium enterprises and 

entrepreneurs, Serbia 

 

Introduction 

Small and medium enterprises and entrepreneurs in the Republic of Serbia are gaining 

more and more importance in the policy development of the national economy. The 

exceptional importance of small and medium-sized enterprises stems from the fact that the 

same are considered drivers of economic growth and the increasing of employment, and that 

most of the business begins in the context of small businesses (Hausmann, 2005). This sector 

is the most important generator of employment, competitiveness, innovation and the 

dynamism of economies. The strategic importance of SMEs is reflected in the following 

(Avlijaš, 2008): 

 The development of the SME sector helps in the restructuring of inefficient large 

enterprises. 

 SMEs mitigate the monopoly impact of large enterprises and companies by 

offering competitive goods and services, in accordance with the changes in 

modern economies. 

 The basic feature of small industrial enterprises is to produce primarily for the 

domestic market, mostly using national recourses. 
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Small and medium-sized enterprises (SMEs) represent 99% of the total number of 

enterprises, and their innovative capabilities are in correlation with the improvement and 

further development of Serbian economy. The innovativeness of small and medium-sized 

enterprises is reflected primarily in the fact that they are open to changes, because the creation 

of value is the expected result of innovation. Scherer (1988) believes that SMEs make a major 

contribution to innovation and highlights the following: 

 Much less bureaucracy is present in SMEs in relation to formally structured large 

enterprises;  

 Many technological advances have arisen as a result of a myriad of tiny inventions 

in the domain of individual components, materials and manufacturing techniques, in 

which the big corporations are generally not interested. The lure of a business 

venture is estimated differently in large companies compared to smaller ones. 

Namely, a new product or process whose sales revenues are estimated at several 

million dollars a year is extremely attractive for SMEs, but is too meager for large 

corporations. New business ventures are generally difficult to incorporate into an 

existing, formal organizational structure of large business systems; 

 In SMEs it is much easier to maintain excitement for a new idea on the grounds that 

the relations between: challenges - employees - potential reward, are much sturdier, 

and it is easier to nourish a culture that encourages and stimulates taking innovative 

and risky endeavors. 
 

The work of a company on the realization of innovative activities leads to improved 

overall performance of the company, because it is safe to say that innovation is at the heart of 

success of any organization (Vujicic,Nikitovic,Vukadinovic, 2013) and it provides a 

organization with, in addition to improved product quality and reduced costs, increased 

efficiency and increased sales. In order to increase their competitive ability, companies should 

be restructured so that they can cope with the demands of modern business and to become 

more productive and competitive (Trbović et.all,2013). The SMEE sector, because of its 

ability to easily adapt to changes in the market, is a sector that contributes to the reduction of 

unemployment and therefore has an important role in balancing regional economic 

development. 

Innovation and innovativeness  

Organizations know that, to succeed in the future, they must gain an understanding of 

the present and how it is changing (McMillian, 2012). Every organization, regardless of 

whether its business is selling services or selling products for its ultimate goal must have 

further growth and development, to the satisfaction of the owner (private or state equity), 

employees and end-users of services or products. Only in this way it can achieve its primary 

task, and that is to be profitable and to take all measures to the maximization of profits 

(Stevanović, 2015). In today's business environment, innovation is considered to be one of the 

most important factors for the survival and development of enterprises.  

Companies that want to be successful and to grow in market terms, must be innovative. 

The modern concept of innovation promotes the view that innovation is any introduction of 

novelties in the structure and functioning of enterprises which contributes to increasing the 

economic efficiency and effectiveness of business operations (Betz, 2001). With the help of 

innovation it is possible to quickly adapt to changes in the environment, to satisfy the needs 

and demands of customers, better business operations of enterprises and economic 

development. Authors Certo Certo (2006) define innovation as: ,,The process of 

implementation of new ideas to improve processes, products or services“. Schumpeter (1942) 

claimed that innovations include: product innovation, process innovation, organizational 
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innovation and innovation that leads to the opening of new markets and ensures the 

development of new sources of raw materials supply. The very process of innovation is based 

on the creative process (Vujičić, Nikitović, Vukadinovic, 2013). Cougers model of the 

innovation process (figure 1) includes copyright protection as an important element of 

innovation. 

 

 
 

Figure 1: The process of innovation 

Source: Couger, J. D., 1995. Creative Problem Solving and Opportunity Finding. Boyd and 

Fraser Publishing Company, USA. 

 

Drucker (1996) believes that: ,, Innovation is a specific tool of entrepreneurs, the means 

by which they utilize the change as an opportunity for the execution of various production and 

service activities. Innovation is an action that endows resources with new capacity to create 

wealth. Innovation, in fact, creates a resource. There is no such thing in the world, as a 

resource, as long as one does not find a utility value of something in nature and bestows an 

economic value to it. Innovation is everything that brings changes in the potential of 

producing wealth with the existing resources“. Oslo Manual distinguishes four basic types of 

innovation: product innovation, process innovation, innovation in marketing and innovation in 

organization (table 1). 

 

Table 1: Basic forms of innovation according to the OECD methodology 

The types of 

innovation 

Area of application Basic characteristics 

Product 

innovation 

Innovation in products and 

processes 

Significant improvements in the technical 

characteristics of parts and materials, 

embedded software, usage manual or other 

functional characteristics 

Process 

innovation  

The introduction of new or 

significant improvement of 

production methods, 

delivery or activities in 

support of the use of the 

product 

Significant changes in technology, 

production equipment and / or software 

Marketing 

innovation 

Application of new 

marketing methods, 

including significant 

changes in the design or 

packaging of the product 

during its storage, placement 

and promotion of products 

and determining of the 

market price 

Meeting the needs of consumers, creating 

or entering new markets or new product 

positioning in the market in order to 

increase sales volume 

Organizational Introduction of new forms Introducing a new way of doing business, 
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innovation and methods of organizing 

business, new organization 

of work (jobs) and changes 

in respect to the 

surroundings 

organization of work and relations with 

the environment in order to improve 

company performance, decrease 

administrative and transaction costs, 

improve conditions and labor productivity, 

reduce the cost of holding inventory, etc. 

Source: OECD and Eurostat (2005) 

Bessant and Tidd (2009) point out two key characteristics of innovation which all 

businesses must be aware of: 

1. Innovation is not a single event, innovation is a process that must be managed. 

2. Influences on the process must be controlled in order to influence the outcome which 

means, the process can be managed/controled. 

Innovation and development of innovation in enterprises provide faster and better adaptation 

to dynamic changes in the environment and fully satisfy the needs and demands of consumers, 

changes in the ways of organization, and business operation of the company.  

 

The SMEE sector in Serbia  

In Serbia in 2013, 315906 economic entities operated, which is 1762 less than in 2012. 

The growth in the number was realized only in micro enterprises (for 2.586 or 3,3%), while in 

all other business entities there was a decrease in number -> entrepreneurs (for -3.980 or -

1,8%), medium-sized enterprises (for -10 or -0,5%), small (for -346 or -3,6%) and large 

enterprises (for -12 or 2,4%) (Report on SMEE for 2013). Number of business entities in 

Serbia in the period from 2004-2013 fluctuated and it may be noted that the highest number of 

SMEEs was in 2011.  

 

Figure 2: Number of economic entities in the period from 2004 to 2013.  

Source: Report on SMEE for 2013, 2014. 

Reduction in the number of companies in 2012 and 2013 is the result of many problems due 

to difficult business conditions in Serbia. If we analyze the founding/establishing and shutting 

down of companies in the period 2007-2013, we can see that compared to 2007, there is a 

noticeable drop in the founding/establishing of enterprises and entrepreneurial activities. 
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Table 2: Number of new and extinct SMEEs 

 
Number of enterprises Number of stores Net effect 

Established Shut Down Established Shut Down  Enterprises Stores 

2007 11.902 2.027 47.951 31.619 5,9 1,5 

2008 11.248 3.068 43.375 34.572 3,7 1,3 

2009 10.014 3.597 39.365 36.441 2,8 1,1 

2010 9.470 9.389 36.337 37.162 1,0 0,9 

2011 8.471 13.593 33.070 35.285 0,6 0,9 

2012 8.648 7.388 30.206 33.071 1,2 0,9 

2013 8.825 3.972 31.364 38.230 2,2 0,8 

Source: Report on small and medium-sized enterprises and entrepreneurship in 2012 (2013); 

Report on small and medium-sized enterprises and entrepreneurship in 2013 (2014) 

Analysis of operations of the SME sector in 2013 compared with previous years indicates a 

decline in activity, BDV and profits.  

 

Table 3: Indicators of development of SMEEs (constant prices 2013) 

 

 
 

Source: Ministry of Economy based on ‘RZS’ 

 

However the SMEE sector, despite the poor results compared to 2012, in 2013 kept a relatively 

high share in the creation of the basic business indicators of the non-financial sectors of the Serbian 

economy: generates about 2/3 of employment and turnover, 54.1% BDV and participates with 43.2% 

in exports from the non-financial sector. 

 

The role of innovation in the competitiveness of SMEE in Serbia  

Innovation is important for the company because it enables it to cope with the competition in the 

increasingly demanding market (Narayanan, 2001). The ability to create and apply innovation has 

become one of the most important factors of growth and development of companies. A survey on 

innovation activities in businesses in the period 2012-2014, conducted on a sample of 3587 businesses 

in Serbia showed that the share of businesses with at least one of these types of innovations is around 

40%.  

 

 

 

Table 4: Business entities by innovativness, activity and size, 2012-2014 
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 Total Innovators Business entities that 

have not innovated 

Participation 

of innovators 

Total 16659 6739 9920 40,5 

Small businesses 13863 5182 8681 37,4 

Medium businesses 2253 1187 1066 52,7 

Large businesses 543 370 173 68,1 

Manufacturing businesses 4865 1977 2888 40,6 

Service businesses 11794 4762 7032 40,4 

Source: RZS, 2015 

Size a business entity is a key factor for their innovative activities. Over 68% of large 

businesses is innovative, slightly more than half of medium-sized businesses and more than 

37% of small businesses. Innovative activities are equally represented at manufacturing and 

servicing businesses, where innovation is introduced by just over 40% of entities (RZS, 

2015). As far as representation of innovations by territory and size of a business entity in the 

Republic of Serbia a study shows that the largest number of innovations in small and medium-

sized as well as large enterprises is innovation in organization. However the largest number of 

non-innovators is represented in small businesses (table 5). 

Table 5: Representation of types of innovation according to territory and to the size of the 

business entity 

  Business entities-innovators  

 

Non-

innovators 

Territory Size Innovation 

of products 

/ services 

The 

innovation in 

the production 

process 

Abandoned 

innovation 

or still in 

progress 

Innovation in 

organization 

Innovation 

in 

marketing 

Republic of 

Serbia 

TOTAL 20,4 20,2 10,9 24,9 23,8 59,5 

Small 18,5 17,4 9,6 21,9 21,1 62,8 

Medium 27,8 31,2 13,4 37,9 35,8 46,5 

Large 39,4 43,1 32,6 47,1 37,9 31,8 

Source: RZS, 2015 

Seeing how innovations are very important for the survival of the company, Baumol 

(2006) stresses that innovative activity must become a routinized process in business 

enterprises in order for the uncertainty of investing in innovation be reduced to a minimum. 

However, it is evident that in Serbia there are factors that hinder innovation and the first being 

the lack of funds in the business entity and outside the business entity. An obstacle to 

implementing innovation and high costs of direct innovation and the lack of adequate 

knowledge necessary for their implementation. Macroeconomic and microeconomic reforms 

are very important in order to increase productivity, which determines the level of 

competitiveness. As the basic measure of the competitiveness of modern economies - the 

ability of the enterprise and the economic sector to lower the cost of doing business and thus 

gain a competitive advantage, it is necessary to create a favorable environment for the work of 

the SMEE sector. In developed countries, the sector of small and medium companies has an 

increasingly growing participation in international flows, so the country needs to focus all its 

strength on creating favorable business environments for small business development 

(Vujičić, Nikitović, 2014). 

Conclusion 

 

For the SMEE sector, we can say that is the backbone of economic development and it 

is important to strongly support the development of small and medium-sized enterprises, 
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especially in countries in transition, where development is supported mostly by foreign 

investment or government interventions and where the economic recession and 

unemployment is pronounced. The fact is that in today's dynamic and fierce fighting in the 

market, only those companies that are flexible and innovative survive, because in the process 

of business innovation has a crucial value and has become a necessity for survival in 

conditions of rapid growth and development. Innovation is a necessary factor for development 

as it gives new ideas, new forms of business, especially in the sector of small and medium-

sized enterprises, because innovation, due to its flexibility and structure, has good 

preconditions for development. 

Analyzing the business of SMEE in Serbia it is concluded that they are the drivers of 

economic growth and increasing employment, and that most of the business begins in the 

context of small businesses. The analysis of innovative activity in this sector shows that this 

sector needs to invest more in innovation, since only in this way these companies can survive 

in today's dynamic environment and meet the needs of consumers and improve 

competitiveness. Therefore, it is clear that the success of the company, both in the domestic 

and international markets, increasingly depends on its innovative capacity, because innovation 

is the primary means of gaining a competitive advantage. 
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Abstract: InToGeneration project is a 2 year project that aims at supporting young successors that are 

undertaking a transition management from an older to a younger generation in a family business. The project’s 

mission is to ensure that young entrepreneurs are well prepared to asses an existing business and take a well-

informed decision when deciding to continue the business. This is achieved by providing a tailor-made training 

course which consists of twelve modules: General introduction and State of the Art; Overall Management; 

Transition Management; Communication; Leadership; Understanding growth; Creativity and innovation; 

Marketing; Digital business and social business strategy; Occupational risks’ prevention & Health and Safety; 

Environmental Issues & Waste Management; Green economy and policies. 

 
Keywords: business, training, transition, management, skills, intogeneration 

 
Резюме: Проект InToGeneration е разработен с цел да подкрепи младите наследници да преминат 

безпроблемно през процеса на унаследяване на семейния бизнес. Мисията на проекта е да се гарантира, 

че младите предприемачи са добре подготвени да оценят състоянието на бизнеса и да вземат 

информирано решение за бъдещото му развитие. Това може да бъде постигнато чрез специално 

разработен обучителен курс, който включва дванадесет обучителни модула, достъпни и на български 

език: Общо въведение в иновативната програма; Общ мениджмънт; Управление на процеса по 

прехвърляне на бизнеса; Комуникация; Лидерство; Разбиране за растеж; Креативност и иновация; 

Маркетинг; Електронна търговия и социална бизнес стратегия; Превенция на професионалните 

заболявания & Здравословни и безопасни условия на труд; Околна среда & Управление на отпадъците; 

Зелена икономика и политика 

 
Ключови думи: бизнес, обучение, мениджмънт, умения, предприемачи 

 

I. Introduction 

 

The contemporary business environment requires a well qualified, competent, and 

flexible work force that possesses enough skills to respond to the dynamic changes and needs 

of markets and customers. Universities across Europe are in an excellent position to equip 

young people with reliable theoretical knowledge and competences so that they can be 

prepared to meet the challenges of being managers of SMEs. However, the same young 

people tend to be less confident in making decisive decisions or in implementing 

contemporary and up-to-date solutions that ensure the company’s growth and survival. Nearly 

the same situation can be observed in micro-SMEs in the transition process of leadership from 

an older generation to a younger one. They face a wide range of challenges, from financial 

aspects to communication with the workforce (Karasoy, 2015). 

The 2-year IntoGeneration project aims to address these concerns by deploying an adult 

training course for (aspiring) successors so that they are well prepared. 



- 1008 - 
 

 

II. Intogeneration framework 

 

The InToGeneration project has been developed in order to support young successors to 

go smoothly through the process of transition from an older to a younger generation in a 

family business. The project’s mission is to ensure that young entrepreneurs are well prepared 

to critically asses an existing business and take a well-informed decision on whether to 

continue the business (thus taking it over) or not. To achieve this, an innovative adults’ 

business training programme has been developed that will equip young entrepreneurial 

successors with knowledge and skills how to continue the management of the micro enterprise 

in a constructive and profitable manner. The training content consists of practical as well as 

basic theoretical business models, supported with real life business examples to present daily 

challenges in management and how to cope with them, videos and case studies, driven by real 

business trends and requirements. 

The development of learning content has been preceded by extensive research in Spain, 

Germany, Bulgaria, Greece and Turkey of needs and challenges that small business owners 

faced while managing their micro SME. The main trends and conclusions were summarised in 

a Need Analysis Report. The main findings are presented below.  

The family business sector represents more than 60 % of all European companies that 

are family owned, representing between 40-50 % of all jobs. Cross-border family business 

organizations could, for example, encourage exchanges between countries with a long 

experience in the field (i.e. with a more developed institutional and political framework), and 

those in which the phenomenon is more recent. Family businesses face the same financial 

constraints as any other type of business, while they are also confronted with very specific 

challenges. The findings were in line with a 2009 survey, according to which European family 

businesses face 3 types of challenges:  

 Challenges that arise from the environment in which companies operate: unawareness 

of policy makers of the specificities of family businesses, and their economic and 

social contribution; financial issues (e.g. gift and inheritance tax, access to finance 

without losing control of the company, favourable tax treatment of reinvested profits). 

 Challenges that develop as a consequence of the family company’s internal matters: 

unawareness by family companies of the importance of planning business transfers 

early; balance between the family, ownership and business aspects within the 

enterprise; difficulties in attracting and retaining a skilled workforce. 

 Challenges related to educational aspects, which have an impact on both the business 

environment and on the family company’s’ internal matters: lack of entrepreneurship 

education and family-business-specific management training and research into family-

business-specific topics, plus effective.  

 

InToGeneration is focused especially on the 2nd challenge, that of the business 

succession in micro-SMEs. It is doing so by providing training to assist the successors in 

taking over an existing business from their parents. Micro-SMEs being the largest employers, 

the transfer of business between generations is a very important phase of their life cycle. 

Additionally, in terms of the objectives that are addressed by the respondents: 

 Support participating micro-SMEs in training and further training activities in the 

acquisition and the use of knowledge, skills, and qualifications to facilitate personal 

development, employability and participation in the European labour market; 

 Support on improvement of quality and innovation in training systems, institutions, 

and practices;  



- 1009 - 
 

 Improve the co-operation between institutions and development of innovative ICT-

based tools. (Uygun, Kahveci, Taşkın, & Priştine, 2013) 

The project also took into account that the target group of young entrepreneurs would 

like to access training material wherever and whenever they want, anytime anywhere. For this 

reason, the project provides access to a SCORM compliant online training platform, as well as 

a mobile variant for Android mobile devices. 

 

III. Pedagogical approach and psychological aspects of learning 

 

InToGeneration partnership elaborated an individualized pedagogical approach that has 

been introduced to the curriculum from the very beginning, based on the TABA model.  

1. TABA model 

InToGeneration curriculum is based on a philosophy of adult education that 

incorporates the following five principles: 

 full and harmonious development of the individual; 

 importance of making due allowance for individual difference; 

 importance of activity and discovery methods; 

 integrated nature of the curriculum; 

 importance of problem-based learning.  

The partners of the IntoGeneration project agreed to implement as a pedagogical 

approach the TABA model (General Techniques of Curriculum Planning, 1962). It consists of 

the following 7 steps: 

 Step 1: Diagnosis of needs 

 Step 2: Formulation of objectives 

 Step 3: Selection of content 

 Step 4: Organization of content 

 Step 5: Selection of learning experiences 

 Step 6: Organization of learning experiences (development of methods) 

 Step 7: Determination of what to evaluate and how (TABA1962:12) 

The reason behind this decision is that the task of adult education, as understood at 

present, is to lead growing individuals to more and  more intelligent, wide, well-organized, 

and rich forms of experience through guidance, through  selection of subject matter, and by 

providing an environment which is stimulating to self-direction (TABA, 1932:218). TABA’s 

ideas on curriculum design can be considered as a further elaboration of psychological 

principles of curriculum development: attributing to them a more pedagogical and practical 

nature. In this curriculum, the TABA model is introduced as notions of multiple training 

objectives in four distinct categories: basic knowledge, thinking skills, attitudes and 

implementation skills. 

2. From TABA model to actual development and training of InToGeneration course 

curriculum and material 

Following pedagogical approach was applied for the development of the training 

content: 

 Identification of the needs of successors in micro-SMEs (what are current gaps in 

terms of their technical, business and entrepreneurial knowledge, skills and attitudes?); 
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 Develop person-driven aims and objectives; 

 Creation of content that matches those aims and objectives; 

 Organisation of training sessions considering the learners’ experience and abilities; 

 Selection of an appropriate instructional method that promotes adult learners’ 

engagement; 

 Review of the mid-term progress during a period of three months; 

 Regular review of the balance and sequence between different types of activities -              

instructional sessions, completion of practical exercises, review of cases and use of 

mobile and desktop platform; 

 Completion of monitoring and evaluation forms; 

 Reporting to the training coordinators in the respectful countries. 

The partners agreed that the IntoGeneration curriculum and training units will 

correspond to level 5 of the European qualification framework, however each partner will 

precise relevant National qualification level (NQF). 

3. Blended training 

The learners will have the possibility to follow a blended learning approach: by 

attending face-to-face courses or by learning independently (using a course book or using the 

mobile/online training platform). Considering the target group, all training content is suitable 

for self-learning scenarios, and depends on the interest and the individual preconditions and 

goals of the person to become a successor in a micro-SME.  

IntoGeneration training curriculum is meant for adult education, therefore there is no 

obligation for compulsory completion of all training units. Each learner has the freedom to 

choose those units that s/he finds most useful for the practice and the business sector of the 

company. However, the partners indicated some of the modules as core ones (e.g. 

management, transition management, communication, etc.) 

4. Self-assessment mechanism  

The InToGeneration training course is by its nature a non-formal learning concept 

which includes non-traditional ways of assessment of acquired knowledge, skills and 

attitudes. Participants can assess their knowledge using “self-assessment tests”. These consist 

of 10 statements per unit (120 in total) formulated as True/False quizzes. This has been 

implemented on both online/mobile learning platforms. 

IV. InToGeneration training course 

InToGeneration training course consists of 12 units that cover all aspects of running a 

micro SME, its management, organizational aspects of leadership transition, transfer of 

knowledge, power, resources, and know how. The units are meant for self-learning, as the 

practical examples and case-based materials predominate. They are supported by generally 

accepted theories, driven by the micro economy and marketing.  

1. Unit 1:  General introduction and State of the Art 

This unit is the introductory part of the curriculum and contains an overview of the 

information that was collected about the current situation of SMEs in Bulgaria, Germany, 

Greece, Spain and Turkey as well as main trends on EU level. The unit consist of a short 

analysis of the conducted IntoGeneration survey in above mentioned countries whose findings 

are presented in this unit. In addition it provides an outline of the curriculum, used 

pedagogical approach, implementation methods and organisation of the training process.  
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2. Unit 2: Overall Management 

The main learning aims and objectives in this unit are to: Implement Effective 

Management (basic management steps a company owner needs to be aware of); Enhance 

Organizational Skills in Business (assists successors on how to organize an office, or manage 

a group of employees.); Enhance Problem Solving Skills (provides guidance in understanding 

problems and finding a solution); Enhance Decision Making skills (provides guidance for 

effective decision making in order to help successors to save time, money and resources); 

Implement an Effective Control Process (provides guidance in setting company’s standards, 

designing an information feedback process, compare the outcomes according to the set 

standards, identify deviations and take corrective actions for reassuring that company’s 

resources are used efficiently.) 

3. Unit 3: Transition Management 

This unit includes guidance addressed to learners on how to acquire knowledge and 

comprehend its value as an asset both personally and for business purposes. Moreover, assists 

the successors in creating knowledge individually and within the framework of the micro 

SME.  Additionally, the usage of knowledge transfer stages is elaborated as well as the 

sharing and transferring of knowledge in the micro SME. Concluding, Unit 3 provides all the 

necessary elements for the successful implementation of knowledge transfer in a micro SME. 

The importance in relation with learner’s succession is:  

- Acquire knowledge, skills, and understand its importance as an asset both personally and 

in business (provides guidance on how to acquire knowledge and comprehend its value as an 

asset both personal and in business).  

- Create knowledge, skills, both individually and in collaboration with the other member 

of the micro SME (provides guidance on creating knowledge for learner‘s self-improvement 

as well as the optimization of micro SME). 

- Use transition framework (knowledge, responsibilities, skills, recourses, working 

methods, knowhow, commitments, assets, reputation …etc) and transfer stages (elaborates the 

stages of knowledge transfer and assists the learners in applying them, using a checklist 

approach) 

- Share and transfer transition framework (in micro SMEs) assists learners in identifying 

obstacles in knowledge sharing and transfer, provides guidance through the elaboration of 

good practices for knowledge sharing in the framework of micro SMEs).  

- Implement knowledge management (assists learners with a consulting way on how to 

implement knowledge management in the framework of micro SMEs) 

4. Unit 4: Communication 

This unit helps you work on your communication skills and by doing so improve your 

quality of life. For example, the ability to: speak appropriately with a wide variety of people 

and employees in micro-SME whilst maintaining good eye contact, demonstrate a varied 

vocabulary and tailor your language to your audience, listen effectively, present your ideas 

appropriately, write clearly and concisely and work well in a group all require good 

communication skills. The unit also provides a dedicated section on listening as a vital 

interpersonal communication skill and short tips for building up good active listening skills. It 

also includes a section that guides you how to conduct a meeting and what are the group roles 

which you need to consider in the process of interaction. The unit also gives brief overview of 

neuro-linguistic programming (NLP) as an effective approach to send right message to right 

people. 

5. Unit 5: Leadership 
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In this unit you will find the guidance and information about: developing leadership skills, 

understanding the difference between managers and leaders, learning how to improve 

successful leader’s skills like: active listening, adaptability, body language awareness, know 

the most important points of being a leader and the difference between the different leadership 

styles. It will help to understand the leadership styles applied by other generations, which will 

support the learners-successors in becoming a successful leader during and after the transition. 

6. Unit 6: Understanding growth 

The unit begins with the concept of institutionalization as the primary element of business 

growth. By discussing how to raise capital via leveraging the business processes, it focuses on 

the internal mechanisms of business regarding managing the sales strategy and managing 

capital. 

Additionally, the unit includes a chapter on how to establish a sustainable business. All 

companies take the values and priorities of their owners, key managers, employees, and other 

stakeholders as the reference point when making decisions and realizing their activities. 

However, the sustainable business perspective takes into account not only profitability and 

returns on investment but also what effects the business operations have on the environment, 

natural resources, and future generations (Pojasek, R. B., 2007). This chapter will examine 

how sustainable business improves the company image and reputation with consumers, 

enhances interest of society and investors, lowers legal risks and efficiency costs etc. Lastly, 

throughout the unit, context specific case studies, and national-wide/European-wide 

regulations are included in each chapter. 

7. Unit 7: Creativity and innovation 

This unit focuses on the two most important subjects that a micro-SME has to be aware of 

as well as utilise them while conducting their businesses. The content explains creativity and 

innovation respectively both in theory and practice by providing understandable examples. 

The concept of creativity and innovation is directly associated with the business 

characteristics of the company and the business environment it is active in. To serve this aim, 

the content of the unit tries to points out the significance of inspired ideas and the 

development of business processes by handling the creative and innovative elements of 

business.  

8. Unit 8: Marketing 

This unit will help to understand what marketing is, what the principles are of marketing 

(product, price, promotion and place) and how to apply it using a variety of strategies. The 

unit contents address the marketing elements, the marketing strategies and the supporting 

elements. In the context of the marketing mix, the unit will provide insight in branding, 

pricing, sales methods, promotion and advertising. The practical part of the unit offers a guide 

to create a personal marketing plan. At the end of the unit 4 Case Studies are provided that are 

aligned with each element of the Marketing Mix, including also the creation of an own 

marketing plan. 

9. Unit 9: Digital business and social business strategy 

This unit emphasises on the theoretical and practical issues of conducting business over 

the internet and the Web and also presents applications for setting up of social media 

campaign. The unit also addresses the approaches that a micro-SME can apply to introduce 

social media into its business activities. It will follow a stepwise approach, pointing out the 

key elements which ensure an efficient and effective social business strategy. It outlines how 

a business will employ social networks to engage customers. The unit will also guide the 
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successor on how to reach more customers, the usage of landing pages, what articles and posts 

generate the best social interaction, etc. The unit has a dedicated chapter on the importance of 

the e-commerce as a tool for potential growth of the micro-SMEs in Europe.  

10. Unit 10: Occupational risks’ prevention & Health and Safety 

In order to integrate occupational risks prevention and health and safety in a company, it 

is essential that the entrepreneur and successor(s) are aware of both the basic regulations and 

the supporting external bodies which can guide them. Before transition is made, the successor 

must check whether health and safety issues are tackled correctly and decide what should be 

improved, if necessary. The successor must also be aware of the existence of supporting 

external companies and bodies which can be very useful and time-saving.  

11. Unit 11:  Environmental Issues & Waste Management 

This unit will approach environmental issues and waste management from two 

perspectives: summarising the existing legal framework and pointing out strategies to 

diminish the negative impact that companies can have on the environment with the smallest 

possible cost. 

12. Unit 12: Green economy and policies 

This unit emphasises on the practical issues of green economy and corporate social 

responsibility. The content aims to implement green economy principles. The unit also 

provides examples of how a micro-SME can implement green economy principles into its 

business activities. The unit has a dedicated chapter on the importance of CSR for micro-

SMEs in Europe. The unit ends with three case studies that present the experience of business 

successors who foster the business of their micro-SME by implementing of green economy 

principles. 

V. InToGeneration Partnership 

The 2-year project has been funded under the Lifelong Learning Programme of the 

European Commission, and involves partners from 5 European countries: universities, 

consultancy companies, SME umbrella organizations, and third sector organizations. 

 

VI. Conclusion 

InToGeneration’s modular training approach allows learners (entrepreneurs) to select 

those units which they consider relevant for their professional development, considering 

however that certain modules are considered core to be able to become successful when 

undertaking a transition from one generation to the other. After the completion of the course 

the learners will have acquired the necessary skills, knowledge, and competences to take over 

a business and manage it in a professional and effective manner. 

In addition, the learners will be able to facilitate the management transition process 

within the SME, ensuring that the transfer of knowledge, know-how, power, and resources 

goes smoothly without barriers that hamper the sustainability of the micro SME.  

This paper has been made possible through the work conducted by the InToGeneration 

Project, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union (http://into-

generation.eu, 2014-1-TR01-KA204-013399). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы экологического образования в 

Казахстане. Авторами исследуется состояние экологической компетентности студентов в условиях 

изучения обязательного курса «Экология и устойчивое развитие». Выявлены следующие критерии 

формирования экологической компетентности: экологические знания, зеленые навыки, социально 

значимые качества личности, профессионально значимые качества личности. 
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Abstract: This article deals with problems of ecological education in Kazakhstan. Authors researched the 

level of students’ ecological competence in studying the course “Ecology and steady development”. The 

following criteria of forming ecological competence as ecological knowledge, green skills, socially important 

qualities of personality, professionally significant qualities of personality were stated out.  
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Развитие экономики Казахстана от низкотехнологической добычи полезных 

ископаемых способствует развитию инженерного образования и современных 

технических специальностей, что отмечено в новом политическом курсе страны. 

Нынешняя экономическая модель Казахстана направленная на добычу природных 

ресурсов, показала свою уязвимость, это подтверждает мировой финансовый  кризис 

2008 года и 2015 года, что привело к девальвации национальной валюты. В связи с 

повторяющимися инфляционными тенденциями, Казахстан переходит на развитие 

инновационной экономики, требующая модернизации высшего образования.  

В стране необходимо не только добывать природные ресурсы, но и обрабатывать 

их. 

В настоящее время данная идея сложно осуществима, из-за отсутствия 

специалистов во многих инновационных сферах экономики.   На рынке труда 

Казахстана  возникла потребность в специальностях для инновационного сектора 
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экономики страны. Это потребность требует перспективной  работы по данным  

направлениям  в системе образования страны.  Ожидаемые результаты образования 

могут быть лишь в перспективе, ведь подготовка кадров требует определенного 

времени и финансовой поддержки государства.    

Возникшие экономические реформы требуют от системы высшего образования 

разработки новых педагогических технологий, которые позволили бы управлять 

инновационным развитием вуза.   

По мнению Шокановой А.Ш., инновационное экологическое образование – это 

такое образование, способное четко ориентировать на самые необходимые и 

востребованные временем компетенции специалиста-эколога, являясь гибким, вносит 

изменения в рабочие учебные планы, активно обновляя состав его элективных курсов, 

нацеленное на совмещение теоретического обучения с практикой, расширяя связи с 

работодателем, вовлекая студентов в активную научно-исследовательскую работу, 

имеющую прикладной характер, базируясь на новых технологиях с применением 

активных и интерактивных форм и методов обучения, направляя студентов и 

преподавателей на активное саморазвитие. Также по мнению автора, инновационность 

в развитии подразумевает использование новых образовательных технологий, 

медиатеки, компьтеров, применение стационарных и передвижных систем видео 

конференций, а также исследовательская работы студентов (Шоканова, 2014). 

Сыздыкова З.Е., утверждает, что в формировании экологической культуры 

важную роль играют инновационные технологии, которые обладают важными 

образовательно-воспитательными возможностями. Эффективность использования в 

образовании инновационных технологий зависит от  возрастных, этнокультурных, 

социальных, природно-климатических факторов (Сыздыкова, 2007). 

 Кроме того, в Казахстане также одной из стратегических задач экологического 

образования является подготовка специалиста, который будет способствовать 

улучшению состояния окружающей среды и адаптироваться к происходящим 

экономическим реформам. Как одной из ключевых составляющих развития 

экологического образования стоит задача подготовки будущих специалистов, 

обладающих знаниями и специальными навыками в области экологии, повышения их 

уровня сформированности их экологической культуры.  

В связи с такой перспективой развития экологического образования на первый 

план выходит смена стратегических ориентиров образования от знаний, умений, 

навыков к формированию и развитию компетентностей.  

Однако, изучение типовых учебных планов практически всех специальностей 

казахстанских вузов, в особенности специальностей, остро востребованных для 

нынешней экономики (инженеров, проектировщиков, исследователей) свидетельствует 

о крайней недостаточности учебных материалов, направленных на формирование как  

навыков, в частности, так и экологической компетентности будущих специалистов, в 

целом. Следует отметить, что изучаемая в казахстанских вузах на протяжении 

последних десяти лет общеобязательная дисциплина «Экология и устойчивое 

развитие» не обладает достаточными ресурсами для формирования искомой нами 

компетентности. В целях исследования эффективности теоретического курса 

«Экология и устойчивое развитие», мы провели свое исследование. В таблице №1 

отражены разработанные нами все критерии экологической компетентности студентов. 
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Таблица 1. Программа диагностики уровней экологической компетентности 

будущих специалистов в условиях современной высшей школы 

Компоненты ЭК Методы диагностики 

Экологические знания тестирование (тестовые задания) 

Зеленые навыки анкетирование (анкета) 

Социально значимые 

качества личности 

эссе, модульные проекты, презентации,   

педагогическое наблюдение, 

триангуляция данных педнаблюдения 

Профессионально 

значимые качества личности 

эссе, модульные проекты, презентации, 

педагогическое наблюдение, 

триангуляция данных педнаблюдения 

 

В диагностике исходного состояния сформированности экологической 

компетентности будущих специалистов приняли участие 103 студента первого курса 

Высшей школы общеобразовательных дисциплин и языковой подготовки Университета 

КазГЮУ, обучавшиеся на первом курсе в 2013-14 учебном году. Диагностика была 

проведена в конце учебного года, когда студентами был прослушан курс «Экология и 

устойчивое развитие» инвариантного компонента цикла общеобразовательных 

дисциплин. 

При этом следует отметить, что в показателях высокого уровня 

сформированности экологической компетентности студентов доминируют социально 

значимые качества личности, наиболее благополучная ситуация связана с 

экологическими знаниями: здесь суммарное значение показателей среднего и высокого 

уровня равняется 75,33%. Наиболее тревожная ситуация складывается относительно 

сформированности зеленых навыков (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели сформированности основных компонентов экологической 

компетентности студентов 
 

В целом, данные результаты свидетельствуют о преобладании фундаментальных 

и фактологических знаний в обучении студентов казахстанских вузов. Так, в 

показателях высокого уровня студенты наиболее высокие показатели демонстрируют в 

знаниях основных научных концепций биосферы, биогенеза, биоценологии. Самые 

незначительные показатели студенты продемонстрировали в знаниях международных, 

национальных программ в области устойчивого развития и зеленой экономики, а также 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Экологические знания 17.09 58.24 24.67

Зеленые навыки 3.78 16.3 79.92

Социально значимые качества 

личности 
31.02 44.67 24.31

Профессионально значимые 

качества личности 
10.33 28.44 61.23

% 
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в знаниях международных и национальных законодательств, конвенций, кодексов и 

стандартов в области экологической безопасности.  

Из этого следует, что при подготовке учебных материалов строго необходимо 

уделять внимание на изучение законодательных и нормативных документов в области 

экологической политики международных организаций и государственных органов 

Казахстана. Не менее важно обращать внимание на знание мер по сокращению 

негативных последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду и законов 

природосообразности в этнокультурном контексте. 

Немаловажное значение для развития экологической компетентности студентов 

имеет и такой вид работы, как учебные экскурсии. Так, студенты 1 курса ВШОДиЯП 

Университета КазГЮУ ездили в Кургальджинский государственный заповедник, 

который находится на расстоянии 160 км. от Астаны.  

Маршрут экскурсии был запланирован почти на целый день. Студенты вместе с 

преподавателями выехали рано утром и вернулись к вечеру. Вначале они посетили 

музей заповедника. Опытные экскурсоводы рассказали увлекательные истории о 

животных и птицах заповедника, об их образе жизни и особенностях. Ребята увидели 

множество экспонатов насекомых и растений, которые встречаются на территории 

заповедника. Несмотря на то, что дорога была неровной и автобус ехал с трудом, 

студенты смогли посетить один из Кургальджинских озер и полюбоваться природой 

заповедника, подышать чистым воздухом, который пропитан ароматом разных трав, 

наблюдать за полетом диких, редких птиц.  

Результат экскурсии был таким, что ребята получили не только теоретические 

знания о деятельности заповедника, но и сами смогли увидеть и понять его значение 

для сохранения окружающей среды, получили эстетическое наслаждение. К концу 

поездки некоторые студенты просили еще немного задержаться на территории 

заповедника. Это значит, что будут еще экскурсии и новые маршруты, и можно будет 

приехать весной еще раз, когда Розовый фламинго вернется из теплых краев для 

гнездования в озера Тенгиз и Кургальджино. 

Результаты проведенных работ на экскурсии студенты представили в виде 

отчетов на лабораторных занятиях по экологии.  

Таким образом, по итогам проведенного исследования выявлено следующее: 

1) наиболее высокие результаты студенты демонстрируют в показателях первого 

компонента экологической компетентности – экологических знаний; 

2) зеленые навыки – наиболее западающее звено в компонентах экологической 

компетентности; 

3) имеется высокий уровень показателей компонента, отражащего социально 

значимые качества личности;  

4) в целом, уровень сформированности экологической компетентности студентов-

первокурсников требует системных мер по повышению качества надлежащей 

подготовки в учебном процессе вуза; 

5) уровень сформированности личностных качеств в социальной сфере образует 

солидный потенциал для успешного формирования экологической компетентности 

студентов с учетом концепта любовно-творческой личности. 
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Резюме: Изследват се проблемите при избора на метод за осъществяване на оценката на 

въздействието. Изборът на метод се разглежда във връзка със зависимост от няколко основни фактора. 

Разглежда се зависимостта метод – цели на оценка на въздействието, метод – обхват на оценката на 

въздействието, метод – включване на поднационални нива на управление и зависимостта между ролята 

на оценката на въздействието – предварителна или последваща и методи за анализ. Смята се, че 

адаптацията на най-често използваните методи и включването на показатели от поведенческата 

икономика ще доведе до по-добро разбиране на проблемите; до изработване на по-широк набор от 

алтернативни решения; до повишаване на ефективността на предложените регулации и нерегулаторни 

инструменти. 

Ключови думи: оценка на въздействието, индикатори за оценка, многостепенно управление 

 
Abstract: The paper explores the problems related with choosing proper approach for impact assessment. 

Choosing the method depends on several key factors. It is discussed dependencies like “method – goals of 

impact assessment”; “method – scope of impact assessment”; “method – subnational level of governance” and 

“method – role of the impact assessment (ex ante and ex post)”. It is considered that the modification of the most 

commonly used methods and accepting behavioral economic indicators shall result in better understanding of the 

problems, larger choice of alternative decisions and finally shall improve efficiency of the proposed regulatory 

and non-regulatory tools.  

Keywords: impact assessment, assessment indicators, multilevel governance  

 

Интересът на автора към проблемите на оценката на въздействието е 

продиктуван от опита му в последните години в прилагането на различни форми и 

методи на предварителна и последваща оценка на различни политически, 

стратегически и оперативни документи и стремежът той да бъде концепуализиран. 

Първоначалната идея бе да се представят някои методологически предизвикателства 

при изработването на подобен тип оценки и ролята на достиженията на 

поведенческата икономика в тяхното преодоляване. Както обикновено се случва, 

промените в управленската и обществена ситуация едновременно изместиха и 

допълнително аргументираха акцента в настоящата разработка. Само преди по малко 

от месец се приеха изменения в Закона за нормативните актове, които дават 

задължителен характер на оценката на въздействието на регулациите (ДВ, бр.34, 

03.05.2016г.). Приетите постановки предвиждат изключително всеобхватност на 

приложението на оценката на въздействието в няколко посоки. Първо, на оценка на 

въздействието подлежат проектите за всички нормативни актове, с малки 

mailto:elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg
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изключения
109
. Второ, ще се прилагат както предварителна, така и последваща оценка 

на въздействието. Трето, последващи оценки на въздействието ще са извършват и от 

местните власти. Подобно широкообхватно възприемане на инструмента оценка на 

въздействието поставя множество въпроси и предизвикателства пред управлението и 

администрацията в България: 

- относно капацитета на администрацията да осъществява голям брой 

качествени  както предварителни, така и последващи оценки; 

- пред системата за координация между нивата на управление в този 

процес, най-вече поради експлицитното включване на местните власти 

- и може би най-сериозното предизвикателство – за използваната 

методология за осъществяване на оценка на въздействието с оглед на 

многостранността на процеса.  

Форматът на настоящия доклад не би могъл да даде отговор на всички тези 

въпроси. По-скоро дава рамка за бъдещи размишления с акцент върху проблемите за 

избора на методологията на оценката на въздействието.  

Интересът към оценката на въздействието нараства значително в последните 

години. От една страна, това се дължи на стимулирания от ЕС стремеж за 

подобряване на регулациите, за постигане на устойчивото развитие имено чрез по-

доброто им качество. От друга страна, кризата в икономиката, последвана от криза и 

в управлението, предизвика засилен интерес към методите за изработване на 

информирани, експертни управленски решения. Оценката на въздействието е един 

от сравнително новите инструменти, използван с тази цел да - се изработят 

обосновани на знанието и на рационални аргументи управленски решения. 

Оценката на въздействието е „информационно-базиран аналитичен подход за 

критична оценка на позитивните и негативните ефекти от предлагани и 

съществуващи регулаторни и нерегулаторни инструменти“ (Renda, 2015, стр.38) 

Съществуват множество различни форми на оценка на въздействието. Техният 

обхват е толкова широк, че по-скоро можем да говорим за единна тенденция, 

отколкото за единен модел на оценка (Berger, 2010, стр. 15-17). 

Оценката на въздействието на регулациите и екологичната оценка на 

въздействието са най-познатите и широко прилагани форми на оценка на 

въздействието. Оценката на въздействието на регулациите започва да се прилага в 

САЩ през 70-те години на 20-ти век. В началото тя се използва, за да се оценят 

полезността на регулациите като политически инструмент и тяхното влияние върху 

бизнеса. Развитието на тази вид оценка води до налагането на оценката на 

регулациите като основна форма на оценка на въздействието. Екологичната оценка 

на въздействието безспорно е другият вид най-позната и широко прилаган вид 

оценка на въздействието. В САЩ се въвежда в началото на 70-те години на 20 век. 

Канада е следващата държава въвела екологичната оценка на въздействието, също в 

края на 70-те години. (Първата международна конференция за оценка на 

въздействието се провежда в Канада – Ванкувър, 1982г. Също в Канада, в Торонто 

през 1981г. е и първата среща Международната асоциация за оценка на 

въздействието една от най-влиятелните организации на изследователи в областта в 

настоящия момент) (Esteves, Franks & Vanclay, 2012, стр. 34-37). 

                                                           
109

 Задължителна оценка на въздействието не се прави на: законопроектите за държавния бюджет, за 

бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса, както и за проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на държавния 

бюджет; на законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията; на законопроектите за 

ратифициране и денонсиране на международни договори; на проектите на нормативни актове, свързани с 

предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства. 
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През годините се развиват различни форми на оценка на въздействието – 

екологична оценка на въздействието, социална оценка на въздействието, здравна 

оценка на въздействието, териториална оценка на въздействието и др. Всеки от тези 

видове оценка на въздействието представлява предварителна оценка на възможните 

въздействия от дейности на публичното управление в определена сфера – социална, 

здравна, екологична и т.н. 

Оценката на въздействието се въвежда официално в ЕС от 1985г. През 1989г. 

препоръката за използване на оценка на въздействието се превръща в задължение 

(V+). Първоначално на екологична оценка на въздействието подлежат само проекти. 

С приемането на Директивата за стратегическа екологична оценка (2001г.), обхватът 

е разширен и включва политики, програми и проекти (Berger, 2010, стр. 20-23). 

Последващото развитие на оценката на въздействието в ЕС минава преди 

всичко под знака на политиката на „добрата регулация“. Стремежът за намаляване 

на регулаторната тежест за бизнеса и интеграцията на резултатите от различните 

управленски действия водят до възприемането на интегриран подход на оценка на 

въздействие в ЕС. Трите основни измерения на оценката на въздействието – 

икономически, социални и екологични са обединени в обща оценка на въздействието 

съгласно насоките на Европейската комисия от юни 2002г. Целите са да се подобри 

качеството на предлаганите политически инструменти, да се опрости 

законодателството, да се осигури прозрачност на управленския процес, да се осигури 

ефективност и ефикасност на регулациите и политическите инструменти и т.н. В 

допълнение се цели да се избегнат в максималната възможна степен негативните 

ефекти от въведените политически инструменти и регулации. (European Commission, 

2002, COM (2002)276final) С измененията от 2005-та година се възприема подход за 

максимален обхват на оценката на въздействието -  всички проекти за нормативни 

регулации, бели книги, насоки на комисията, програми и международни 

споразумения подлежат на предварителна оценка. 

Последното изменение в насоките на Европейската комисия за 

осъществяването на оценка на въздействието от 2015-та година (European 

Commission, 2015, COM (2015) 215 final). В сравнение с предходните регулации 

можем да говорим са засилване на интеграционния подход и запазване на 

максималния обхват на регулациите и инструментите подлежащи на предварителна 

оценка. В допълнение, оценката на въздействието се възприема и като инструмент за 

последваща оценка. В този смисъл, приетият в настоящето законодателство на 

България подход, максимално се доближава до този на Европейската комисия. 

Независимо от вида и държавата, в която се прилагат и целите, които си 

поставят, оценките на въздействието имат сходна структура от аналитични стъпки. 

Тя е следната: дефиниция на проблема, дефиниране на целите, идентификация на 

алтернативите, сравнение и оценка на алтернативите, избор на най-добрата 

алтернатива, мониторинг и оценка.  

Основното методологическо предизвикателство при реализирането на оценката 

на въздействието е изборът на методология за изработване на анализа. 

Възприемането на все по-широк обхват от регулаторни и нерегулаторни 

инструменти, подлежащи на оценка на въздействие, изисква включването на 

многообразие от методи за набиране и оценка на данни. Основният проблем е – 

какви методи да бъдат използвани за оценка на въздействията.  

Наложилите се в научните изследвания и в практиката методи са: анализ цена - 

ползи, анализ цена - ефективност и мултикритериен анализ. Анализът цена - ползи 

придава числова (парична) стойност на всички разходи и ползи от всички 

анализирани алтернативи - цена. Избира се тази алтернатива, която има по-висок 
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нетен резултат от разликата между разходите и ползите. Прилагането на този метод 

има за цел да се направи избор на по-ефикасните алтернативи пред по-малко 

ефикасните. При анализа цена - ефективност се прави оценка между алтернативите 

на базата на отношението между ползите и разходите. Избира се тази алтернатива, 

при която с по-малко разходи могат да се постигнат повече ползи. 

Мултикритериният анализ прави оценка по набор от предварително зададени 

критерии. Разбира се, тук резултатът зависи пряко от подбора на критерии и 

евентуално зададените им тегла. 

Най-широко прилаганият метод е анализът цена-полза. Това  се дължи на 

основното му предимство да използва обективни, мерими (най-често с парична 

стойност) показатели за оценка. Възприемането на подхода за използването на 

колкото се може повече количествени показатели, особено такива, които лесно могат 

да бъдат остойностени като средства, има някои неоспорими предимства. 

Придаването на числова (парична) стойност на всеки разход и всяка ползва дава 

възможност да бъдат сравнявани различни по тип въздействия и алтернативи. Освен 

това, количествените методи са очевидно по-добрият избор, когато се цели 

постигането на по-структурирана и ясна оценка - с еднозначен краен числов 

резултат. Количествените методи имат по-широк обхват, като се започне с 

приложението на прости сравнения и се достигне до сложни статистически и 

математически модели. От друга страна, количествените методи не дават 

възможност да се остойностят всички ползи и съответно да се направи пълноценно 

широкообхватно сравнение. Следователно при методите като анализ цена - полза и 

анализ цена – ефективност е възможно да се фаворизират въздействията, които лесно 

могат да бъдат остойностени, за сметка на останалите. В допълнение, тези методи не 

дават възможност да се оценят преразпределителните ефекти. При количествените 

методи – анализ цена – полза и анализ цена - ефективност, също се ползват 

предварително зададени параметри, които могат да доведат до „изкуствено“ по-

добра оценка на една или друга алтернатива. Методът анализ цена - ползи е 

подходящ в случаите, в които поне преките разходи и ползи могат да бъдат 

остойностени, в случаите когато очакваните ефекти ще настъпят и траят достатъчно 

дълго (изготвянето на пълен анализ цена – ползи изисква повече време от 

качествените оценки) и когато разпределителните ефекти не се окачва да бъдат 

значими (Renda, 2015, стр.50-59) . 

В голяма степен възприемането на един или друг методологически подход 

зависи от причините, поради които се въвежда оценката на въздействието. 

Възприемането на основна цел - намаляване на административната тежест и 

повишаване на ефикасността, налага анализът цена-полза като основен метод. 

Предполага се, че при правилно приложение, това ще доведе до подобряването на 

общото благосъстояние чрез повишаване на нетния резултат от публичното 

управление.  

Разширяването на обхвата на оценката на въздействие и върху дългосрочни 

политически и стратегически документи и прилагането единствено и само на 

методите анализ цена-полза и/или цена-ефективност носи своите рискове. Тези 

методи не дават възможност да се оцени почти нищо друго освен ефикасността на 

предлаганите регулаторни и нерегулаторни инструменти. Поставянето за цел пред 

оценката на въздействието – да подпомогне постигането на дългосрочни 

политически и управленски цели, дава приоритет на използването на методи като 

мултикритериния анализ. Мултикритериният анализ позволява комбинирането на 

качествени и количествени показатели при изработването на оценката (Пашев, 

Вълев, Брусарски, 2007, 92-120). 



- 1023 - 
 

Най-важният аргумент в полза на качествените методи, обаче е безспорния 

факт, че постигането на икономическо предимство не гарантира постигането на 

поставените публични цели. Не винаги икономическата ефикасност и ефективност 

съвпада (даже често се разминава) с постигането на средносрочните и дългосрочните 

политически и управленски цели. В този смисъл, когато се цели постигане на 

кохерентност на политически процес използването на поне комбинацията между 

количествени и качествени методи остава без алтернатива 

Използването на оценката на въздействието за оценка на стратегически 

документи има своите предимства и недостатъци. От една страна, това изисква 

използването на по-малко стандартизирани методи като мултикритериен анализ, 

например, с рисковете от недотам еднозначните резултати. От друга страна, това 

дава възможност ежедневните управленски дейности по-лесно да се обвържат с 

постигането на дългосрочни цели. Разбира се, разработването на пълен анализ цена-

полза или цена-ефективност е многократно по-скъп методи и отнема значително 

повече време в сравнение с разработването на мултикритериен анализ. 

Ако трябва да обобщим, разширеният обхват на оценката на въздействие по-

скоро изисква задължителното използване на допълнителни методи за анализ, освен 

анализа цена-полза и/или цена - ефективност или прилагането на т.нар. интегриран 

подход. 

Европейската комисия препоръчва използването на комбинация от качествени 

и количествени методи още през 2005г. в Насоките си за разработване на оценка на 

въздействието. Въпреки това, необходимо е основният акцент да остане върху 

количествените методи и стремежа да се остойностят колкото е възможно повече 

видове въздействия – както положителните, така и негативните. Европейската 

комисия дава ясни индикации, че е необходимо поне да се подобрят някои 

характеристики на количествените методи, основавайки се на нови научни 

достижения (Niestroy, 2010, стр.10-12).   

Интегрираната оценка на въздействието е разбиране за методологическата 

рамка на този инструмент, което се налага в последните години. Интеграцията се 

разбира в няколко посоки. Възприемане на интегриран обхват – включване на 

всички възможни релевантни на оценявания проблем въздействия, интегриране на 

оценката на въздействия в стратегическото управление, систематично включване на 

всички нива на управление, когато е необходимо, възприемането на обща 

методологическа рамка, включваща както количествени, така и качествени 

показатели. 

Въпреки своите недостатъци и изключително трудното му приложение при 

оценка на въздействието на дългосрочни политически документи, анализът цена-

полза остава „златен стандарт“ при изработването на оценка на въздействието. 

Отново, именно поради неговите недостатъци, в последните години се правят 

множество опити за тяхното коригиране, чрез добавяне на различни методики към 

основите на анализа цена-полза. Тази тенденция е факт дори в САЩ, където 

политическа, управленската, административната култура и традиция фаворизират 

използването на подобни методи. Целта е най-вече да се разшири възможния обхват 

на приложения на анализа цена-ползи като се приложат част от достиженията на 

модерната икономически, социални и психологически изследвания като концепцията 

за поведенческа икономика, например.  

Всяка регулация и квази регулация директно адресира човешкото поведение с 

различна степен на ефективност. Ефективността на регулацията или квази 

регулацията, освен от всякакви други обстоятелства, зависи от социалните норми и 

индивидуалните поведенчески отклонения. Опирайки се на постигнатото от 
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поведенческата икономика, могат да се въвеждат инструменти, които да подтикват 

гражданите да имат едно или друго поведение, като стремежът е да се предизвика 

такова поведение, което кореспондира с поставените политически цели. Подходът на 

подтикването предизвиква множество спорове, защото се различава коренно от 

подходът на предпочитанията, на чиято основа се разработват всички методи като 

анализа цена-ползи и неговите сродни (Renda, 2015, стр.89-91). Иначе казано, 

подходът на побутването означава, че политиците са отказват от позицията да 

анализират поведението на индивидите и примат позицията да го насочват в 

определена посока. 

Възприемането на модели базирани на поведенческата икономика изменят 

оценката на въздействието в няколко от основните аналитични стъпки. Те 

подпомагат по-доброто дефиниране на проблема и причините за него и съответно за 

изработването на по-адекватно дърво на проблема. Особено важни възможности 

дава поведенческата икономика на етапа на идентификацията на алтернативи. 

Съобразяването с поведенческия подход позволява да се разшири обхвата и честота 

на използване на нерегулаторни инструменти, които разчитат имено на 

„побутването“ към определен тип поведение. Те имат множество предимства. Много 

по-евтини са в сравнение с регулаторните инструменти – особено на етап прилагане, 

на етап мониторинг, на етап контрол. Постигнатите от тях резултати са значително 

по-устойчиви във времето (Renda, 2015, стр.95-97). Съобразяването с 

„бихивиористичния отговор“ и със значението на социалните норми за настъпването 

на дадена промяна в поведението, дава възможност да се възприеме адекватен 

подход при изработването и прилагането на регулаторни алтернативи. От 

съществено значение е съобразяването с тях и при въвеждането на регулация и най-

вече при изработването на система за контрол по прилагането ú. Специфично за 

оценката на въздействието е, че познаването на спецификите на „бихивиористичния 

отговор“ позволява много по-точна оценка на необходимото време и разходи за 

прилагането на дадена регулация. Въпреки значителните различия в подхода, както 

вече бе отбелязано, поведенческата икономика може да допринесе и за подобряване 

на качествата на анализа цена-полза. Първо, като дава възможност за много по-точно 

придаване на стойност на различни показатели за оценка в рамките на анализите 

цена – ефективност и мултикритериния анализ. Второ, като дава възможност за по-

адекватното спрямо действителността определяне на показатели, които трябва да 

бъдат включени при оценката на различните въздействия. Може да се използва и при 

подбирането на видовете въздействия, които да бъдат оценявани и тези, които да 

бъдат изключени при изработването на оценката. 

Въвеждането на последващата оценка на въздействието като задължителен 

елемент от Закона за нормативните актове също поставя множество въпроси относно 

методологията за нейното осъществяване. Осъществяването на последваща оценка 

на въздействието е в синхрон с актуалните тенденции както в научните изследвания 

по темата, така и с насоките дадени от Европейската комисия. Последващата оценка 

на въздействието има две основни цели – два направи оценка на въведените 

регулаторни и нерегулаторни инструменти от гледна точка на постигане на целите и 

да подготви предварителната оценка на последващите регулации, които би било 

добре да са съобразени с резултатите от последващата оценка. Въпреки че 

последващата оценка на въздействието се включва в общата рамка на инструмента 

оценка на въздействието, тя все пак има малко по-различна рамка. Тя би трябвало да 

следва логиката: установяване на контекста – политически, социален, икономически; 

определяне на резултатите, въздействията и ефективността; определяне на цените и 

ползите; оценка на изпълнението; доколко са изпълнени изискванията за мониторинг 
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и контрол, поставени в предварителната оценка на въздействието; препоръки за 

подобряване/изменение с оглед на достигане на поставените цели; включване на 

заинтересованите страни (Lorenzo, 2015, стр.215-234). Осъществяването на 

последваща оценка на въздействието задължително изисква прилагането на вече 

споменатия интегриран подход. Оценката на ефективността от гледна точна на 

постигането на цели може да се направи само с комбинация от количествени и 

качествени методи. Необходимо е и да се прилагат техники за установяване на 

причинно-следствените връзки и да се оценяват и сравняват с натрупване 

разнотипни въздействия. Подходящо е да се използват методи, които ясно да 

дефинират причините за промяна в поведените на икономически субекти. 

Необходимо е да се отбележи, че използването на показатели от поведенческата 

икономика е от критична важност, особено при оценката на контекстна и съответно 

определянето на въздействията и резултатите, които са следствие от съответната 

регулация (или нерегулаторен инструмент) и тези, които са резултат от 

икономически, социални или други процеси, от индивидуалните предпочитания, 

пазарно поведение и др.  

Новоприетите изменения в Закона за нормативните актове предвижда 

включване на общините в последващата оценка на въздействие. Многостепенното 

управление като управленски подход принципно е подходящ за осъществяване на 

последваща оценка. Той предполага участието на множество актьори на различни 

нива на управление, както и на множество актьори на едно управленско ниво в 

управленския процес. Както вече беше отбелязано, последващата оценка на 

въздействието изисква широкообхватен метод за прилагане. Въпреки това, 

въвеждането на последваща оценка на местно ниво в България е може би най-

сериозното предизвикателство, въпреки включването на общините не във всички 

случаи и само в последващата оценка. В европейската, а и световна практика, 

оценката на въздействието на поднационално ниво не е непознат феномен. Въпреки 

това тя по-скоро се прилага на предимно на регионално ниво, а не толкова от местно, 

и то от региони със законодателни правомощия (напр. Италия, Испания) (OECD, 

2009, стр 248-254). Във федералните държави оценка на въздействието се прилага от 

федеративните единици на поднационално ниво (САЩ, Канада, Австралия). 

Въпреки това все още е трудно да се говори за систематичен подход при 

прилагането на оценка на въздействието на поднационално ниво. Тук най-

сериозните предизвикателства са: осигуряване на работеща система за координация, 

осигуряване на административен капацитет на поднационалните нива, а от там и на 

качествени, а не формални оценка. Всички тези предизвикателства с пълна сила 

важат и за българския случай. Особен валидни са за малките общини при техния, в 

общия случай, ограничен административен капацитет. В този ред на мисли, може би 

е подходящо да се помисли за изработването на насоки за изработване на оценка на 

въздействието специално на местно ниво.   

Осъществяването на широкообхватна оценка на въздействието, както 

предварителна, така и последваща, прави прилагането на интегрирания подход 

безалтернативно. Всички методи, които позволяват по-адекватното оценяване на 

социални, екологични и др. въздействия е подходящо да бъдат въвеждани. 

Качеството на направените оценки пряко зависи от използването на интегрирания 

подход. Целта е да могат да бъдат оценявано постигането на дългосрочни 

политически и управленски цели. 
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Резюме: Правилното определяне на стойността на инвестициите в иновации е от критична 

важност за тяхното осъществяване. Задачата е сложна, защото присъща за иновациите е несигурност, 

както от специфичен, така и от общ характер. Несигурността предопределя очакванията за стойността, но 

също така прави свободата за рационална промяна на първоначалните планове изключително полезна и 

ценна. Важността за правилното моделиране и оценяване на несигурността и гъвкавостта е допълнително 

подсилена от необратимостта на инвестициите в иновации. Изборът на правилната структура на 

инвестициите в иновации, залагането на гъвкавост и притъпяването на необратимостта на инвестициите 

са решения, които следва да се оценяват въз основа на техните стойностни измерители. 

 
Ключови думи: оценяване, инвестиции, иновации, реални опции, несигурност 

 
Abstract: The appropriate estimation of the value of investments in innovation projects is of critical 

importance for their undertaking. The estimation task is complex because innovations are characterized with 

uncertainty both of specific and systematic nature. The uncertainty qualifies the expectations for value and 

makes the flexibility of rational revision of initial plans materially useful and valuable. The importance of the 

appropriate modelling and valuation of uncertainty is additionally exacerbated by the irreversibility of innovation 

investments. The choice of an appropriate structure of innovation investments, the deliberate embedding of 

flexibility and alleviation of irreversibility are decisions which need to be considered on the basis of their value 

measures. 

 
Key words: valuation, investment, innovation, real options, uncertainty 

Въведение 

В икономическата наука отдавна съществува съгласие за ключовата роля, която 

несигурността играе в инвестиционното и иновационното поведение на предприятията 

и тяхното управление (Cyert & March, 1963), (Thompson, 1967). Теорията за реалните 

опции предлага относително ново и иновативно възприемане и третиране на 

mailto:zlatin@sarastov.com
mailto:mit.eri@abv.bg
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несигурността. В отличие на традиционните схващания, че ръководството е ограничено 

в свободата си да предприема корективни действия предвид реализацията на 

несигурността във времето или че управленческата инерция доминира, теорията за 

реалните опции твърди, че предприятията могат да се възползват от несигурността и да 

извличат ползи посредством идентифицирането на реални опции и инвестиции в 

реални опции, с които да формират поведение адекватно на несигурното бъдеще, както 

и да управляват инвестиционната си и иновационната си  дейност в режим на 

поетапност предвид постепенното реализиране на тази несигурност (Kogut, 1991), 

(Dixit & Pyndick, 1994), (Kogut & Kulatilaka, 2001). Теорията за реалните опции се 

основава на аналогията между реалните възможности (опции) и финансовите опции. 

Финансовата опция е производна ценна книга, чиято стойност се определя от 

стойността и характеристиките на друг финансов инструмент или така наречения базов 

актив. По дефиниция финансовата опция дава на притежателя й правото, но не и 

задължението да се предприеме една иновативна дейност, т.е. купи или продаде 

базовия актив на предварително определена цена. Финансовите икономисти Блак и 

Шолс, (Black & Scholes, 1973) и Мертон (Merton, 1973) със своето откритие на 

формулата и дефинирането на методологията за оценка на финансови опции дават 

началото последващата изследователска дейност за оценяване на финансови активи, с 

което полагат основите и начертават посоката за развитие на теорията за реалните 

опции. Както вече отбелязахме, понятието реалните опции е предложено за пръв път от 

Майерс (Myers S. C., 1977) с основополагащата идея, че инвестиционните възможности 

пред дадено предприятие могат да се разглеждат като кол опции върху реални активи 

по начин подобен на този, по който финансовата кол опция дава право за вземане на 

решение за придобиване на финансови активи. 

Съгласно аналогията предложена от Майерс, една реална опция има за: (1) базов 

актив: брутната настояща проектна стойност на очакваните оперативни парични 

потоци; (2) цена на упражняване: необходимата инвестиция за придобиването им и (3) 

време на валидност: времето за който вземащият решението може да отложи 

инвестицията преди инвестиционната възможност да престане да съществува. 

Формално дефинирано, за разлика от финансовите опции, реалните опции са 

инвестиции в права за придобиване (и реализация) на реални активи, които дават на 

предприятието правото, но не и задължението, да предприеме дадени действия в 

бъдещето (Trigeorgis, 1996), (Amram & Kulatilaka, 1999). Сравнителен анализ на 

финансовите и реалните опции е налице в стандартните учебни текстове по финанси 

(Brealy, Myers, & Allen, 2008). 

Научните изследванията в областта на реалните опции както от финансова така и 

от общо икономическа гледна точка идентифицират набор от типове реални опции, 

възникването, оценката и поведението на които е изследвано в детайли. Този набор 

съсдържа отлагателната опция, опциите да се инвестира поетапно, опциите да се 

промена мащаба на производство, опцията да се изпстави инвестицията, опцията да се 

измени режима и употребата на ресурсите, опцията да се предприеме растеж. В 

инвестиционната дейност често обаче це среща комбинация от тези обикновени опции 

и тяхната стойност често се различава от сумата на индивидуалните им самостоятелни 

стойности (Trigeorgis, 1993). Инвестициите в технологични разработки и проекти както 

и рисковото предприемаческо капиталово финансиране често се състоят от 

последователни стъпки и тези многоетапни инвестиционни процеси могат да бъдат 

разглеждани като съставни опции, чийто базов актив не е реален актив а друга релана 

опция  (Roberts & Weitzman, 1981), (Trigeorgis, 1996). По същия начин както даден 

инвеститор притежаващ съвкупност от опции едновременно (Merton, 1973) може да 

изпита тяхното взаимодействие, така и дадено предприятие, което предприема 
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множество инвестиции едновременно може да бъде обект на подобно взаимодействие 

между реалните опции в портфейла си така, че опциите съдържащие се в една от 

инвестициите да въздействат на стойността на другите и съответно на стойността на 

целия портфейл (Triantis & Hodder, 1990), (Luehrman T. , 1998b), (Smit & Trigeorgis, 

2004). 

Рамка за оценяване на иновации 

Представяме първо накратко класическата рамка за оптимизация и оценяване на 

инвестиции включително и тези в иновативни проекти, защото тя служи като основа: 

 

      (1) 

 

където NPV e нетната настояща стойност на предприятието, а E(I) и E(F) са 

съответно очакваните инвестиционни разходи по периоди и очакваните свободни 

парични потоци. Това по същество е формулата за оценка на облигация с изплащане на 

купони, тя отчита стохастиката на бъдещите парични потоци посредством операторите 

за очакване Е(.), но не отчита възможността да се внасят изменения в първоначалния 

план, когато това се окаже икономически изгодно. 

Вместо това съвременната икономическа теория предлага третирането на 

относително несигурните и относително сигурните и под контрола на ръководството 

парични потоци по различен начин. Всички относително несигурни и вън от контрола 

на ръководството парични потоци следва да се третират като рискови ценни книги 

(финансови активи), тоест тяхната сумарна настояща стойност може да се разглежда 

като цената на ценна книга. В отличие, паричните потоци под контрола и извършвани 

по усмотрение на ръководството необходими за придобиването на тази ценна книга се 

разглеждат като цени на упражняване (страйк цени), които могат да бъдат платени или 

не по усмотрение. Образно преобразуваме горната формула в една хипотетична опция 

или ценна книга под условие. Формулата с която описваме тази нова предлагана рамка 

записваме: 

 

                      (2) 

 

Където: ENPV e разширената нетна настояща стойност с включени гъвкавост и 

стратегическа стойност,    е стойността произтичаща от управленската гъвкавост и 
адаптивност,    е стратегическата стойност. След разлагане на NPV и представяне на 

управленската гъвкавост,    като цената на портфела от реални опции получаваме 
следното равенство, с което ще работим: 

 

    (3) 

Където  са опциите, с които ръководството разполага да променя рационално 

дейността и въвежда иновации, а Е(.) е оператора за очакване, тоест опциите също са 

несигурни. Навсякъде с NPVе ще отбелязваме стойността, изчислена въз основа на 

новата рамка, включваща експлицитно стойността от проактивно управление на 

инвестицията. Стратегическата стойност,    също отразяваме посредством 

модифициране на управленската гъвкавост о изразяването й чрез реални опции. 
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Фигура 1: Източници на стойност, надграждане на класическата рамка 

 

Оценяване на гъвкавостта посредством реални опции 

Аспектите на гъвкавост и стратегическа стойност на иновационните 

инвестиционни възможности могат да бъдат правилно анализирани, ако те бъдат 

анализирани като сбор от опции върху реални активи, които могат да бъдат или 

създадени в процеса нха иновация. Точно както притежателя на опция върху финансов 

актив има правото, но не и задължението, да придобие даден актив, като плати 

предварително определена цена на или преди определена дата и ще упражни това 

право, ако и когато е най-благоприятно да го направи, така и притежателят на опция за 

реални активи и извършване на дадена иновация ще се разпореди с нея по начин, който 

е оптимален. Близка аналогия между тези реални инвестиции и кол опции върху акции 

е илюстрирана в Таблица 1. 

 

Обосновка на аналогията с опции 

Стандартните техники за оценяване на опции на основата на неарбитражно 

равновесие като се използват портфейлите на търгувани ценни книжа, за да се 

възпроизведе дохода от тези опции, могат да бъдат обосновано приложени за 

капиталово бюджетиране, когато проектите не могат да бъдат търгувани. По-горното е 

възможно, ако същите допускания, използвани от стандартния подход на нетната 

насточща стойност, са допустими. В анализа на нетната настояща стойност за всеки 

проект е избрана ценна книга-аналог, която се идентифицира със същите рискови 

характеристики и която се търгува на финансовите пазари и за нея се прилага 

съответната очаквана норма на възвръщаемост при равновесие. Правилността на 

използване на нетна настояща стойност се основава на предположението за пазарна 

наситеност, следователно, за аналогия с опции е нужно единствено наличие на 

достатъчно добри заместители. Като се има предвид цената на проекта-аналог, 

мениджърският екип, на теория, може да възпроизведе възвращаемостта на реалната 

опция чрез закупуване на определен брой акции от ценната книга-аналог, 
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финансирайки част от покупката чрез безрисков заем. Тъй като липсата на 

възможности за печалба чрез арбитраж е предпоставка за равновесие, равновесната 

стойност на опцията на нетъргуваният проект трябва да бъде равна на равновесната 

стойност на опцията на ценната книга-аналог.  

 

Таблица 1. Сравнение между опция за иновация и финансова опция 
Кол-опция върху ценна книга Реална опция върху иновационен проект 

 

Настояща стойност на ценна книга Настояща стойност на очаквани потоци 

Цена на упражняване Инвестиционни разходи 

Срок на валидност Срок до изтичане на възможността 

Несигурност на стойността на ценната книга Несигурност на стойността на проекта 

Безрисков лихвен процент Безрисков лихвен процент 

 

Ограничения на аналогията с опции 

Аналогията между реалните опции и кол опциите върху акции е близка, но не 

напълно точна. Основните разлики възникват при формираната споделена природа на 

повечето реалните опции,  нетъргуемостта им и унищожаемостта им. Стандартна кол-

опция на обикновени акции, е ексклузивна в смисъл, че дава на притежателя си 

изключителното право дали и кога да я упражни. Също така, някои реални опции са 

ексклузивни. Налице са обаче случаи, където повечето от инвестиционните 

възможности се държат съвместно от повече от един единствен конкурент например 

при незащитените с патент иновации. Интернет пазарът за електронна търговия, 

предоставя възможност за въвеждане на нови продукти и услуги, които са незащитени 

от евентуално въвеждане на близки заместители. Тези реални опции са "споделени", 

тъй като те могат да бъдат упражнявани от всеки участник с необходимите за това 

ресурси. Предприятието притежаващо реална опция за иновация, споделена от 

конкурентите, не може да избегне очакваните загуби на стойността в резултат на 

навлизане на конкуренти. В много случаи, единствената защита срещу подобни загуби 

на стойност е ранна инвестиция. Стандартните кол опции върху ценни книжа могат да 

бъдат често търгувани на ефективни финансови пазари при минимални разходи. 

Реалните опции, обаче, подобно на повечето инвестиционни проекти, са обикновено 

нетъргуеми,  въпреки че някои от тях могат да бъдат прекратени преди края на 

полезния си живот и да бъдат реализирани за тяхното ликвидационна стойност. Други 

реални опции могат да бъдат неразделни и зависими от други материални или 

нематериални активи, с които те могат да се продават само в пакет. В екстремния 

случай, споделените реални опции могат да бъдат непродаваеми въобще, тъй като вече 

представляват споделени възможности на всички участници в сектора. 

 

Видове реални опции 

Реалните опции имат сходни характеристики с финансовите опции, но при 

реалните опции базисният актив е материален. Реалната опция създава икономическа 

стойност, предоставяйки възможността за вземане на решения в бъдещето, като дава на 

мениджмънта правото да действа, след като придобие нова информация, често в 

резултат на допълнителни изследвания, запазвайки икономическия потенциал и в 
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същото време ограничавайки загубите. Традиционният подход за оценка на 

възможностите за инвестиция – методът на нетната настояща стойност, не взема 

предвид евентуални промени в стратегиите на мениджърите поради неочаквани 

изменения. Реалните опции предвиждат възможността за възникването на промени и в 

зависимост от естеството им, се разграничават различни видове опции. 

 

Опция за отлагане на дадена иновационна дейност 

Тази опция предоставя на ръководството стратегическата гъвкавост да отлага 

предприемането на иновацията до получаване на допълнителна информация.  

Стойността на опцията за отлагане е алтернативен разход, който трябва да бъде 

включен в икономическата стойност на инвестицията в иновации. Реалната опция не 

трябва да бъде упражнявана, докато не е „в пари“, дори ако нетната настояща стойност 

е положителна. Вместо това, настоящата стойност на очакваните парични птооци от 

проект трябва да надвишава цената на проекта с количество, равно на икономическата 

стойност за държане на опцията за инвестиране отворена (Dixit A. , 1989), (McDonald & 

Siegel, 1986).  

 

Опция за прекратяване на иновационния процес 

Когато предприятието закупи или създаде иновационен актив, който по-късно 

може да бъде продаден или пренасочен към друга дейност, то придобива пут опция. 

Стратегическата стойност на пут опцията се увеличава с остатъчната стойност и 

бъдещата несигурност (Berger, Ofek, & Swary, 1996), (Myers & Majd, 1990). Освен това 

тази пут опция увеличава склонността на предприятията да инвестират в иновации в 

сравнение с решения основани единствено на критерия на нетната настояща стойност 

(Dixit & Pyndick, 1994). При наличието на възможността да се прекрати проект при 

неблагоприятно развитие на пазарните условия, прага за вземане на решение е по-нисък 

от размера на определен единствено от класическата нетна настояща стойност. Това 

също е валидно за многоетапни иновационни проекти, при които предприятието на 

всеки един етап разполага с решението дали да прекрати проекта (Chi & Nystrom, 1995), 

(Schwartz, 2004). 

 

Опция за растеж, мултиплициране на резултата от иновацията 

Инвестициите в реални активи се осъществяват не само заради преките касови 

потоци от проекта, но и (предимно) заради икономическата стойност произтичаща от 

последващи иновационни инвестиционни възможности. (Kester, 1984), (Pindyck, 1988),  

(Trigeorgis, 1988). Този вид опции дават възможност на предприятията да вземат 

предвид бъдещите възможности за растеж. Типичен пример за инвестиции, включващи 

такива възможности, са многоетапните иновационни проекти. Те могат да бъдат 

анализирани като поредица от кол опции. Много автори в областта на финансите 

правят емпирични изследвания (Kogut, 1991), които доказват, че потенциалът за 

растеж, изразен посредством на стойността на опциите за растеж, има позитивен ефект 

върху решенията за инвестиции и стойността на компанията.  

 

Конкуренция и инвестиция 

Наличието на конкуренция усложнява решенията за предприемане на иновации. В 

тези случаи предприятието следва да вземе предвид пазарната си позиция, отрасловата 

структура, динамиката на конкуренцията и естеството на разглежданите опции (Kester, 
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1984), (Smit & Ankum, 1993). Предполага се, че несигурността ще има по-голям 

отрицателен ефект върху инвестицията, когато фирмата има по-голяма пазарна сила, 

притежава патентовани иновации, които увеличават икономическата стойност и 

привлекателност и се сблъсква с по-слаба конкуренция. Икономическата стойност на 

стратегическите възможности за растеж зависи не само от потенциала за ръст на 

отрасъла, но и „собствеността“ на опции за растеж посредством иновациии и 

устойчивостта на стратегически предимства (Smit & Trigeorgis, 2004), (Trigeorgis, 1996). 

 

Ендогенна несигурност и познания 

Несигурнсотта може да произтича от ендогенни и екзогенни фактори за 

компанията (Pindyck, 1991), (Weitzman, Newey, & Rabin, 1981). И докато екзогенните 

могат да бъдат преодоляни с течение на времето, ендогенните рискове могат да бъдат 

редуцирани чрез стратегически инвестиции (Sanchez,1993), (Sanchez & Mahoney, 1996). 

Гъвкавостта на мениджърите им позволява както да се адаптират към промените на 

средата, така и да й повлияят по желан от тях начин. Ето защо гъвкавостта следва да 

бъде нарочно търсена и залагана в иновационната дейност с цел редуциране на риска. 

 

Заключение 

Дефинирахме обща рамка за оценяне на инвестициите в иновации, като вземаме 

предвид ефекта на несигурността, рисковете и допълнителната стойност, която може да 

се извлече от нея ако е търсена и преднамерено заложена гъвкавост. В този смисъл, 

минимизирането на риска от иновационната дейност се крие в залагането на поетапност 

на инвестиционната дейност, търсене и залагане на възможности за промяна на 

предназначението на резултата от иновационната дейност, рамкиране на 

инвестиционните етапи по начин, който да води до междинен продукт, който да 

подлежи на реализация при необходимост. Класическата рамка за оценяване на 

стойността е теоретичнио правилна, но с много дефицити по отношение правилно 

отразяване на ефекта на идиосинкратичната несигурност и съпътстващата гъвкавост. 

Бъдещи изследвания следва да се направят в посока транспониране на подхода към 

конкретни класове от казуси в областта на иновациите. 
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Резюме: В доклада се прави опит за анализ на различната реализация на свобода на основните 

пазарни субекти. Подчертават се развитието на степента на свобода в условията на капитализъм. 
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Abstract: In the report, an attempt is made to analyze the different realization of freedom of the basic 

market subjects. The development of the degree of freedom in the conditions of capitalism is highlighted. A 

certain tendency of liberalization in the relations between subjects in our contemporary market society is argued.  

 
Key words: basic market subjects, tripartite cooperation 

 

От гледна точка на отделния човешки индивид свободата предполага независима 

от външен натиск и принуда дейност на индивидуалните членове на обществото. Но от 

по-обща гледна точка на социума свободното действие на индивидите предполага 

тяхното взаимно признаване и реално практикуване на равенство помежду им, за да се 

избегне господството на по-силните върху по-слабите. Заедно с това свободата 

обикновено се схваща в два смисъла: свобода като възможност за действие или свобода 

като липса на ограничение в действията (Джон Стюард Мил), или с други думи – като 

позитивна и негативна свобода (Исак Берлин) (Проданов, 2015, 27-34). 

Опитваме да се вглеждаме в свободата заради фундаменталното й значение в 

съвременното капиталистическо общество, в което субектите разполагат с основно два 

вида свобода. В икономически план от една страна хората са свободни да направят 

избор като наемат чужда работна сила, а от друга – като правят другия избор да отдават 

под наем при определени условия своята работна сила на другиму. Следователно, 

същественото е, че в условията на капитализъм хората разполагат с дилема и могат да 

правят избор, при който се реализират основно две алтернативи на свободно действие. 

Но реализацията на избора е във връзка с условието, че човек е в състояние да се 

mailto:azninka@abv.bg
mailto:pavanga@gmail.com
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дистанцира от обстоятелствата около него, за да може да наблюдава, анализира и да 

вземе решение при отчитане на възможностите и опасностите на социално-

икономическата среда. Пълноправното участие на пазарните субекти в икономическата 

или пазарната игра не е първично инстинктивно и биологично като в „джунглата“, а е 

социално мотивирано и съзнателно, което налага непрекъснато осмисляно поведение на 

хората. 

Практикуването на социален, икономически избор ни извежда извън коловозите 

на животинските инстинкти, свързани единствено със задоволяване на собствените 

биологични потребности. Хората имат ясно съзнание за своята ограниченост и 

крайност, притежават усет за време и затова могат да изследват миналото си (история) 

и да отправят поглед към бъдеще време. В съвременни условия, заедно с развитието на 

демокрацията в обществените отношения и либерализацията в икономиката, е логично 

и естествено свободата да се приема, разпростира и отнася за всеки субект, член на 

обществото и участник в икономическата игра. Защото: 

– свободата е не само за направилите свой избор да наемат, но й за другите, които 
са избрали да бъдат в ролята на наемници; 

– не само в смисъл, че наемниците са свободни да отдават под наем работната си 
сила на определен работодател в рамките на дадена формална организация; 

– но и както наемащите, които участват в конкурентна (но да не пропуснем - и 
солидарна) пазарна среда, също й субектите, отдаващи под наем работната си сила 

разполагат със свободна воля и имат право на автономни действия в свой интерес; 

– наемниците участват не само в пазарната игра в конкретни трудово-правни 

отношения в една формална организация, но и извън нея – в мащабна обществено-

икономическа пазарна игра (регионална, национална, интеграционна, глобализираща 

се), или в контекста на дадено пазарно общество с характерната й капиталистическа 

култура. 

Присъщата за пазарното общество сравнително (в исторически план) по-висока 

степен на свобода и тенденцията за нейното нарастване в отношенията между хората и 

характерните за тази икономика стопански субекти, се формира първоначално още в 

условията на класическия капитализъм. Определено нарастване на свободата се развива 

заедно с т. нар. „фабрично законодателство” през двадесетте – тридесетте години на 

ХІХ век първоначално във Великобритания. Процесът на нарастване на свободата е 

общо взето характерен за формирането на капитализма не само в класическия му вид в 

северозападната част на Европа и също така в Америка. Разбира се това се отнася и 

включително за България – за първия български капитализъм, пораждащ се 

първоначално по земите на още неосвободения през ХІХ век български народ и 

особено от края на този век и началото на ХХ век. По-късно през ХХ век при други 

социални обстоятелства се проявява преформулиране и/или нарастване на свободата, 

характерна за втория български капитализъм, който се осъществява през прехода след 

1989 г. Но, вторият български капитализъм се реализира със съществени особености в 

сравнение с класическите капиталистически форми от края на XVIII век и началото на 

XIX век (във Великобритания), както и в сравнение с първия български капитализъм от 

края на ХIХ и началото на ХХ век. 

Независимо от особеностите на преходите на отделните социалистически страни 

към капиталистическо възстановяване и преобразуване в днешни условия в 

съответствие с присъщата им капиталистическа култура, в съдържателен план 

нарастването и преформулирането на свободата е преди всичко в смисъл на 

преминаване на външните, държавно доминирани обществени ограничения в т. нар. 

„реален социализъм“ към вътрешни – личностни, субектни. Писаните норми и правила, 

както й неписаните традиции, нрави и обичаи, заедно със съответните им системи за 
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налагане на спазването им, които са характерни за този „реален социализъм“ през 

прехода могат да се преформулират във вътрешни (ценностната система на всеки 

отделен човек, член на обществото), доколкото има условия такива да се изграждат. В 

този смисъл не е случайно например нарастването на престъпността през годините на 

прехода в България след 1989 година. Защото външните ограничения в тоталитарното 

или авторитарното общество в условията на втория български капитализъм не са 

претърпели съответно преформулиране и не са преминали във вътрешни ограничения и 

възможности за мотивация на свободни действия на отделните субекти на обществото, 

в условията на катастрофичен процес на разграждане на старата ценностна система и 

още непородена нова ценностна система на човешко общежитие. 

С въвеждането на правните норми, които са характерни за споменатото 

класическо „фабрично законодателство“ във Великобритания държавата практически 

започва да се намесва в отношенията между субектите на „труда” и субектите на 

„капитала”. По същество това е съществена, а не формална намеса на държавата в 

подкрепа на по-слабата страна в отношенията между двата различни вида собственици 

(на своята работоспособност и на определени предметни условия за производство). 

Това се налага за постигане и поддържани на известно балансиране на социално-

икономическата сила и възможности за свободно осъществяване на избор между тези 

субекти. Посочената намеса на държавата в отношенията между двата основни пазарни 

субекти е съществено важно в стратегически смисъл за развитието на потенциала на 

капиталистическото национално стопанство, тъй като субектите на труда по 

необходимост трябва да са жизнени и енергично да използват и развиват своя 

производствен, пазарен и човешки потенциал (работоспособността е неделима, 

неразделна част от отделния човек) за нуждите на субектите на капитал. От друга 

страна наемниците се явяват и в качеството си на консуматори, които потребяват 

създаваните блага, защото те са масовите субекти, обитаващи сферата на съвкупното 

търсене, без което е немислимо нормалното функциониране на пазарния механизъм и 

нарастване на потенциала на капиталистическата икономика. 

През следващия ХХ век се осъществява задълбочаване, разширяване и качествени 

промени в регулациите110 върху отношенията между работодателите и наемниците, 

които се осъществяват в периода на обществено-икономическото възстановяване след 

Първата световна война и особено след Голямата депресия след 1929 година. По 

отношение на свободата осъществяването на „Кейнсианска революция“ в 

икономическата практика има значение не само в макроикономически план, но тя е 

съпроводена и се развива паралелно с т. нар. „трипартитно сътрудничество” (на 

национално, регионално, отраслово, организационно, или фирмено равнище) в отделни 

страни, както и в международен план, в рамките на Международната организация на 

труда (МОТ)111. 

През последните десетилетия регулациите в отношенията между различните 

субекти на „труда” и „капитала” се провеждат включително в контекста както на 

определени интеграционни общности, така и дори в глобален план. Съществено 

значение имат и други международни правни регламентации, директиви, по които 

включително нашата страна е поела ангажименти, като например конвенциите на МОТ. 

                                                           
110

 Следващата съществена регулация, но в макроикономически мащаб се предлага от Дж. М. Кейнс и се 

осъществява с т. нар. „кейнсианска революция” в теоретичната икономия и стопанската практика след 

„Великата депресия” от 1929 г. 
111

 МОТ, International Labour Organization (ILO), е създадена през 1919 година. Днес, почти всички 

страни, членове на ООН са и членове на МОТ. МОТ заседава всяка година през месец юни в Женева 

и  приема международните трудови норми (конвенции и препоръки), които се прилагат в страните 

членове на тази почти вековна международна организация. 
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В съвременните социално-икономически условия на развитите пазарни общества  

отношенията между тези вече три субекта на междупартитно сътрудничество – 

капитал, труд, държава (трипартитното или тристранното сътрудничество112 (tripartite 

cooperation), което се осъществява между тях) е един израз на развитие в 

еманципирането на субектите на труда в отношенията им със субектите не само на 

капитала, но и на държавата. Това налага нов смисъл и трансформация на свободните 

икономически отношения на класическата (адамсмитовата) трактовка на 

либерализацията в икономически план (Гладичева, 2004, 7-50). 

Разбира се, непредубедения читател би видял с просто око, че както в условията 

на класическия капитализъм все още субектите на наемния труд в сравнение с тези на 

капитала, така и в днешните условия на пазарно общество, наемниците нямат 

равностойна реализация на свобода. Свободното движение на капитала и на 

съответните му субекти е реално значително по-слабо ограничено от границите между 

държавите. Например в повечето случаи външното инвестиране е дори по-силно 

желано за отделните, не особено развити страни. Съответно за това чуждите 

инвеститори се ползват с по-висока степен на свобода в сравнение с реалната 

възможност за свободно движение на субектите на труда, дори и включително 

например в рамките на интеграционната общност на Европейския съюз. Още повече, че 

в интеграционната общност на Европейския съюз свободното движение на субектите 

на наемния труд на новоприсъединилите се страни е в известна степен ограничено 

както в сравнение със субектите на капитал, така и в сравнение с гражданите от 

„старите” страни, които са членове на тази общност. При това ограничението върху 

свободното движение на субектите на наемния труд е не само легитимирано и 

договорно закрепено113, но е възприето за нещо нормално от „по-старите“ граждани на 

Европа. Това практически е наложено в културен, традиционен западно икономически 

смисъл и контекст. 

Но дори и да не е наложен в Европейския съюз формален преходен период към 

страни като Република България, „старите” държави членове на европейската 

интеграционна общност могат и реално прилагат облекчен разрешителен режим, 

поетапно отваряне на „своя пазар на труда” чрез различни механизми, напр.: 

сравнително облекчен прием за различни професии (особено за дефицитни специалисти 

във високите технологии и др. под., което стимулира привличането на „сиво вещество“ 

в по-развитите страни, за сметка на присъединилите си по-късно), квоти за достъп до 

определени сектори т.н.114 Всички тези и други ограничения на свободата на субектите 

на наемен труд реално затрудняват интегрирането на новоприетите страни, но и също 

така са в състояние да намаляват динамиката в развитието на потенциала на цялата 

интеграционна общност. 

Все пак може да се отбележи известна тенденция на либерализация в 

отношенията между субектите в съвременното пазарно общество, в степените на 

свобода, с която се ползват тези субекти, което все повече се разпространява и се 

                                                           
112

  Възниква в Англия през втората половина на ХIХ век като преход от конфликтно противопоставяне 

на интересите между „труда” и „капитала” към мирни отношения, основани на преговори. Трипартитната 

практика се формализира и легитимира в международен план след Първата световна война и по-късно у 

нас – още веднъж след началото на прехода през деветдесетте години на миналия век в екс-

социалистически страни. В литературата се развива тезата, че това става по необходимост и като израз на 

социална мъдрост. (Гладичева, 2004, 7-50) 
113

 В преходните споразумения, които са изложени в договорите за присъединяване, сключени с някои от 

новите държави, членове на Европейския съюз има клаузи, които ограничават достъпа до 

интеграционния „пазар на труда”. 
114

 Национален семинар “Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда”, 

Габрово, 16 май 2008 г., УНСС, Институт за следдипломна квалификация, София: УИ „Стопанство”. 
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отнася включително за наемната работна сила. Субектите на наемна работна сила биха 

могли, макар и по-скромно да участват в борсова игра, в някои страни и фирми те 

получават част от печалбата на предприятието, в което работят (т.е. те са възмездени 

освен с нар. доход от труд, но и получават част от дохода от капитал) и др. В този 

смисъл либерализацията в икономиката в съвременни условия вече придобива 

качествено нов и различен смисъл и съдържание в сравнение с класическото разбиране 

на Адам Смит, тъй като се определя по-адекватно и реално засяга и се отнася не само 

по отношение на субектите на капитал, но и за субектите на труда. 

 Нарочно внимание заслужава също така изследването на степените и 

съдържанието на свободата на членовете на обществото във връзка с отношенията им с 

държавата (като господстваща над хората или като подвластна на гражданското 

общество), но и помежду им. За любопитния читател би било особено интересно да се 

изследва динамиката и съдържанието на свободата на отделните социални субекти в 

контекста на развитието и функционирането на гражданското общество. На тези и на 

други важни въпроси от подобен порядък тук не можем да отделим внимание. В друг 

контекст също е интересно и важно да се анализира ролята и значението на 

монополите, включително на глобалните икономически играчи т. нар. 

„транснационални компании“ по отношение на реализацията на икономическа свобода 

на останалите икономически субекти, гражданското общество и държавата. От друга 

страна нека да изразим убеждението, че в един по-широк общочовешки контекст след 

нарочен анализ е вероятно да се окаже, че транснационалните играчи едва ли оставят 

по силна следа в обществената памет в сравнение с отделни личности като например 

Махатма Ганди, или Нелсън Мандела, Майка Тереза, или  Мартин Лутер Кинг и т.н. 
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Резюме: В доклада се представя и анализира прекрачването от биологията или „джунглата“ в 

общество на взаимно зависима мрежа от човешки отношения. Подчертават се икономическите роли на 

субектите и тяхната свобода в пазарното стопанство, което е резултат отвъд първобитното само-

съхранение. Аргументира се свободата на човека като не просто ограничена от природните закони, а по-

скоро е човешкия смислен отговор на възможностите и ограниченията в сложната биологично-социална 

среда, която той обитава. 

 
Ключови думи: основни пазарни роли и субекти, господство и свобода  

 
Abstract: The report presents and analyzes the crossing from biology or the jungle to a society of 

interdependent network of human relationships. The economic roles of the subjects and their freedom in a 

market economy are highlighted; a result beyond primitive survival. The freedom of man is argued as not only 

restricted by the laws of nature, but rather as the human meaningful response to its abilities and constraints in a 

complex biological – social environment in which man dwells. 

 
Кey words: main market roles and subjects, domination and freedom  

  

В условията на капитализъм или в често назоваваното днес т. нар. „пазарно 

стопанство“ икономическите роли на субектите на икономическите отношения в 

крайна сметка се свеждат до две – на продавач и на купувач. В обществената 

производствена фаза на икономическия кръгооборот и развитие или в областта на 

съвкупното предлагане, икономическите роли също са сведени до две: на капиталист, 

наричан често обобщено капитал и на наемна работна сила или труд. Именно 

капиталистът и неговият наемник са основните субекти в пазарното стопанство. В 

литературата и в обществената практика понятието за човешка наемна работна сила не 

рядко, но неудачно се замества с понятието „труд“. По този начин на назоваване се 

загубва, или става неясен субекта на труда в теоретичен и практически план, а от там и 

важни характеристики на т. нар. „трудови отношения“ в пазарното стопанство. Има 

съществени основания, за да не можем да се съгласим с такава подмяна, доколкото 

става дума за теория, а не за белетристика. Дефиницията и съответно използването на 

„капиталист“ вместо „капитал“, както и съответно – на „работна сила“ вместо „труд“, 

представляват различни по същество понятия и възможности за анализ. 

От друга страна има аргументи за изтъкване на тезата, че при тази двойка субекти 

(капиталист и наемна работна сила) в процеса на развитие на капитализма има 

разнопосочни тенденции по отношение на единия в сравнения с другия субект. В 

исторически план понятията за капиталист и съответно за наемна работна сила се 

променят съществено в своето съдържание и в обществените проявления. Например, в 

условията на съвременния акционерен капитализъм наемната работна сила все повече 

придобива индивидуален характер и облик, както в икономически план, така и във 

връзка с развитието на съвременното гражданско общество. В различна посока на 

mailto:pavanga@gmail.com
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развитие се променят особеностите в съдържанието на отделния капиталов субект, като 

характерните черти на неговото индивидуално лице на отделен капиталист, или на 

собственик на акции днес са по-неясни, понякога неизвестни, мимолетни или се губят в 

контекста на борсовата игра в сравнение с ясното конкретно лице на отделния 

капиталист или фабрикант от времето на класическия капитализъм. Днес силно е 

нараснало значението на индивидуалните граждански права и интереси на отделните 

членове на обществото, за разлика от обществените условия при класическия 

капитализъм, при който т. нар. пролетариат
115 

е просто една безлична съвкупна маса от 

наемници за разлика и в сравнение с очевидната личност на капиталиста, фабриканта, 

който ги е наел да работят в неговото свободно капиталово поле. 

Ето защо със сериозни основания може да се твърди, че теоретично обоснования 

икономически либерализъм
116

 от времето на Адам Смит към края на XVIII век в 

съвременни условия вече не е достатъчно да се изразява само със свободата в 

отношенията между адамсмитовите икономически субекти. Днес икономическия 

либерализъм не се изчерпва само със свободата на субектите на капитал, които 

упражняват икономическата си власт в капиталови полета на свободно действие 

(капиталистическо предприятие, фабрика, мина, манифактура, фирма), както и на 

държавите в междудържавните икономически отношения, осъществяващи свободни 

търговски връзки помежду си. Адам Смит теоретично обосновава и препоръчва именно 

свободните търговски отношения (сделки) със себеподобни социални субекти, както й 

свободните търговски отношения между отделните държави, които са характерни за 

условията на края на XVIII век. 

Икономическия либерализъм обичайно се приема като компонент на либерализма 

във философията, в по-широк обществен, вкл. политически контекст. (Merquior, 1991) 

(Mises, 1927) (Doering, 1998) (Boaz, 1997) В този смисъл политическата, социалната 

свобода е неразделна от икономическата свобода, но и обратно – без реална 

икономическа свобода субектите не могат да се реализират като свободни личности в 

социален, политически план. Същественото за либерализма е личната свобода на 

отделния човешки индивид, която е предпоставка за благоденствие и социален прогрес. 

На либерализма в тесния му икономически смисъл, както и в по-общ социално-

политически план тук няма да се спираме, но за нас е важно да акцентираме върху 

свободата на икономическите субекти. Обикновено и най-общо свободата се разбира 

като дейност, нарочно поведение на човешките индивиди в съответствие с тяхната 

собствена воля. Но, разбира се възможни са твърде много гледни точки върху 
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  Пролетариат: в марксисткото учение от ХIХ век – работническата класа, съвкупността от наемни 

работници, които не притежават средства за производство или капитал, а само своята работна сила като 

източник на средства за съществуване; на немски proletariat, от лат proletarius „принадлежащ към най-

бедната класа”, Gaberoff Koralsoft Office Dictionary. 
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  Либерализъм – политическо течение, възникнало през ХVІІІ-ХІХ век, което обединява 

привържениците на буржоазно-парламентарния строй. В икономически смисъл либерализацията се 

схваща като дейности на съответните държавни органи, насочени към намаляване или премахване на 

ограниченията по отношенията на стопанската дейност, на вноса и износа, на кредитирането, на 

ценообразуването и др. [фр. liberalistion], Gaberoff Koralsoft Office Dictionary. 

 Либерализмът не бива да се бърка с либертарианството.  И двете понятия произлизат от английското 

libertarianism, или от френската дума за свобода – Liberté. Либертарианството представлява термин, 

който се използва в по-широкия спектър на политическата философия, за които е характерно 

максимизиране на индивидуалната свобода в съчетание с минимизиране, а в крайни варианти и отмяна 

на държавата. Либертарианството  се приема за по-скоро правова, а не етична мисловна система, което 

дава възможност да се съвместява с различни възгледи за морала и поради това има разнообразни форми, 

например: анархокапитализъм, индивидуален анархизъм; геолибертарианизъм; ляв либертарианизъм; 

либертарен консерватизъм; либертарен социализъм; либертарен трансхуманизъм; минархизъм. 

(Vallentyne,Vossen, 2002) 
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човешката свобода, тя е обект на своеобразен анализ в теорията на философията, 

политически и юридически науки, икономиката, социологията и т.н. 

В безмилостната биологична конкуренция в първобитни условия на естествен 

подбор по-силният винаги е прав, а по-слабият няма избор, освен на капитулация. 

Следователно, в този смисъл първобитните хора се раждат несвободни. Едва по-късно 

вече в рамките на формиращото се общество би могло да се разсъждава за човешката 

свобода, която е свързана с възможностите, от които може да се възползват хората да 

правят избор между различни начини на действие в своето човешко битие. 

Свободата на човека е не просто ограничена от природните закони, а по-скоро е 

човешкия смислен отговор на възможностите и ограниченията в сложната биологично-

социална среда, която той обитава. Свободата е свързана с целите, които човек си 

поставя, като постигането на отделните цели е несъвместимо с други. Например 

преследването на хедонистични
117

 цели е несъвместимо с ограниченията и аскетизма. 

Или спазването на определени правила на сътрудничество и разделение на труда в 

условията демокрация и пазарно стопанство е несъвместимо с човешко общежитие без 

правила и вечна война между отделните индивиди като в джунгла. 

Разсъжденията за свободата естествено са в контекста на отношенията между 

хората. Изглеждат логично опитите да се анализира свободата в двойка свързани 

понятия заедно с господството. Така последователно може да се дефинира и анализира 

господството и след това и заедно с него се разсъждава, и за свободата. В този смисъл 

би могло да се тръгва от анализ на такова състояние на човечеството, при което в по-

общ план все още няма социален ред в отношенията между групи от хора, в които се 

осъществява първобитен съвместен живот. Такова първобитно състояние на човешко 

общежитие не е твърде далеч, като отчасти наподобява естествената „джунгла“. В този 

план на разсъждения германския философ Гадамер
118

 с основание развива схващането 

за прекрачването на човека отвъд простото биологично присъщо самосъхранение, 

което назовава трансцеденция. (Gadamer, 2009, 18-24) Господството на силата на самеца 

над стадото се замества, прекрачва, развива в рамките на формиращото се локално 

човешко общество в господство, основано на публично засвидетелствано съгласие и 

признание на владетеля от останалите. Прекрачването (или превъртането на играта) е 

от биологията или „джунглата“ в едно общество, което по дефиниция се разбира като 

взаимно зависима мрежа от човешки отношения, която не е затворена само в живота на 

отделните индивиди, а и след техния живот (чрез традициите, нравите, обичаите и т.н.). 

В този смисъл например владетелят, или други открояващи се от масата индивиди със 

своето определено значение за локалната общност, може да са почитани и признати и 

след смъртта им. Сякаш в човешкото общество се формира пространство на свободно 

признаване, което първоначално има формата на свободното разполагане и 

разпореждане с поданиците (слуги, прислужници, роби и т.н.) от страна на владетеля 

или господаря. Борбата за признаване и господство, знанието за смъртта и човешкото 

живеене с това знание, или както Гадамер твърди „… умението на човека да надскочи 

природния инстинкт за самосъхранение, в който е вписан животът на животинските 

видове, включително и на отделния човек като природно същество…“ (Gadamer, 2009, 

20) – именно в такива условия свободата може да се реализира в човешкото 

общежитие. В този смисъл човешкото общество е един вид отрицание и развитие след 

биологичната джунгла, в което вече може да се говори за свобода. 
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  От гръцки език – удоволствие. Хедонизмът представлява етическо учение, според което най-висша 

цел на човешкия живот е удоволствието и насладата противно на аскетичния живот.  
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  Ханс-Георг Гадамер (немски: Hans-Georg Gadamer), 1900 – 2002 е немски философ, ученик на 

Хайдегер, основател на философската херменевтика, най-добре известен с неговия magnum opus от 1960 

Истина и метод (Wahrheit und Methode). 
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Да се насочим към господството, което се схваща като разполагане с правото и 

неговата реализация да се упражнява насилие върху останалите членове на определена 

общност, локално общество. Упражняваното насилие би могло да бъде в две основни 

форми: закрепено в писана норма (реализира се по-късно в човешката история), или 

чрез традициите, нравите, обичаите, които са установени в конкретно общество. 

Отношенията на господство и отношенията на свобода в човешкото общество, 

изграждат заедно една своеобразна социална координатна система. Тези отношения би 

могло да намерят своята формализация за простота в една двумерна декартова 

координатна система (Фиг. 1). 
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Означения: Y – абсолютна
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 свобода; 

X – абсолютно господство; 

0 – начало на формиране на човешко общество; 

L – линия на развитие и реализация на отношението между господството и 

свободата в човешкото общество. 

 

Фигура 1. Реализация на съотношението между господството и свободата 

 

Линията ОL може да се разглежда като опростен израз на хилядолетия човешка 

история, при която свободата е право на един господар, сетне свободни са неколцина, 

или само част от хората (феодали, сеньори, свободни граждани), по-късно заедно 

например с „християнското благовестие“ всички са свободни. Разбира се не става дума 

за осъществена свобода, а за борба за свобода между народи, раси, класи, индивиди. 

Следователно, в известен смисъл историята в най-общ антропологичен контекст може 

да се схваща като история на упражняването на господство и свобода. А днес вече в 

условията на глобализация (планетизация) на човечеството отново в по-широк план 

става дума за упражняване на световно господство и за свобода. 

В този смисъл на разсъждение свободата в човешко общество е възможна, 

относителна, доколкото е ограничено господството, както и обратно – господството се 

реализира с толкова по-голяма сила, колкото е по-ограничена свободата. Форми на 

господство, осъществявани например от монархия, аристокрация – коренно се 

                                                           
119

  Абсолютната свобода и абсолютното господство са абстракции, нереални в човешкото общежитие. 
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променят в модерната държава чрез предложената от Монтескьо120 доктрина за 

разделение на властите – законодателна, съдебна и изпълнителна. В съвременни 

условия баланса на силите на отделните власти предполага взаимодействия и взаимен 

контрол, както и възможности на отделните членове на обществото да участват в 

практикуването на властта. Ето защо разделението на властите предполага и формира 

различно обществено устройство, при което се създават условия свободата да се 

реализира като преобладаваща в сравнение с господството. 
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 В условията на капиталистическата държава идеята на Монтескьо, че трите власти не трябва да се 

съсредоточават в една институция, което би довело до тирания и липса на свобода (обединените в едно 

цяло и под едно единно управление власти водят до произвол), се модернизира. Ако за Монтескьо 

идеална е конституционната монархия, то днес например се практикува разделение на управлението на 

различните институции (разделение, но и поддържане на баланс между тях) при установен един титуляр 

на властта – народът, нацията. 
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Резюме: В доклада се прави опит за анализ на свободата на човека в условията на пазарно 

общество. Подчертават се смисъла и едностранчивото тълкуване на свободата само в негативен или 

позитивен план. Свободата се аргументира като съвкупност от съзнателни и реални автономни, 

самостоятелни и/или солидарни действия, неограничени от закона, правителството, други пазарни, 

корпоративни субекти и формални организации. 

 
Ключови думи: негативна свобода, позитивна свобода 

 
Abstract: In the report, an attempt is made to analyze human freedom in the conditions of a market 

society. The meaning of freedom and its one-sided interpretation only in a negative or a positive way are 

highlighted. Freedom is viewed as a set of conscious and really autonomous, independent and / or solidary 

actions, unlimited by law, government, other market, corporate subjects in formal organizations.  

 
Key words: negative freedom, positive freedom 

 

Реализацията на свободата, като преобладаваща в сравнение с господството 

съвсем не е елементарна. За разлика от животинския свят, където се следват 

инстинктите, самоубийствената война между себеподобните е изключена, то при 

хората в днешното им общежитие няма достатъчно силни естествени задръжки срещу 

взаимно самоунищожение. Това налага човекът, общностите, обществата, човечеството 

да полага нарочни съзнателни усилия за да избегне своето самоунищожение, което 

може да настъпи с накърняването на природната среда, войните, различни форми  на 

антагонистични противопоставяния (етнически, верски, расови, групови, поколенчески, 

лични и др.). 

В държави с установено практикуване на разделение на властите се постига 

определено равновесие, при което никоя от властите не доминира над останалите, а 

всички те – са под контролни в някаква степен на гражданското общество. Но поради 

естествената слабост на човешката природа хората, които са на власт да злоупотребяват 

с властта в своя полза само в някаква степен се решава свръхчовешката задача – 

властниците в различните власти да работят за общото, общественото благо, а не за 

себе си. 

Разделението на властите предполага трудова специализация на отделните групи 

субекти в държавата, което се реализира в професионално чиновничество, 

администрация или бюрокрация. Но упражняването на дейността на администрацията, 

която е присъща в държавата и се осъществява от често назовавани като чиновници или 

бюрократи предполага в някаква степен и смисъл изключване на разума на останалите 

граждани. По този начин, когато администрацията „мисли“ за оставалите волно или 

mailto:pavanga@gmail.com
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неволно се стига до накърняване на тяхната свобода (отказ от свобода). Членовете на 

съвременното дълбоко структурирано в разнообразни специализации общество имат 

съответната нагласа да разчитат на чиновниците, бюрократите, политиците да мислят 

вместо тях в някаква степен и отношение, както например се разчита на 

професионализма, знанията и уменията на шивача, лекаря, зеленчукопроизводителя, 

военния, учителя, полицая и т.н. В този смисъл друга свръхчовешка задача също е т. 

нар. „бюрократ“ да бъде принуден да работи за общото благо, а това не може 

практически и в задоволителна степен да се реализира без гражданския контрол. Ето 

защо свободата в съвременни условия се реализира с нарочни съзнателни целенасочени 

координирани усилия в отношенията между равностойни121 субекти, които преследват 

своите интереси, но заедно с това взаимно признават правото и на останалите да имат и 

да търсят реализация на своите интереси. И още една свръхчовешка задача: 

отделните човеци освен естествения си егоизъм, но и като граждани, реализирайки се 

като такива е наложително да съзнават и общи, обществени интереси и активно да 

работят за тях, а не да очакват някой друг, вместо тях да мисли, действа, съучаства в 

общото, общественото. Защото зачитането на правата на отделните личности е логично 

свързано и с адекватни задължения и отговорности.122 

Но, през последните десетилетия, след вече хилядолетия продължаващото 

прекрачване на човека отвъд простото биологично присъщо самосъхранение (или  

трансцеденцията по Гадамер), днес е отново смутено. Защото заедно с рейгъномиката 

(в САЩ) и тачъризмът (във Великобритания), които представляват по същество 

конкретни проявления в днешни условия на икономическия либерализъм, теоретично 

обоснован първоначално от Адам Смит, на практика се препоръчват и натрапват в 

социалното пространство включително в глобален план проявите на социалния 

дарвинизъм.123 Така във връзка със свободния пазар практически отново се експонира 

„джунглата“ в днешното пазарно общество. Например либерално препоръчително е и 

практически се намалява размера на държавата и се удържат или ограничават нейните 

регулации (свобода от държавното господство). Съответно дерегулацията на 

икономиката, което предполага нарастване на свободата на пазарни, включително 

транснационални икономически субекти е ясна проекция на класическия либерализъм в 

днешни условия. С други думи – усилено се препоръчва намаляване на намесата на 

държавата на пазара и в отношенията между основните пазарни субекти, което е 

естествено съчетано с увеличаване на доминацията, или на свободата в дейността на 

икономическите субекти, които могат да упражняват господство в пространството на 

съвкупното предлагане по отношение на останалите. 

Днес с неолиберализма в национален и наднационален план, провежданата 

икономическа глобализация практически утвърждава натрапваната теза, че държавата е 

основна причина за ограничаване на свободата на пазарните субекти. Заедно с това се 

                                                           
121

 Много често в литературата, нормативната уредба, обществените отношения, политиката (и нейния 

„коректен“ израз) се използва терминът равнопоставеност. Например представителите на двата пола 

трябвало да са „равнопоставени“. Любознателния читател има право да се усъмни доколко е удачен този 

термин. Всъщност по логиката на тази общоприета постановка би трябвало да става дума не просто за 

еднакво равнище на поставяне на хората, а за равностойност на различните субекти в гражданското 

общество. Накратко – хората да са равнозначими, равностойни помежду си, независимо къде са 

поставени. 
122

 Обща Декларация на Човешките задължения, предложена от InterAction Council, вж. напр. 

http://www.dadalos-iizdvv.org/menschenrechte/grundkurs_mr2/weltethos/dokum_2.htm 
123

 Социалния дарвинизъм е термин, възникнал още в края на ХIХ век от опитите за социално-

политическа интерпретация на теорията на Дарвин за еволюцията в биологията, с основен принцип – 

естествения подбор. Според различни автори естествения подбор се намира в основата на различни идеи 

и идеологии, laissez-faire проявите му в осъществяването на т. нар. „див капитализъм”, расизъм, 

милитаризъм, империализъм и др. (Paul, 2003) (Daniel, 2004) (Wilkins, 1997) (Moore, 2006) 
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разчита на добрата стара „невидима ръка“ на пазара, като единствено подходящия 

инструмент (макар и невидим, неосезаем) за повече свобода на пазарните субекти в 

условията на днешния западен постмодерен капитализъм. Така се налага с правоверна 

убеденост в обществото представата, че съществува проста еднолинейна зависимост в 

смисъл на: повече пазарна конкуренция (рефлексия на социалния дарвинизъм) е равно 

на повече икономическа свобода. 

Но, един любознателен читател би могъл да се запита: дали само държавата е в 

състояние да ограничава свободата, сигурността на икономическите и гражданските 

субекти, различните общности и обществото? Дали големите пазарни играчи, 

монополи, олигополи, корпорации, транс-национални компании не могат също да 

упражняват господство над останалите субекти на пазара обитаващи както съвкупното 

търсене, така и съвкупното предлагане, различните общности и обществото? Въпросът 

е разбира се риторичен, но е важно как да се отговори. Държавното упражняване на 

насилие, което се практикува чрез административни, нормативни, политически, 

морални регулатори и начини за въздействие върху поведението на хората и така се 

ограничава тяхната свобода, е различно в сравнение с господството на силните пазарни 

субекти. Днес големите пазарни играчи са в състояние да упражняват господство от 

пазарен характер: с икономически, парични регулатори; контрол върху поведението на 

хората чрез нарочни въздействия върху търсенето и предлагането на стоки и услуги; 

натрапване на определени продукти и форми на потребление; формиране на такова 

разпределение на доходите, което води до прекомерно разтваряне на ножицата между 

така нар. „доходи от капитал“ в сравнение с „доходите от труд“; разнообразни средства 

за косвена социална принуда и въздействия върху хората, упражнявана от монополни 

стопански субекти. Като, че ли по такъв начин поначало поотделно слабите 

икономически индивидуални субекти, които са страна в трудовите правоотношения 

като наемници, или участващите в съвкупното търсене изглежда са застрашени и се 

намират между Сцила и Харибда124 (между държавата и силните национални и 

транснационални икономически играчи). Разбира се, за съвременните граждани е 

възможен и по-лош сценарий, когато Сцила и Харибда се сближат помежду си опасно 

близо за пътешестващите в бурното пазарно море.125 

В капиталния си труд „Човешкото действие” Лудвиг фон Мизес разсъждава върху 

алтернативата „автоматични сили“ или „съзнателно планиране“, или с други думи – 

свободният пазар като алтернатива на държавата. Той си задава въпроса – всъщност 

кой планира? За него алтернативата се назовава индивидуалната свобода срещу 

„правителственото всемогъщество”. Следователно, свободата на единия тип субект е за 

сметка или ограничава свободата на другия, като именно правителственото 

всемогъщество е укоримо и трябва да отстъпи в полза на свободата на т. нар. от Лудвиг 

фон Мизес „обикновен човек”126. (Фон Мизес, 2008, 628). 

Всъщност, Лудвиг фон Мизес разбира свободата по един класически за 

либерализма начин, като негативна свобода. Негативната свобода се схваща като 

липса на определени външни ограничения за действията на икономическите хора и на 

социалните общности. Тук е уместно да си припомним известното есе за свободата на 

                                                           
124

 Сцила и Харибда са познати от древногръцката митология митични морски чудовища, които дебнат 

кораба на Одисей и неговите сподвижници в тесния пролив на тяхното пътешествия към дома. 
125

 През 2013 година ЕС и САЩ започват преговори за споразумение за свободна търговия помежду им. 

Първоначално липсва официална информация, а по-късно под натиска на европейски граждани тя е 

ограничена, което прави невъзможно публично обсъждане. Заедно с това е известно, че корпорациите и 

мултинационалните компании са разполагали с подробна информация за преговорите и позициите на 

двете страни, което им позволява да изграждат и коригират своята позиция. 
126

 Апропо в социален план може да се опитаме да го разпознаем, да запитаме каква е структурата, 

състава на този „обикновен човек“? 
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Джон Стюарт Мил. (Мил, 1999). Основното твърдение на Мил е, че свободата на 

човека се основава на това, че именно той е суверен над себе си, собственото си тяло, 

ум. Според Мил компонентите на свободата са: 

Първи: Свободата да мислим и да чувстваме, което включва свободата на мнение 

и свободата да публикуваме своето мнение, известна като свобода на словото; 

Втори: Свободата на собствен вкус и цели, дори й те да са смятани за 

„неморални” от останалите членове на обществото, но само в случай, че те не им 

причиняват вреда; 

Трети: Свободата „да се обединяваме” или свобода на самоорганизиране на 

хората. 

За Мил доста време преди Мизес тиранията на правителството, или на 

мнозинството трябва да бъда контролирана от свободата на гражданите. При това 

важен акцент е, че според този британския философ и икономист (и член на либерална 

партия) тиранията на мнозинството е по-лоша от тиранията на правителството, защото 

не е ограничена политически. Заедно с това за Мил има един ограничителен фактор за 

свободата – вредата във формата на физически или морален натиск върху останалите. В 

този смисъл според него е допустимо и легитимно да се упражнява сила върху една 

личност, член на цивилизована общност противно на неговата воля, само ако по този 

начин се предотвратява вреда върху другите. Разбира се, тук е важно да се дефинира 

понятието за вреда, която може да се разбира по различен начин в зависимост от 

определени интереси. 

Либералното разбиране за свободата като негативна свобода, отсъствие или липса 

на ограничение върху, например - свободата на слово, свободата на личния живот, 

свободата на придвижване и т.н., е широко възприето в общественото съзнание. Но, 

имаме сериозно основание след препоръката на Мизес – „… оставете „обикновения 

човек“ да избира и действа и не го насилвайте да се подчинява на някакъв диктатор” 

(Мил, 1999) да предложим следната добавка, а именно по съвета на Мил: ако не нанася 

някаква физическа или морална вреда на другиму (или на останалите). Нима правото на 

отделните субекти не предполага и съответна отговорност за резултатите от 

собствените действия върху останалите?  

От друга страна свободата може да се схваща като позитивна свобода, в смисъл, 

че има възможност социалните субекти да действат, доколкото имат познания за 

причините и следствията от своите действия. Именно знанията правят човека свободен, 

с други думи – свободата се реализира в социалната действителност в съответствие със 

степента на познание на човешките индивиди. Следователно, свободата разбирана като 

позитивна може да е предпоставка за поставяне и постигане на определени желани 

цели, реализиране на шансове, собствено духовно притежание на средствата 

(познанието) за осъществяване на намеренията на членовете на обществото. Днес, едва 

ли ни е достатъчно да разбираме свободата в смисъл „от“ (нещо, което ни ограничава), 

но ни е потребна и свободата в смисъла на „за“ – осъзнатите възможности и 

отговорности. 

В днешното пазарно общество запазването и развитието на социалните 

отношения и взаимодействия може да се осъществява в контекста на свободата, ако 

всеки член на обществото е защитен от тиранията на по-силни, повече информирани, 

по-умни личности, включително формални организации (в бизнеса или публичния 

сектор) или институции, включително – правителството. Сътрудничеството и мирът 

като отсъствие на вечна и непримирима борба на всеки с всеки и с всички, може да се 

постигат при наличието на определен социален монопол за оказване на принуда, като 

за всеки отделен случай регулациите се осъществяват в рамките на нарочни правила, 

които са различни от закона на „джунглата“. Но, този социален монопол за принуда 
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(трябва да) е подвластен на суверена или на гражданското общество и действа 

единствено в негов интерес само ако върху правителството се осъществява постоянен и 

дълбок обществен, граждански контрол. 

Резонен е въпросът, който си задава включително един от идеолозите на 

„рейгъномиката“, привърженик на ограниченото правителство и икономическия 

либерализъм американския икономист Ричард Ран: „Нуждаем ли се от ограничения на 

нашите свободи, за да се осигури свобода? Ако разгледаме първичната функция на 

държавата да съхранява свободата и да защитава също личността и собствеността, 

тогава ние мълчаливо признаваме нуждата от някои полицейски правомощия, 

включително защита. Полицията и войската струват пари, което предполага данъци, и 

колкото повече всяка от тях се разраства, толкова повече данъци и следователно – по-

малко свобода са необходими. Прекалено много полиция и закони застрашават 

свободата, а твърде малко от тях означава, че свободата може да не е защитена. Да 

живееш свободно предполага да живееш опасно.“ (Rahn, 2011) 

Ето защо имаме основания да разбираме свободата на човека в условията на едно 

съвременно пазарно общество като съвкупност от съзнателни и реални автономни, 

самостоятелни и/или солидарни действия, неограничени от закона, правителството, 

други пазарни, корпоративни субекти и формални организации. Следователно, чрез 

осмислените човешки действия би могло да се съчетават личните с обществените 

интереси и цели. Това е възможно ако приемем и признаем, че решаващо е именно 

вътрешното ограничение на човешката свобода, осъзнатата от човека необходимост, в 

сравнение с външните ограничения от държава и монополни пазарни субекти. 

 
 

Литература 

Мизес, Л. (2008). Човешкото действие. Изд. МаК. 

Kotzin, D. “Point-Counterpoint: Social Darwinism”, Columbia American History 

Online, <http://caho-test.cc.columbia.edu/pcp/14008.html>; (22.11.2008). 

Mill, J. S. (1999). On Liberty; <http://www.bartleby.com/130/>, (21.12.2015). 

Moore, J. (2006). Evolution and Wonder - Understanding Charles Darwin. Speaking of 

Faith (Radio Program), American Public Media;  

<http://speakingoffaith.publicradio.org/programs/darwin/transcript.shtml>, (22.11.2008). 

Paul, D. B. (2006). Darwin, social Darwinism and eugenics, in Hodge, Jonathan, 

(2006), 5, pp. 214–239; Radick, Gregory. Cambridge: The Cambridge Companion to Darwin. 

Rahn, R. W. (2011). Thoughts on liberty. In: The Washington Times, Monday, October 

3, 2011, Washington: The Washington Times. Преводът е на Емилия Шехтова – стажант в 

ИПИ. 

Wilkins, J. S. (1997). Does evolution make might right?, Evolution and Philosophy;  

<http://www.toarchive.org/faqs/evolphil/social.html>, (22.11.2008). 

 

http://caho-test.cc.columbia.edu/pcp/14008.html
http://www.bartleby.com/130/
http://speakingoffaith.publicradio.org/programs/darwin/transcript.shtml
http://www.toarchive.org/faqs/evolphil/social.html


- 1050 - 
 

МАТЕРИАЛИСТИЧНА ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В 

КОНТЕКСТА НА КОНСУМАТОРСКОТО ОБЩЕСТВО 

 

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

E-mail: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg 

 

A CONSUMER VALUES ORIENTATION FOR MATERIALISM IN THE 

CONTEXT OF THE CONSUMER SOCIETY 

 

Assist. Prof. Damyana Ivanova, PhD 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Резюме: Проявите на потребителския материализъм са широко проучвани и анализирани от 

редица изследователи. В условията на настъпилите политически, икономически и социални промени в 

България, и в контекста на силно глобализиращия се свят, в българското общество се наблюдават 

характеристики, присъщи за потребителите от консуматорските общества. Направен е опит за 

психологически прочит на материалистичната ориентация на потребителите в условията на пазарна 

икономика у нас. Предложено е изследване на материалистичната ориентация в българска извадка 

(N=583), като е анализирано влиянието на индивидуалните променливи пол, възраст, месечен доход и 

местоживеене върху материалистичната ориентация на участниците. Използвана е Скалата за 

материални ценности на М. Ричинс и С. Доусън (Richins & Dawson, 1992). Резултатите са 

интерпретирани въз основа на изследвания и публикации по проблематиката, като са очертани и насоки 

за бъдещи проучвания в областта. 

 
Ключови думи: материализъм, материални ценности, консумеризъм 

 
Abstract: Manifestations of consumer materialism are widely studied and analyzed by many researchers. 

In the context of the political, economic and social changes in Bulgaria, and in the context of a highly globalized 

world, in the Bulgarian society are observed characteristics, inherent to users in consumer societies. An attempt 

for a psychological interpretation of the materialistic orientation of consumers in a country with market economy 

is made. The article presents the results from a survey of materialistic orientation in a Bulgarian sample (N=583). 

The influences of individual variables like gender, age, monthly income and residence on materialistic 

orientation of the participants are analyzed. The research method includes the Material Values Scale by M. 

Richins and S. Dawson (Richins & Dawson, 1992). The results are interpreted on the basis of research and 

publications on the issue of consumer materialism and directions for future research in the field are outlined. 

 
Keywords: materialism, material values, consumerism 

 

 

Въведение 

Икономическите, социалните и политическите промени, настъпили в България в 

началото на 90-те години на 20 век с преминаването от планова към пазарна 

икономика, определят появата на нови ценности в обществото, а оттук – и на нови 

модели на поведение в различните сфери на живот. Това рефлектира и върху една по-

периферна до този момент област, каквато е потреблението. Ограничавани от 

еднообразието на предлаганите стоки на вътрешния пазар и дефицитния внос на стоки 

от западните страни, българските потребители в условията на планова икономика имат 

едни модели на потребление, а с отварянето на вътрешния пазар за външни 

производители, различни от страните от Източния блок, българите имат възможност да 

задоволяват своите потребности с разнообразни стоки, което постепенно води до 

промени в моделите им на потребление. Характеристики на определяното от редица 
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изследователи американско общество като консуматорско намират проявление в 

поведението и на българските потребители. Желанието да се консумира, да се 

притежават стоки, и склонността към потребление изобщо, си проправят път в живота 

на българите. Тези прояви не са така силно изразени, какъвто е случаят на 

американското общество, но у нас се очертава подобна тенденция в потреблението в 

резултат на подражание на чужди модели.   

 

Консумеризъм и консуматорско общество 

Изследователите на поведението на потребителите определят ориентацията на 

хората към прекомерно потребление като консумеризъм. Понятието има различни 

дефиниции, някои от които взаимноизключващи се, като в исторически план до 70-те 

години на 20 век с него се свързват движенията за защита на интересите на 

потребителите, а от 70-те години насам като консумеризъм се обозначава 

свръхпотреблението на стоки и услуги. Едно от определенията го представя като 

„егоистичното и лекомислено натрупване на стоки”, наричано още „икономически 

материализъм” (Swagler,1994). 

Предпоставките за консумеризма, както и неговите последствия на макро и микро 

нива, са обект на анализ от икономисти, политолози, маркетолози и специалисти по 

потребителско поведение. Най-общо консумеризмът е разглеждан като социална и 

икономическа идеология, която извежда потреблението във водещ фактор на 

икономиката. Анализаторите обръщат внимание върху силните страни на 

консумеризма и приноса му към благополучието и качеството на живот в едно 

общество. На макро ниво високите равнища на потребление се свързват със сигурност 

и стабилност в икономическото развитие на дадена страна. Същевременно обаче следва 

да се обърне внимание и върху негативните последствия от консумеризма за личността, 

тъй като прекомерното ангажиране с придобиване на стоки може да има пагубни 

последици върху други сфери от живота, да бъде съпроводено с отчуждение, 

неудовлетворителни междуличностни отношения и ниска самооценка.  

На микро ниво консумеризмът е по-тясно свързан с влиянието на 

свръхконсумацията върху личността, нейната аз-концепция и взаимоотношенията й с 

другите, като се отнася пряко към материалистичната ориентация на човека. 

Потреблението бива натоварвано със смисли и послания, които хората отправят за себе 

си към другите. Стоките се разглеждат от личността като материални символи на 

нейната идентичност (Dittmar & Pepper, 1992). Символно-експресивната употреба на 

притежанията има редица психологически функции и се разграничава от 

функционално-инструменталното приложение на вещите. Потребителите приемат 

стоките за изразители на личностните им качества и на социалното им положение. Така 

на стоките се приписват функции, насочващи към социалната идентичност на 

притежателя им, които показват социалния му статус и груповата му принадлежност. 

Същевременно притежанията се свързват с личностната идентичност, тъй като 

предлагат своеобразен „запис” на личната история на един човек и по този начин 

поддържат консистентността на Аз-а (Dittmar, 2008: 34).  

От друга страна, глобализацията подпомага навлизането на чужди модели на 

потребление. В съвременните условия се наблюдава насищане на пазара със стоки, в 

резултат на силно застъпеното масово производство, което допълнително стимулира 

високи нива на потребление. През последното десетилетие в България са налице 

отчетливи промени в моделите на пазаруване. В по-големите градове стават все по-

разпространени многоетажните търговски центрове и молове, в които са съсредоточени 

множество магазини, заведения за бързо хранене и кафенета – обстановка, която 

повишава склонността на потребителите към пазаруване. Така описаната търговска 
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среда предполага нов начин на прекарване на свободното време и на пазаруване. 

Атмосферата в големите търговски центрове е емоционално стимулираща, което оказва 

положително влияние върху оценката на  потребителите за стоките. Всичко това 

допълнително повишава желанието за придобиване на стоки и притежаване, което 

насочва към материалистичната ориентация на потребителите. 

 

Материалистична ориентация на потребителите 

Редица изследователи са на мнение, че материализмът оказва съществено влияние 

върху поведението на потребителите, като темата се изследва широко от края на 80-те 

години на 20 век. Материализмът е разглеждан от различни научни перспективи, което 

затруднява учените да изведат една-единна дефиниция (Richins & Dawson, 1992; Shrum 

et al., 2013). Сред многото определения се открояват общи характеристики, насочващи 

към приписването на особена важност на притежанията, в резултат на което хората 

се стремят към придобиването им (Belk, 1983; Richins & Dawson, 1992). Въпреки 

посочения засилен изследователски интерес, причините за и последствията от 

материализма все още не са проучени достатъчно добре (Kilbourne & LaForge, 2010).  

Материализмът на потребителите среща противници сред изследователите, които 

извеждат на преден план негативните му последствия за личността и социума като цяло 

(Belk, 1983; Burroughs & Rindfleisch, 2002; Dittmar, 2007; 2008). Емпирични 

изследвания сочат, че при хората със силно изразена материалистична ориентация е по-

вероятно да се отчитат по-ниски нива на субективно благополучие, щастие и 

удовлетвореност от живота (Burroughs & Rindfleisch, 2002).  

Въпреки преобладаващо едностранчивото разглеждане на материализма като 

неблагоприятен за личността, в литературата се срещат и автори, които предлагат 

различен прочит. М. Ричинс и С. Доусън подчертават необходимостта от задълбочено 

проучване на потенциалните положителни влияния на материализма върху 

икономическото развитие – както за личността, така и за обществото като цяло (Richins 

& Dawson, 1992).  

В опит да представят „неутрална” дефиниция, В. Ларсен и съавтори свързват 

материализма с „убеждението, че материалните обекти са важни и ценни” (Larsen, 

Sirgy, & Wright, 1999: 78). След преглед на изследванията в областта тези автори 

посочват някои от възможните негативни последствия от материализма за обществото 

и личността като вреди за околната среда, социална изолация, конфликти в 

семейството, намалена удовлетвореност от живота и неприемливо поведение на 

пазаруване (като кражби). Сред положителните ефекти от материализма същите 

изследователи назовават повишаване на самооценката, разпределяне на доходите, 

натрупване на благосъстояние, стремеж към кариерно развитие в добре платени 

професии, както и опазване на околната среда (Пак там).  

В психологическата наука се наблюдават различни подходи за проучване на 

материализма. Р. Белк анализира връзката между отделни личностни черти и 

материализма, като стига до заключението, че за хората с материалистична ориентация 

са присъщи силно чувство за собственост, липса на щедрост и завист (Belk, 1984).  

М. Ричинс и С. Доусън анализират и проучват материализма като ценностна 

ориентация. Според двамата изследователи вярванията за важността на притежанията в 

живота на човека насочват към централното място на притежанията за личността; 

придобиването им като път към постигане на щастие и разглеждането им като 

показатели за личния успех и този на другите (Richins & Dawson, 1992). 

Проучването на материализма като елемент от ценностната система е застъпено в 

теоретичната концепция на Т. Кесър и Р. Райън за целеполагането. Вътрешно 

мотивирана е ориентацията на личността към задоволяване на психологически 
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потребности като автономност и себеприемане. Външно мотивирани са целите за 

постигане на финансов успех и известност. Оттук личността се характеризира с 

материалистична ориентация, когато придава важност преимуществено на външните 

жизнени цели (Kasser & Ryan, 1993). 

В условията на променени модели на потребление, близки до тези в 

консуматорските общества, интерес представлява проучването на материалистичната 

ориентация на българските потребители. За целите на анализа е издигната една основна 

хипотеза. 

Хипотеза: Допуска се, че материалистичната ориентация на личността варира 

в зависимост от индивидуални променливи като пол, възраст, местоживеене и 

месечен доход.  

Предполага се, че при мъжете, за които се приема, че в по-висока степен са 

насочени към власт и надмощие, е по-характерно разглеждането на притежанията като 

показатели за постигнатия успех, в сравнение с жените. Потреблението дава 

възможност за демонстриране на финансов успех и достигнат висок социален статус. 

Същевременно очакванията са, че материалистичната ориентация е по-силно 

изразена в юношеството и в ранната зрялост, когато потреблението на стоки се 

използва за изразяване на аз-идентичността, като допусканията са, че приписваното 

централно значение на притежанията за личността намалява с напредване на възрастта. 

Подобни резултати за отслабване на важността на потреблението с увеличаване на 

възрастта са отчетени в изследвания на други култури (Belk, 1985; Richins & Dawson, 

1992). 

В по-големите населени места потребителите имат възможност да посещават 

множество и разнообразни търговски обекти, където се предлага богат набор от 

алтернативи за потребление. Емоционалното стимулиране на клиентите в големите 

търговски вериги води до повишена готовност за покупки и желание за потребление. 

Предположението е, че хората в по-големите градове се отличават с по-изразена 

склонност към потребление и приписват по-голямо значение на придобиването на 

стоки, докато живущите в по-малки населени места разполагат с по-ограничен набор от 

възможности за потребителски избор и не толкова разнообразна мрежа от търговски 

обекти, които да стимулират покупателната дейност. 

Лицата с по-висок месечен доход е по-вероятно да придават по-голямо значение 

на придобиването на вещи и притежания като измерители на постигнат успех и 

положение в социалната йерархия. По-високите доходи предполагат по-големи 

покупателни възможности и по-високи нива на потребление, докато хората с по-

ограничени финансови ресурси разполагат с по-тесни граници на потребление. 

Проявеният изследователски интерес към материализма е налице сред широк кръг 

учени от различни области на науката – политолози, социолози, психолози и 

изследователи на потребителското поведение. Различните изследователски 

перспективи използват специфични обяснителни модели и съответстващ им 

инструментариум за измерване, в резултат на което се отчитат противоречиви ефекти 

от проявлението на материализма (Shrum et al., 2013). За целите на настоящото 

изследване материализмът на потребителите се разглежда като ценностна ориентация 

на личността и се отчитат силните страни на този обяснителен модел.  

 

 

 

Извадка 
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Изследването е проведено през юни 2011 г., като участниците са подбрани на 

случаен принцип. Хората, които са слабо активни в интернет пространството, не 

попадат в извадката, тъй като въпросникът е предоставен за попълване само онлайн.  

В изследването се включват 583 лица, от които 436 жени (75%) и 147 мъже (25%). 

Обособени са четири възрастови групи от участници, като до 24 г. са 22% от лицата; 

между 25 и 34 г. – 62%; от 35 до 44 г. – 9% и над 45 г. – 7%. Непропорционалното 

разпределение на участниците според възрастта им вероятно се дължи на по-активното 

присъствие в интернет средата на хората от двете по-силно представени възрастови 

групи.  

Най-висок е процентът на изследвани лица, които живеят в столицата (72%). 

Участниците от големите градове (14%) и тези от малките градове/ селата (14%) са с 

еднакъв процентен дял. Извадката е добре представена по местоживеене и се 

доближава до разпределението на населението в страната. 

Най-голям е делът на лицата с месечен доход между 501 лв. и 1000 лв. (38%). 

Втора по численост е групата с месечен доход под 500 лв. (20%), последвана от тази с 

доход между 1001 лв. и 1500 лв. (17%). На четвърто място по численост се подреждат 

изследваните лица без доход (13%). Сравнително по-малък е делът на участниците с 

доход от 1501 лв. до 2000 лв. (7%) и тези с месечен доход над 2001 лв. (5%). 

Посоченото разпределение в извадката се доближава до разпределението на месечния 

доход сред населението в страната. 

 

Инструментариум 
Материалистичната ориентация на потребителите е измерена със Скалата за 

материални ценности, предложена от М. Ричинс и С. Доусън (Richins & Dawson, 1992). 

В първоначалния й вид скалата е съставена от 18 твърдения, като е използвана 5-

степенна оценъчна скала за изразяване на съгласие, където „1” означава „много слаба 

степен”, а „5” – „много силна степен”. Авторите открояват 3-факторна структура на 

въпросника. Първата подскала е Определян от притежанията успех (Успех) и включва 

айтеми, които разглеждат притежанията като индикатори за успеха на човек. Втората 

подскала е обозначена като Стремеж към придобиване (Централност) и засяга 

силното значение, което хората приписват на придобиването и притежаването изобщо. 

Третата подскала носи наименованието Придобиването като средство за постигане 

на щастие (Щастие) и разглежда степента, до която потребителите оценяват 

придобиването като път към щастието.  

Отсъствието на данни за прилагане на Скалата за материални ценности в 

България налага да се направят необходимите стъпки за адаптиране на въпросника. 

Приложението на Скалата за материални ценности в български условия откроява 

обособяването на 3-факторна структура на въпросника, която съответства на 

представените от авторите на скалата три фактора: Успех, Централност и Щастие. 

Всяка от трите подскали се отличава с добра вътрешна съгласуваност между айтемите, 

(α на Кронбах: 0,72 – 0,81), което само потвърждава високата надеждност на 

въпросника, приложен в български условия (α на Кронбах = 0,83). 

 

Резултати 

Като цяло участниците в изследването не се отличават със силно изразена 

материалистична ориентация (Таблица 1). Прави впечатление, че получените най-

високи стойности в извадката са за придаваното значение на придобиването и 

притежаването (M = 13,8, SD = 4,00). Макар и в умерена степен, изследваните лица от 

българската извадка придават важност на придобиването на стоки. Този резултат може 

да се обясни с навлизането на модели на потребление, присъщи на консуматорското 
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общество, които са в процес на усвояване, но същевременно остават недотам широко 

приети. Убеждението, че придобиването на пари и материални притежания се явява 

най-важна цел в живота на хората, се споделя в умерена степен от участниците в 

изследването. Централното значение, което се придава на придобиването на пари и 

притежания, определя начина на живот на личността, както и взаимоотношенията й с 

другите хора. За българското общество дълго време са по-присъщи ценности, 

характерни за колективистичните култури, свързани със запазване на традициите, 

конформността и поддържане на добри отношения с другите. Подчертаната ориентация 

към печелене на пари и материални притежания се отнася по-отчетливо към 

индивидуалистичния тип култури, където доминира ориентацията към 

себеутвърждаване чрез власт и постижения. Социалните промени у нас са съпроводени 

с преминаване от колективистични ценности към индивидуалистични такива. 

Промяната в моделите на потребление също отразява тези трансформации, в резултат 

на което се наблюдава умерена материалистична ориентация у потребителите от 

българската извадка. Глобализацията допълнително подпомага разпространението на 

модели, присъщи за консумарските общества. Тенденцията за противопоставяне на 

консумеризма и призивът да се употребява само толкова, колкото е необходимо, също 

предлага възможно обяснение за недотам силно откроената материалистична 

ориентация при изследваната извадка.    
 

                    Таблица 1. Описателна статистика на Скалата за материални ценности 
 

Подскала 

 

Брой 

лица 

Средна 

стойност 

Медиана 

 

Мода 

 

Стандартно 

отклонение 

Минимална 

стойност 

Максимална 

стойност 

Успех 583 12,7 13,0 13 4,15 5 25 

Централност 583 13,8 14,0 14 4,00 5 25 

Щастие 583 13,3 13,0 15 4,07 5 25 

 

Убеждението, че парите и вещите са път към постигане на щастие, благополучие 

и по-добро качество на живот, е изразено в умерена степен сред изследваната извадка 

(M = 13,3, SD = 4,07). Търсенето на други източници на щастие обяснява недотам силно 

изразената материалистична ориентация на участниците. Насочеността към взаимно 

удовлетворяващи отношения с другите хора, както и към самоусъвършенстване, и 

развитие на личния потенциал, биха могли да се разглеждат като източници на щастие, 

които дори да имат по-силно влияние върху личността. Умерената ориентация към 

придобиването като път към щастие показва обаче, че потреблението донякъде се 

оценява като източник на положителни преживявания. Тази преценка вероятно се 

дължи на комуникацията с потребителите, която все по-често е насочена към 

положително емоционално стимулиране и изграждане на доверие между 

производители и потребители. 

По-слабо застъпено е убеждението сред участниците, че придобитите вещи и 

стабилните финансови ресурси са доказателство за постигнат успех и себереализация 

(M = 12,7, SD = 4,15). Това показва, че изследваните лица съдят за личния си успех и 

този на другите хора не толкова силно въз основа на материалното изражение на 

парите, с които човек разполага. Следователно притежанията и парите не се явяват 

единствената отправна точка за саморефлексия, тъй като за участниците съществуват и 

други важни измерители за постигнатия успех, каквито могат да бъдат кариерното 

развитие и разгръщането на личния потенциал. 

В обобщение може да се посочи, че лицата от изследваната извадка се 

характеризират с умерена материалистична ориентация, което показва, че моделите на 

консуматорските общества не са широко приети и застъпени, тъй като у нас навлизат в 
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общество с различна ценностна система, където свръхпотреблението все още не е 

водещ фактор в живота на хората. От друга страна, сравнително ниските доходи на 

българите ограничават покупателните им възможности, което възпрепятства 

отчетливите прояви на прекомерно потребление. Не на последно място, в българското 

общество има формирана негативна нагласа към бързо забогателите, които използват 

потреблението за демонстриране на финансова мощ и заявяват претенции за по-висок 

социално-икономически статус чрез разточителство на вещи. 

Интерес представлява проверката за влиянието на демографските характеристики 

на участниците върху материалистичната им ценностна ориентация (Таблица 2).   

Наблюдават се две полови различия. Стремежът към придобиване на вещи е по-

силно изразен при жените (M = 14,2, SD = 4,02), докато мъжете (M = 12,7, SD = 3,68) са 

по-малко склонни да приписват централно място на придобиването и притежаването 

изобщо. Отчетеното полово различие е статистически значимо [F (1, 581) = 18,0, p < 

0,001]. Възможно обяснение на очерталата се тенденция предлагат свързаните с 

идентичността функции на притежанията (Dittmar, 2008). Централното място, което 

жените придават на придобиването на вещи, може да се дължи на стремежа им да 

покажат своя социален статус на фона на съревнованието им с мъжете в професионален 

план. От друга страна, на притежанията се приписват функции за поддържане на 

междуличностните отношения. Посочваната в литературата силна ориентация на 

жените към отношенията с другите също предлага възможно обяснение на по-

изразената им насоченост към придобиване на вещи. Стремежът за поддържане на 

добри взаимоотношения със семейството и приятелите може да намери проявление в 

потреблението на стоки, които символизират и укрепват тези връзки. Притежанията, с 

които се обгражда човек, са дълбоко свързани с Аз-идентичността. Приема се, че те 

отразяват личностните качества – оттук жените от настоящата извадка могат да ценят 

по-високо от мъжете притежанията, тъй като ги свързват по-тясно със своята Аз-

концепция и натоварват смислово потреблението си със символни значения. 
 

     Таблица 2. Резултати от еднофакторните дисперсионни анализи на  

           Скалата за материални ценности 
 

 

 

Фактор 

Демографски променливи 

F-стойности 

Пол Възраст Доход Местоживеене 

1. Успех  0,44   0,62   2,91*           0,60 

2. Централност  18,0***   3,45*   0,87           5,23** 

3. Щастие  8,99**   0,21   1,92 1,06 

         * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Мъжете (M = 14,16, SD = 4,16) оценяват в по-висока степен от жените (M = 13,01, 

SD = 4,00) придобиването като средство за постигане на щастие. Наблюдаваното 

полово различие е статистически значимо [F (1, 581) = 8,99, p = 0,003]. Отчетената 

тенденция може да се обясни с наличието на други важни сфери в живота на жените, 

които да се оценяват от тях като по-силни източници на щастие – например 

отглеждането на деца и поддържането на удовлетворяващи отношения със значимите 

други. 

Жените и мъжете разглеждат в еднаква степен притежанията като доказателство 

за постигнат успех [F (1, 581) = 0,44, p = 0,51], с което следва да се отхвърли 

първоначално издигнатото предположение за полово различие. Ориентация към успех 

се простира в редица сфери от живота на личността – от професионалната реализация 

до стремежа към самоусъвършенстване. Мотивацията за успех намира проявление в 
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потреблението, където с лекота могат да се наблюдават социално видими материални 

индикатори за постигнати социален статус и качество на живот. Стремежът на жените в 

кариерен план да са също толкова успешни, колкото мъжете, дава възможно обяснение 

на отчетената липса на статистически значимо полово различие по отношение на 

определяния от притежанията успех. 

Откроява се едно статистически значимо възрастово различие при 

материалистичната ориентация в настоящата извадка. Според възрастта си участниците 

се различават в стремежа си към придобиване и притежаване (подскала Централност) 

[F (3, 579) = 3,45, p = 0,016]. Участниците под 24 години (M = 14,3, SD = 4,05) 

приписват в по-висока степен централно място на притежанията в живота си, отколкото 

лицата над 45 години (M = 12,4, SD = 3,38) (р = 0,041), с което се потвърждава 

първоначалното допускане за възрастови различия в изследването. Въпреки че не се 

отчитат статистически значими различия между четирите възрастови групи, прави 

впечатление, че значението, което имат притежанията в живота на човека, отслабва с 

напредване на възрастта. Получените резултати съответстват на посочените от Р. Белк 

данни, че с възрастта материалистичната ориентация намалява, като това се наблюдава 

най-вече след средната възраст (Belk, 1985). Централното място на вещите и 

придобиването им при младите хора може да се свързва с изграждането на 

идентичност. Респондентите под 24 г. са в началото на своя професионален път и е по-

малко вероятно да се отличават с големи успехи в кариерното си развитие, (за разлика 

от хората в зряла възраст). Оттук придобиването на вещи предлага възможност за 

изразяване на себе си посредством потреблението – тенденция при младите хора (и 

децата), отчетена от редица изследователи на потребителската социализация (John, 

1999).  

По-слабото значение, което участниците над 45 г. придават на притежанията, 

може да се дължи на ориентацията им към други значими ценности в живота  като 

семейството, самоусъвършенстването и т.н.  

Наблюдава се влияние на местоживеенето върху приписваната важност на 

притежаването на вещи и придобиването им (подскала Централност) [F(2, 580) = 5,23; 

p = 0,006]. Изследваните лица от малките градове и селата (M = 12,52; SD = 3,53) 

придават по-слабо значение на придобиването на стоки в сравнение с участниците от 

големите градове (M = 14,07; SD = 3,91) или от столицата (M = 14,05; SD = 4,06), с което 

се потвърждава предварително издигнатото допускане за индивидуални различия. 

Насочеността на участниците от малките градове и селата към ценности, различни от 

материалните – например свързани с традицията, предлага тълкуване на получения 

резултат. От друга страна, животът в по-големите градове предполага повече 

анонимност, която може се компенсира чрез „текстовете” на потреблението. 

Заявяването на себе си в обществото става чрез вещите, с които хората се обграждат, и 

социално видимото потребление, което другите могат да наблюдават и оценяват. 

Оттук, логично за хората от големите градове се повишава значението на 

придобиването и притежаването, в чиято основа стоят редица социални потребности – 

от себеизразяване, от защита на Аз-а, от изтъкване и т.н. От друга страна, градската 

среда предлага повече търговски центрове, които допълнително стимулират 

склонността към потребление. Разбира се, електронната търговия и онлайн 

пазаруването донякъде размиват границите на местоживеенето, но силата на 

въздействие на магазинната атмосфера, емоционалната стимулация и активирането на 

клиентите на мястото на покупко-продажба, отличават посещението в магазините и 

увеличават готовността за пазаруване, а оттам – и за потребление.  

Откроява се различие между групите според месечния им доход при 

разглеждането на притежанията като индикатори за успеха на човек (подскала Успех) 
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[F(5, 577) = 2,910, p = 0,013]. За участниците без доход (M = 13,75, SD = 3,84) 

притежанията служат в по-висока степен като доказателство за нечий успех при 

сравнение с лицата с доход между 500 лв. и 1000 лв. (M = 12,14; SD = 4,0), с което се 

потвърждава предварителното допускане за различие в изследването. За респондентите 

без доход липсата на такъв може да подсили стремежа им към финансов успех, а оттук 

и измерването на чуждия и личния успех посредством материалното му изражение. 

Подобен тип поведение се обяснява с механизма на компенсаторното потребление, при 

което хората се обграждат с голям брой вещи, показатели за постигнат успех, когато не 

успяват да задоволят психологическите си потребности от признание и уважение 

(Kasser, 2002). 

 

Заключение 

Може да се обобщи, че участниците от българската извадка се характеризират с 

умерено изразена материалистична ориентация, като се наблюдават индивидуални 

различия сред изследваните лица. Жените придават по-голямо значение на 

придобиването и притежаването на вещи в живота си, докато мъжете разглеждат в по-

висока степен материалните придобивки като път към постигане на щастие. За по-

младите хора е по-важно да придобиват и да притежават. Респондентите, които живеят 

в малки градове или села, са с по-слаба материалистична ориентация. Участниците без 

доход са по-склонни да разглеждат вещите и материалните придобивки като 

доказателства за постигнат успех.  

Получените резултати разглеждат материалистичната ориентация на българите в 

период на навлизане и приемане на модели на потребление, характерни за 

консуматорското общество. Стимулирането на потреблението има редица 

преимущества от гледна точка на икономическата стабилност на една страна, но крие и 

рискове, когато се проявява в потребление, което реално не отговаря на финансовите 

възможности на един човек.  

В условията на икономическа криза динамиката на пазара е голяма и диктува 

редица промени в моделите на потребление. Интерес би представлявало изследването 

на материалистичната ориентация на българските потребители след време, за да се 

анализират проявите на потребителски материализъм и да се направи съпоставка с един 

по-ранен период. Влиянието на глобализацията може да ускори приемането на 

моделите на свръхпотребление, но същевременно може да се окаже по-устойчива 

тенденцията за противопоставяне на свръхконсумацията и потребление само в 

степента, която действително е необходима за задоволяване на потребностите. 
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Резюме: Корпоративната социална отговорност (КСО) е задължителен и стратегически 

инструмент, чрез който една компания може да засили своята марка, да развие добри отношения със 

заинтересованите страни, да повиши нейната атрактивност както за настоящи, така и за и потенциални 

служители, и да си осигури достъп до нови пазари, които в крайна сметка ще доведат до 

материализиране на визията ѝ. Настоящият доклад се фокусира върху потенциалните предимства на 

корпоративната социална отговорност (КСО) при набиране на служители. Известно е схващането, че 

КСО играе голяма роля за успеха на компанията. Целта на този доклад е да разбере дали КСО играе роля 

за привличането на таланти и да се опита да отговори на въпросите: КСО подпомага ли онези, които 

търсят подходящ работодател? КСО прави ли компаниите по-привлекателни? Получените резултати ще 

покажат на фирмите как, прилагайки методите на КСО, да станат по-привлекателни за кандидатите за 

работни места. 

Ключови думи: таланти, корпоративна социална отговорност, фирмена репутация 

 
Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is mandatory and strategic tool through which a 

company can strengthen its brand, develop good relationships with stakeholders, increase its attractiveness for 

both current and potential employees, and to ensure access to new markets, which will eventually lead to the 

materialization of its vision. This report focuses on the potential benefits of Corporate social responsibility 

(CSR) in recruitment. It is known notion that CSR plays a big role in the success of the company. The aim of this 

report is to understand that CSR plays a role in attracting talent and try to answer the questions: Does CSR helps 

those seeking suitable employer? Makes CSR the companies more attractive? The results will show companies 

how applying methods CSR to become more attractive to applicants for jobs. 

Key words: talents, corporate social responsibility, corporate reputation 

 

 

 

Въведение 

 

Технологичният напредък генерира необходимост от високо образовани 

професионалисти, способни да контролират новите технологии и да движат бизнеса 

напред. Технологичното развитие е толкова бързо, че обществото не може адекватно да 

осигури високо образована работна сила, необходима да посрещне новосъздадените 

възможности. Това доведе до „битката за таланта”, с която се сблъсква съвременният 

бизнес. Той трябва да открие начини как да убеди кандидатите за работа да подпишат 

договор. Според доклад на McKinsey, публикуван през 2012 г., „има вероятност до 2020 
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г. да не достигат 18 милиона високо образовани и добре обучени 

служители”(McKinsey, 2012). 

Тъй като компаниите вече нямат решаващата дума на трудовия пазар,  

кандидатите завоюват все по-голямо влияние върху него. Ето защо организациите 

трябва да разберат как да се разграничат от конкурентите си и да станат още по-

привлекателни, ако искат да привлекат таланта, от който се нуждаят. 

Светът, в който живеем, все повече започва да се подчинява на принципа на 

мрежата – информацията, идеите, продуктите се разпространяват много по-лесно, 

хората имат повече възможности за обмен с останалия свят, компаниите могат да бъдат 

видими за по-широк кръг партньори и клиенти. Тази информираност прави обществото 

по-взискателно към бизнеса. Начинът компаниите да отговорят на високите очаквания 

към тях е да покажат ангажираност чрез своята корпоративната социална отговорност 

(КСО). 

Настоящият доклад се фокусира върху потенциалните предимства на 

корпоративната социална отговорност (КСО) при набиране на служители.  Целта на 

направеното проучване  е да разбере дали КСО играе роля за привличането на млади 

таланти. За  постигането на тази цел в доклада първо ще бъде разгледана от теоретико-

практична гледна точка концепцията като цяло за корпоративната социална 

отговорност, а след това ще бъдат представени резултати  от проведено изследване  

сред потенциални кандидати за работа.  

 

 

Корпоративна социална отговорност (КСО) 

 

В днешно време все повече се говори за корпоративна социална отговорност. Все 

повече фирми отделят внимание за дейности в тази посока. КСО не се изчерпва с 

подпомагане на благотворителни каузи или епизодично включване в социални проекти. 

Тя е концепция за положителното ни отношение към заобикалящата ни среда. Самият 

механизъм на действие изисква отношение и поглед към това, с което разполагаме, но и 

към бъдещето. Именно затова в основата си, то лежи на принципите за устойчиво 

развитие. КСО е концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес 

стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото 

развитие на своя бизнес, обществото и околната среда. 

Дефинициите на понятието корпоративна социална отговорност (КСО) са твърде 

разнообразни, но те гравитират около двете ключови, дадени от Европейската комисия 

и Световната банка. Според Европейската комисия "КСО е концепция, при която 

компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната 

среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с 

всички заинтересовани страни" (Зелена книга на ЕК „Насърчаване на европейска 

рамка за Корпоративна социална отговорност“ – COM (2001) 366 от 18.07.2001.). 

Според Световната банка "КСО е ангажиментът на бизнеса да допринася за 

устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните 

семейства, местната власт и обществото като цяло с цел повишаване качеството на 

живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието" (World 

Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility) . Тук КСО 

се разглежда като дейност, която не е еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за 

балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономическият растеж, 

развитието на обществото и защитата на околната среда. 

Много водещи експерти и мрежи в бизнеса също предлагат своя дефиниция за 

понятието. Една от най-популярните е тази на Филип Котлър и Нанси Лий. Те 
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определят КСО като „поемането на ангажимент за подобряване на общественото 

благополучие чрез доброволчески бизнес практики и използване на корпоративни 

ресурси“. (Kotler Ph, N. Lee, 2005, p.3-4) . Според двамата учени тук не става въпрос за 

бизнес дейности, определени по закон, а се има предвид съзнателното и доброволно 

поемане на ангажимент от страна на бизнеса да избира и прилага тези практики и по 

този начин да реализира своя принос за развитието на обществото. За да бъде 

определена една компания като социално отговорна, този ангажимент трябва да бъде не 

само осъществен, но и показан чрез популяризиране на определена бизнес практика и 

нейния принос – финансов или нефинансов.  

КСО има вътрешно и външно измерение. Вътрешният аспект включва 

взаимоотношенията между работодателите и работниците и се изразява в инвестиране в 

човешкия капитал, в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др. 

Външният обхваща доставчиците, обществените и неправителствените организации, 

общините и всички останали представители на средата, в която се развива фирмата. 

 

 

Възникване и развитие  на концепцията за корпоративната социална 

отговорност (КСО)  

 

Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) възниква в 

Съединените щати през 60-те години на ХХ в. в резултат на дебати за социалното 

поведение на многонационалните корпорации. Първият в историята доклад на тази 

тема е подготвен от американска фирма за сладолед Ben&Jerry's , но най-яркият пример 

за проява на корпоративна социална отговорност е петролният гигант "Шел" (Shell). В 

отговор на разрастваща се криза и сериозни финансови проблеми, през 1995-а 

компанията решава да потопи своя нефтена платформа в Северно море. Намерението й 

обаче среща остро неодобрение от страна на медиите и обществеността, а клиентите 

дори бойкотират продуктите й. Случката прераства в скандал и "Шел" се отказва от 

плановете си. Впоследствие отразява действията си в аналитичен доклад със заглавие 

"Печалба или принципи. Трябва ли да избираме?". Така остава в историята като 

компанията, поставила основите на корпоративната социална отговорност.  

В Европа понятието "корпоративна социална отговорност" е сравнително ново. 

За първи път се използва през 1993-а, когато тогавашният председател на Европейската 

комисия Жак Делор се обръща към европейския бизнес с апела да провежда политика 

на социално ангажирано поведение. През 2002 г. Асоциацията за външна търговия 

(FTA) в Брюксел насочва усилията си към създаването на обща платформа на 

различните европейски етични кодекси и поставя основите на обща европейска система 

за мониторинг за социално съгласие. През март 2003 г. асоциацията официално създава 

сдружението Бизнес инициативата за социално съгласие (Business Social Compliance 

Initiative - BSCI), което да разработи Европейската програма за социално съгласие в 

бизнеса. Днес членове на BSCI са всички световни корпорации - "Шел", "Ливайс", 

"Филип Морис", "Нестле", "Бритиш Еъруейз", "Водафон", "Форд", "Дженерал моторс" 

и др., а техните доставчици трябва да отговарят на международните социални 

стандарти. Това е стимул за фирмите да се сертифицират по SA 8000 - документът, 

който днес удостоверява социалната им отговорност (www.csr.bg). 

В България социологическо проучване за корпоративната социална отговорност 

на "Алфа рисърч", проведено по поръчка на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) 

през март - май 2007 г. показва, че преобладаващата част от бизнеса в България 

разглежда КСО само като спазване на законодателството - условия на труд, сигурност 

на договорните отношения и др. Друго погрешно схващане е, че отговорният бизнес е 

http://www.csr.bg/
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отношение на заинтересованост към съдбата на служителите във фирмата. Затова 

всичко, което макар и с малко надминава законодателните изисквания, се определя като 

корпоративна социална отговорност. Ако предприятието предоставя безплатен 

транспорт например, това е достатъчен мотив да се говори за социално отговорна 

политика. Като цяло корпоративната социална отговорност се възприема като 

концепция с един елемент - или само като отношение към работниците, или само като 

благотворителна дейност, или само като отношение към околната среда. Компаниите 

разглеждат бизнес етиката на парче, а не като цялостно понятие, като комплексна, 

многокомпонентна бизнес стратегия (Чипева, 2007). 

Към днешна дата нещата в българските фирми по отношение на политиката за 

КСО са малко по-различни. Редица компании се отличават със своите мащабни 

кампании в подкрепа на обществото и околната среда; прилагането на интегриран 

подход при осъществяване на програми и проекти за КСО, комплексност и 

дългосрочност. Те предимно са част от мултинационални компании, които оперират на 

пазара в България. Например: Кока Кола ХБК България, Загорка АД, Нестле България, 

Данон Сердика, Каменица АД, М-тел, Соффарма, „Овергаз ИНК” АД, EVN България и 

др. Повечето от фирмите проявяват постоянство при осъществяването на инициативите 

и те се превръщат в регулярни инициативи. Следвайки глобалните тенденции, може да 

се очаква, че компаниите, опериращи на българския пазар, все повече ще съсредо-

точават своя избор върху конкретни области за КСО, свързани с целите и задачите на 

компанията  (Славова, 2015, с.122). 

 

Роля на корпоративната социална отговорност за повишаване на 

репутацията и привлекателността на компанията за потенциалните 

кандидати за работа 

 

Съвсем естествено компаниите, които отделят от своите ресурси в полза на хората 

и животните в нужда, околната среда, обществото, започват да заемат по-челни 

позиции в списъка на търсещите ново кариерно предизвикателство. Важно е да 

уточним, че наистина става въпрос за хора, които имат възможност да избират къде да 

продължат да се развиват в професионален план. Обикновено това са заемащи високи 

нива в управлението, или поне професионалисти около средното ниво на йерархичната 

структура.  

КСО практиките оказват влияние и върху променливата привързаност към 

компанията, която е сред основните фактори, гарантиращи успеха на дадено 

предприятие или организация. По-силното отъждествяване с компанията се постига с 

развиване у служителите на чувството, че самата тя има отговорно отношение към 

заобикалящия свят, а не само към целта печалба (Бенчева и др., 2014). 

Редица изследвания на чужди автори показват, че социално отговорната компания 

се приема от вероятните нейни служители за такава, на която може да се има доверие. 

Това може да ги накара да се идентифицират с компанията, която за тях представлява 

определена социална група. В допълнение, кандидатите ще участват в дейности 

посочени от КСО и ще ги приемат като индикатор, така щото да си съставят мнение 

като каква ще бъде работата в определената компания (Greening and Turban, 2000, 

p.254). Оттук може да се направи заключение, че КСО определя необходимата за 

кандидатите причина, поради която желаят да се идентифицират с компанията и да 

бъдат част от тази социална група. 

Участници в  различни международни проучвания твърдят, че отговорното 

отношение на фирмата по отношение на социалната и природосъобразната политика, са 

важни за тях аспекти и дори са решаващи в процеса на кандидатстване на завършилите 
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своето образование млади хора (McShane et al., 2011).Проучванията сочат, че 

обвързването с дадена компания е свързано с процента на напусналите и 

новопостъпилите кадри, както и с честото отсъствие от работа без уважителни причини 

(McShane et al., 2011). Оттук може да се заключи, че КСО играе съществена роля в 

процеса на набиране на служители като част от човешкия ресурс, тъй като чрез КСО се 

привлича по-широк спектър от кандидати и се увеличават възможностите за подбиране 

на високо квалифицирана работна ръка. По този начин определени фирми могат да си 

извоюват преднина в конкурентната среда, което ще стане тяхно предимство и 

отличителна черта в сравнение с други фирми, които не са социално ангажирани 

(Brammer et al., 2007; Pohl and Hittner, 2008). Имиджът на компанията е централната 

точка при набирането на служители, тъй като имиджът повишава привлекателността на 

компанията. 

Хората, които търсят работа считат социално ангажираните компании за по-

предпочитани, а онези,  които нямат КСО - извън техните предпочитания (Jones et al., 

2010, p. 1-6). По-нататък Джоунс отбелязва, че „когато личните ценности съвпадат с 

ценностите на компанията, когато е налице работодател с висок авторитет и очаквано 

положително отношение към служителите,  тогава са налице основните причини, 

поради които кандидатите предпочитат социално отговорни компании” (Jones et al., 

2010, p. 1-6). 

 

 

Резултати от направеното проучване 

 

Направеното  проучване от автора на доклада  проверява дали съществуващата 

програма на КСО прави компанията  по-привлекателна за потенциалните кандидати за 

работа – талантливи млади специалисти. Проучването е направено сред 100 студенти от 

бакалавърска и магистърска програма в Университета за национално и световно 

стопанство, на възраст между 20 и 26 години. Изследваните студенти хипотетично 

представляваха бъдещите талантливи кандидати за работа, които трябва да бъдат 

привлечени към съответното работно място. Изследването не претендира за 

представителност, тъй като е проведено само сред студенти и то от един университет в 

България. Поради тази причина резултатите може и да не са приложими при студенти с 

друг вид академично обучение.  Те биха  могли обаче  да насочат вниманието на 

компаниите към  изявените предпочитания на младите хора и да ги мотивират да 

обърнат по-голямо внимание на своята корпоративна социална отговорност с цел 

привличане на таланти в организацията. 

На участниците в изследването бяха предоставени две измислени обяви за работа. 

В една от обявите  бяха описани специфични за КСО дейности, а  другата обява беше 

със същото съдържание, но без частта, в която са включени моделите на КСО. Целта на 

проучването е да измери до каква степен привлекателността на предлаганото работно 

място зависи от КСО. Бяха зададени 5 въпроса, които покриваха желанието на 

кандидатите да кандидатстват за предложеното място, защото го харесват и желаят да 

работят за компанията, която го предлага. Беше зададен един контролен въпрос, с 

който да се определи дали кандидатите харесват рекламираната компания, само защото 

тя е техният последен шанс за постъпване на работа. Измислената реклама на 

работното място можете да видите в следващото каре, като с по-тъмен шрифт  е частта, 

свързана с КСО политиката на компанията, която в едната от обявите липсва.  

 

 

Компания „Х“ търси нов талант – компания „Х“ търси ВАС! 
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„Х“ е водеща компания за спортни облекла, която е представена в над 30 страни 

в света и има повече от 400 000 служители. Предлагаме разнообразни продукти като 

обувки, дрехи и спортни аксесоари. Всеки би могъл да дойде при нас, ако има нужда 

от всякаква спортна екипировка – за тенис, колоездене, футбол, бягане и т.н.  

 

Ние в „Х“ се отнасяме грижливо с нашите служители. Като компания за 

спортни дрехи и аксесоари знаем, че животът не се състои само в работа. Ето 

защо ние предлагаме гъвкаво работно време, както и възможността да работите 

вкъщи, което ще балансира Вашия личен живот. Освен това предлагаме 

разнообразие от практически обучаващи дейности, които да подпомогнат 

развитието на колектива. Ние не само ценим нашите служители, но ценим и 

нашите клиенти, доставчици и околната среда. Поради тази причина използваме 

само органичен памук за нашите продукти. Ние работим в тясна връзка с нашите 

доставчици и стриктно ги проучваме, за да сме сигурни, че те държат на 

човешките права, на законите за труда и опазването на околната среда. В 

допълнение, нашата компания активно участва в живота на нашата общност, 

като организираме ежегодни спортни лагери за бедни деца.  Имаме академия за 

талантливи атлети, в която те получават образование с насоченост в сферата на 

техните спортни заложби. 

 

Нашите успехи  ни накараха да осъзнаем, че се нуждаем от нови таланти, които 

да ни помогнат за по-нататъшното ни развитие. Ето затова „Х“ търси теб! За да 

създадем и развием офиси в България, ние се нуждаем от амбициозни и талантливи 

хора специализирали в различни области – маркетинг, продажби, финанси, Пи ар, 

човешки ресурси, дизайн и логистика. 

 

КАКВО ТЪРСИМ 

За да сте подходящ кандидат, трябва да отговаряте на някои изисквания. Трябва да 

имате образование над средното в съответната област (напр. бизнес и дизайн). Тъй 

като работим на международния пазар, изискваме от нашите служители отлично да 

владеят английски език. Освен това, трябва да имате най-малко 6 месеца практика по 

специалността си (за предпочитане в спортната или модната индустрия). Ако сте 

мотивирана, изобретателна, гъвкава личност, която работи във и за колектива, Вие сте 

служителят, от когото имаме нужда. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ 

- Предизвикателна и интересна работа 

- Вълнуваща работна среда, която цени и прилага Вашата креативност 

- Иновативни работни процеси за създаване на висококачествени продукти 

- Добра работна атмосфера в подкрепящ Ви колектив 

- По-висока от средната заплата  

- Сигурност на работното място с големи възможности за повишение 

- Мениджмънт, който приема и цени приносът Ви за компанията 

- Обучение, което ще издигне кариерата Ви  

- Възможности да предадете знанията и уменията си на други. 
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 Привлекателността на компанията се измерва като комбинация от  оценката на 

зададените 5 въпроса. Зададените въпроси се оценяват по петобалната скала на Ликърт, 

като се определя  от „твърде малко вероятно ” до „много вероятно”. 

 Въпросникът за изследването включваше следните елементи: 

 

Таблица 1: Въпросник за изследване на предпочитанията на потенциалните кандидати 

за работа 

1=твърде малко 

вероятно 

2=малко 

вероятно 

3=не съм 

решил 

4=вероятно 5=много 

вероятно 

1 Бих положил големи усилия, за да работя в тази компания 1 2 3 4 5 

2 Бих се заинтересовал от кандидатстване за работа в компанията 1 2 3 4 5 

3 Бих искал да работя за компанията 1 2 3 4 5 

4 Бих приел предложение за работа 1 2 3 4 5 

5 Не бих се заинтересувал от компанията, освен ако това не е 

последна възможност за намиране на работа 

1 2 3 4 5 

6 Какъв е полът ви?   М    Ж 

7 На колко години сте?  

8 Каква степен на образование завършвате?  

9 Какво учите?  

 

 Средната възраст на участниците в проучването е 22 години, като 50,8% са от 

мъжки пол. По-голямата част от тях изучават управление и администрация, като 35,8% 

от тях се обучават в магистратура. 

 Резултатите от изследването  показват, че КСО действително прави работата по-

привлекателна, което е илюстрирано в Таблица 2.  

 

Таблица 2: Привлекателност на работата – с КСО и без КСО 

Реклама Ще положа 

големи 

усилия, за 

да работя 

за тази 

компания 

Ще съм 

заинтере-

сован да 

кандидат-

ствам за 

работа в 

тази 

компания 

Бих искал да 

работя  

за тази 

компания 

Бих при- 

ел предло-

жение  

за работа 

Не бих бил 

заинтересован от 

компанията, 

освен ако тя не е 

моята последна 

възможност 

Без КСО 3,06 

 

3,31 

 

3,28 

 

3,64 

 

2,63 

Със КСО 3,40 3,71 3,73 3,70 2,40 

 

 Анализът на резултатите от изследването сочи, че по всеки един от зададените 

въпроси по-предпочитана е рекламата на фирмата, в която присъства информация за 

нейната КСО. Забелязва, че харесванията на „Бих желал/а да работя за 

компанията”значително се отличават – оценката  за рекламата с  КСО (3,73) от 

оценката на рекламата без КСО (3,28).   

 Резултатите от изследването показват, че КСО не бива да бъде пренебрегвана при 

набирането на служители, защото тази организация на труда е важна за 

кандидатстващите. Нещо повече – тя води до увеличаване на привлекателността на 

определено работно място или фирма за даден кандидат. Това вероятно се дължи на 

факта, че кандидатите за работа използват КСО програмата, за да си създадат образ на 

това какво би било,  ако работят за определена компания . Те също така сравняват КСО 
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с личните си ценности и си вадят заключение, дали те самите биха си намерили място в 

дадена фирма. Поради тази причина, КСО се явява като важен аспект на процеса на 

набиране на служители. 

 Програмите за социална отговорност подобряват имиджа и репутацията на 

компанията. Предпочитаният имидж и репутацията, от своя страна, увеличават 

привлекателността на компанията като работодател, което кара търсещите работа да 

кандидатстват за обявеното от нея работно място. Когато рекламират определено 

работно място с цел привличане на талантливите млади служители, компаниите  трябва 

да наблегнат на дейностите на КСО, особено на онези, които са предназначени за 

служителите. Кандидатът трябва да осъзнае, че е престижно да работят за дадената 

компания, защото тя е социално активна и най-вече защото тя се интересува от своите 

служители и ги подкрепя в тяхната самореализация. 

 

Заключение 

Изследването илюстрира явното предпочитание на работно място, което се 

предлага от компания с програма за КСО. Резултатите показват, че оценката на такава 

компания е много по-висока от тази на фирма, която предлага дейности свързани с 

обществото като цяло. Бъдещите проучвания по темата биха могли да изследват точно 

кои аспекти от КСО са най-важни за кандидатите и дали това  би могло да се прилага 

при рекламиране на работните места в дадена компания. Друг интересен аспект, който 

би могъл да се подложи на изследване, е да се проучи до каква степен кандидатите 

познават програмите за КСО. Би било от значение да се отбележи дали кандидатите 

търсят именно компании с КСО и дали те най-напред търсят работодател и чак след  

това разбират за КСО. 

 

 

Литература 

Славова, И. (2015), Корпоративната социална отговорност в България: 

развитие, ограничения и предизвикателства, Икономически и социални алтернативи, 

бр. 2 

Brammer, Stephen; Millington, Andrew; Rayton, Bruce(2007), "The contribution of 

corporate social responsibility to organizational commitment." International Journal of 

Human Resource Management. 18(10). 

Greening, Daniel W.; Turban, Daniel B. (2000). "Corporate Social Performance as a 

Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce." Business & Society. 39(3). 

Jones, David A.; Willness, Chelsea R.; Madey, Sarah( 2010). "Why are job seekers 

attracted to socially responsible companies? Testing underlying mechanisms." Academy of 

Management and Annual Meeting Proceedings.  

Kotler Ph, N. Lee,(2005),  Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for 

Your Company and Your Cause,N.Y. 

McShance, Lindsay; Cunningham, Peggy (2011). "To Thine Own Self Be True? 

Employee's Judgements of the Authenticity of Their Organization's Corporate Social 

Responsibility Program." Journal of Business Ethics. 108(1) 

Зелена книга на ЕК „Насърчаване на европейска рамка за Корпоративна социална 

отговорност“ – COM (2001) 366 от 18.07.2001. 

Бенчева, Е., Парцова, Цв. И К. Баев (2014),“ Ползите от корпоративната 

социална отговорност“,  

<http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/04/15/2282521_polzite_ot_korpo

rativnata_socialna_otgovornost/>, (посетен на 23 март 2016) 



- 1068 - 
 

Чипева, Н. (2007), „Отговорен бизнес, но на парче“, 

<http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2007/11/30/403004_otgovoren_biznes_no_na_p

arche>, (посетен на 16.01.2016) 

McKinsey. (2012). Talent tension ahead: A CEO briefing. 

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/talent_tensions_ahead_a_ceo_briefing,  

(accessed April  13, 2016) 

Pohle, Georg; Hittner, Jeff. (2008). "Attaining sustainable growth through corporate 

social responsibility. IBM Global Business Services. Available from:< http://www-

935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03019-usen-02.pdf >, (accessed December 20, 2015) 

World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility,   

http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-

responsibility.aspx, ( accessed March 25, 2016.) 

http://csr.bg/social-responsibility/csr-development 

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/talent_tensions_ahead_a_ceo_briefing
http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx


- 1069 - 
 

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: СЪЩНОСТ, 

ВЪЗГЛЕДИ И ТЕОРИИ 

 

Мария Минкова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

E-mail: mariaminkova.bg@gmail.com 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: ESSENCE, VIEWPOINTS 

AND THEORIES 

 

Mariya Minkova, PhD Student  

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Резюме: Темата за корпоративната социална отговорност (corporate social responsibility) е актуална 

за съвременните организации, защото повишава значимостта и необходимостта от социално отговорно и 

ангажирано поведение в една бизнес среда. Поставя се акцент върху същността и идеята за корпоративна 

социална отговорност (КСО), като систематизира основните параметри на разбирането ѝ. В изложението 

е направен опит да се представи хронологичен преглед на възгледите през десетилетията на Андрю 

Карнеги, Макс Вебер, Джон Стюарт Мил, Оливър Шелдън, Адолф Берл, Мерил Дод, Джон Кейнс, 

Хауърд Боуен, Теодор Левит, Кейт Дейвис, Пол Лий, Милтън Фридман, Арчи Карол (с Пирамида на 

КСО), Джон Ууд, Марк Шварц и Филип Котлър. Освен със същността и възгледите за корпоративната 

социална отговорност, много изследователи се занимават и с теориите за развитието ѝ, задавайки 

въпросите как и защо следва да се интегрира в дейността на организациите. Представени са някои от най-

известните теории: теория на заинтересованите страни (stakeholder theory), теория на социалните 

договори (social contract theory) и теория на корпоративното гражданство (corporate citizenship theory). 

Заедно с това са представени съвременните възгледи за обхвата и приложението на корпоративната 

социална отговорност. В посветените на нея дискусии, се налага разбирането, че е желателно в 

организациите да съществува корпоративна култура и корпоративно гражданство, насърчаващи 

ценностите, които подпомагат възприемането и осъществяването на КСО инициативите в полза на 

всички нейни заинтересовани страни (акционери, мениджъри, служители, потребители, доставчици, 

кредитори, правителство) и обществото като цяло. 

 
Ключови думи: корпоративна социална отговорност, Пирамида на КСО (икономически, 

юридически, етични и филантропски отговорности), заинтересовани страни, корпоративно гражданство 

 
Abstract: The concept of corporate social responsibility (CSR) is an ongoing issue for modern 

organizations because it emphasizes the importance and need of socially responsible and committed behaviour in 

a business environment. It highlights the essence of the CSR concept, by systematizing the main parameters of 

its understanding. The text attempts to present chronologically the points of view of Andrew Carnegie, Max 

Weber, John Stuart Mill, Oliver Sheldon, Adolf Berle, Meryl Dodd, John Keynes, Howard Bowen, Theodore 

Levitt, Kate Davis, Paul Lee, Milton Friedman, Archie Carroll (with the Pyramid of CSR), John Wood, Mark 

Schwartz and Philip Kotler over the decades. Besides the essence and points of view regarding corporate social 

responsibility, many researchers are also engaged in the theories of its development, asking the questions why 

and how it should be integrated into corporate practices. Some of the most popular theories are presented: the 

stakeholder theory, the theory of social contracts and the theory of corporate citizenship. Moreover, the text 

attempts to presents the modern views on the scope and application of corporate social responsibility. What the 

respective discussions establish is that organizations should make sure there is corporate culture and corporate 

citizenship, promoting the values which facilitate the adoption and realization of CSR initiatives to the benefit of 

all stakeholders (shareholders, managers, employees, customers, suppliers, creditors, government) and the 

society in general. 

 
Key words: corporate social responsibility, Pyramid of CSR (economic, legal, ethical and philanthropic 

responsibilities), stakeholders, corporate citizenship 
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Въведение 
Корпоративна социална отговорност (КСО) е често използван термин в 

съвременното общество и се отнася за един процес, при който една организация 

изразява и развива своята корпоративна култура и социално съзнание (Calderon, 2011). 

Корпоративната социална отговорност поражда интерес в различни изследователи от 

цял свят и според тях е събрала голяма инерция през последните няколко години. 

Затова бизнес лидери, държавни служители и учени съсредоточават все повече 

внимание върху развитието на концепцията за „корпоративна социална отговорност“ 

(Reinhardt, Stavins, Vietor, 2008). 

 

Същност на корпоративната социална отговорност (КСО) 

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. 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). 

 

Важни уточнения на използваната терминология за корпоративна социална 

отговорност (КСО) 

Понятието „корпоративна“ е производно от „корпорация“ в общия широк смисъл 

– всяка фирма, всяка отделна бизнес структура или организация, а не в смисъла на 

голямата структура в бизнеса, както често се използва в ежедневието. Това е важно, 

защото означава, че социалната отговорност се отнася за всички бизнес формирования 

(фирми, организации, компании, корпорации) без изключение, а не само за най-

крупните и печелившите. Понятието „социална“ е синоним на „обществена“. Важно е 

да се има предвид, че социална отговорност е насочена към обществото изобщо - както 

към цялото общество, така и към отделни групи и нива в него. Понятието 

„отговорност“ произтича от обществения характер на бизнеса. В практиката бизнес и 

общество често се противопоставят, защото се представят като двете противоположни 

страни на една релация. Но това е съвсем условно, защото бизнесът е част от 

обществото и не може да е напълно различен от него, нито пък противоположен. Затова 

и в бизнеса отговорността трябва да  съответства на свободата, както във всички 

обществени сфери. Важно е да се отбележи също, че отговорността не се отнася към 

отделни дейности и прояви, а е част от абсолютно всяка дейност в организацията и 

засяга едновременно неговото количество, качество и ефективност (Драмалиева, 2014). 

 

Хронологичен преглед на възгледите от научната литература за 

корпоративна социална отговорност (КСО) 
По време на индустриализацията през XIX век влиянието на организациите върху 

обществото и околната среда минава в чисто ново измерение. Нерегламентираното 

производство разцъфтява и предприемачите в Европа и САЩ печелят огромни 

богатства. Новите технологии водят до повишаване на жизнения стандарт. Само 
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малцина т.нар. филантропи измежду индустриалците се тревожат за благополучието на 

техните служители, обществото и околната среда. Това поведение води до логичния 

сблъсък в началото на ХХ век, когато силните корпорации се сблъскват с 

новосформирани трудови съюзи (профсъюзи), които целят да дадат глас на 

работниците. Правителствата започват да търсят по-голяма отговорност за 

благоденствието и контрола върху инфраструктурата, въвеждайки за първи път 

антитръстовото законодателство (Томс, Стефанова, 2014). 

Един от най-големите индустриалци и филантропи на своето време Андрю 

Карнеги пише, че една компания е длъжна да жертва част от печалбата си за благото на 

обществото. Той счита, че начинът да се пребори новия за времето си феномен на 

социално неравенство е преразпределянето на излишъка от страна на по-заможните по 

един отговорен начин (т.е. произвеждайки високи нетни стойности за обществото). 

До края на живота си той инвестира над 20 блн.щ.д. за различни благотворителни 

инициативи, най-известната от които е създаването на множество обществени 

библиотеки в различни американски градове (Carnegie, 1889).  

Друг, приеман от учените за пионер, е Макс Вебер. В „Протестантска етика и 

духът на капитализма“ той определя протестантите като носители на духа на 

капитализма, защото ценностната им система най-много съответства на 

икономическите изисквания на обществото (Вебер, 1993). Възгледите характерни за 

протестантската трудова етика са, че трудът се възприема като добър сам по себе си и е 

начин да се придаде чувство за лично достойнство. Чрез усърдна и упорита работа 

човек може да преодолее всяко препятствие в живота и да намери своето място в 

обществото, допринасяйки за неговото благосъстояние (Илиева, 2009). Смята се, че 

производството на все повече и по-качествена продукция е в интерес на обществото и 

преобладаващо е разбирането, че по-този начин трудът на хората става социално 

отговорен. 

Стремежът към голямо добро (полза, удоволствие, щастие) за най-голям брой 

хора - утилитарният принцип на Джон Стюарт Мил – насочва към възгледа, че в 

организацията може да се постига по-справедливо разпределение, тъй като всички 

икономически сфери, освен производството, допускат човешка намеса. Именно тази 

представа за възможностите на човека в икономическа среда, обуславя по-нататък 

стремежа към социално-политически реформи в обществото (Crane, 2012). 

Както вече е споменато, идеята за корпоративна социална отговорност (КСО) се 

заражда  в следствие на процесите на индустриализация в Америка. Британският учен и 

индустриалец - Оливър Шелдън - автор на „Философия на мениджмънта“ смята, че една 

от основните цели на КСО е икономическата отговорност, но също така основна цел е и 

ползата за обществото и че управителите на компаниите следва да ръководят именно с 

такава концепция своите предприятия. Той прокламира революционните за времето си 

виждания за по-човешко отношение към работниците и задължението на индустрията 

да премахне бедността, както и че интересите на една общност трябва да бъдат 

поставени преди печалбите на компанията (Sheldon, 1923). 

Темата към кого следва да са отговорни ръководителите на организациите среща 

много дискусии, като например дали предприятията трябва да се ангажират с 

корпоративна социална отговорност. Един от известните дебати е т.н. Berle-Dodd – 

той се състои от две конкуриращи се версии за корпорацията. През 1931 г. Адолф Берл, 

професор в Columbia Law School изразява становище, че управлението на една 

компания трябва непременно и изцяло да бъде в полза на нейните акционери. Той 

счита, че корпорациите са просто средства за постигане и защита на интересите на 

акционерите и че корпоративното право трябва да се тълкува в този смисъл, както да 

отразява само тези принципи (Berle, 1931). Година по-късно - Е. Мерик Дод – професор 



- 1072 - 
 

в Harvard Law School, оспорва позицията на Берл и изразява становище, че всъщност в 

действителността се засилват обществените нагласи, че бизнесът не само има 

отговорности към обществото, но че корпоративните мениджъри трябва доброволно и 

без правна принуда да управляват бизнеса си по такъв начин, че да изпълняват тези 

задължения (Dodd, 1932). В последствие темата се следи с голям интерес от страна на 

широката общественост и оказва силно влияние като води до законодателни промени в 

корпоративното право, с което на компаниите се разрешава финансирането на социални 

проекти и по този начин се дава път на филантропията. Самият Берл години по-късно 

признава, че дебатът е решен в полза на Дод и че при това правно положение законът 

дава възможности на корпорациите да се вземат под внимание и други заинтересовани 

страни. 

През годините на Голямата депресия, британският икономист Джон Кейнс налага 

тезата, че държавната намеса действаща като „невидима ръка“ е единственият начин 

да се осигури икономическа стабилност и развитие. Когато има нестабилност, 

държавата трябва да се намесва в икономиката за решаване на проблемите, а когато се 

стабилизира – да отслаби своята намеса. Това осигурява равновесие в организациите и 

подпомага някои отрасли, регулира паричното обръщение, парира безработицата, 

стимулира производството, контролира потреблението и капиталовложенията. А 

ученият Тeодор Крепс за пръв път използва термина „социален одит“, призовавайки 

компаниите да поемат отговорност към служителите и гражданите (Смит, 2010). 

В началото на 50-те години на ХХ век - един от актуалните тогава изследователи  

-Хауърд Боуен използва фразата корпоративна социална отговорност. В знаковата си 

книга „Сoциалните отговорности на бизнесмена“ той открито поставя въпроса: „Какви 

са отговорностите, които представителите на бизнеса имат в обществото?“. Книгата 

бележи нов период в научната литература. Боуен счита, че действията, политиките и 

поведението на бизнесмените трябва да съответстват на етичните норми и ценности на 

обществото (Bowen, 1953). Няколко години по-късно Теодор Левит, заедно с група 

учени се противопоставят на схващанията, предложени от Боуен. Те припознават 

социалната отговорност като опасност, която заплашва благополучието на 

корпорациите и отстояват тезата, че отговорността на бизнеса е свързана само с 

нейните икономически измерения (Levitt, 1958). 

През 60-те години на ХХ век Кейт Дейвис вече съвсем риторично поставя 

въпроса дали бизнесът  може да си позволи да не е социално отговорен (Davis, 

1960). Според него очевидно не може, но смята, че социалната отговорност засяга 

решения и действия, които са отвъд преките икономически и технологични интереси на 

конкретния бизнес (пак там). Един от известните съвременни изследователи на 

възгледите и теориите за корпоративна социална отговорност - Пол Лий, определя 

периода на 50-60-те години на миналия век като „стадий на изключване“, тъй като  

взаимовръзката между финансовите постижения и социалната отговорност на 

компаниите е взаимоизключваща се (Lee, 2008). 

В Европа и САЩ бизнесът започва да се възприема като социално отговорен, 

защото съществува в обществена среда и трябва да се съгласува с нейните очаквания и 

ценности. Печалбата не се разглежда сама по себе си, а в социален контекст. Налага се 

мнението, че не е допустимо да се постига печалба „на всяка цена и с всякакви 

средства“. За подбора на допустимите и адекватни средства за печалба се използва като 

критерий именно социалната отговорност. 

Периодът на 70-те години на ХХ век е преломен момент за същността и 

тълкуванията относно ролята на бизнеса в обществото. Според Нобеловият лауреат 

Милтън Фридман приемането на по-широки социални ангажименти влиза в 

противоречие с основната цел и отговорност на бизнеса. В статията си „Социалната 
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отговорност на бизнеса е да увеличава своите печалби“ той твърди, че да се говори за 

социална отговорност на бизнеса, означава липса на разум (Friedman, 1970). Въпреки че 

по принцип оспорва мястото на морала в бизнеса, заслугата на Фридмън към 

социалната отговорност е самото ѝ експлициране като проблем.  Той утвърждава 

така наречения, традиционен възглед – основната социална отговорност на всяка 

организация в бизнеса е да максимизира печалбата на своите акционери в свободната 

конкуренция на пазара и това е основното ѝ задължение. Но този възглед не си дава 

сметка, че интересите на акционерите за повече печалби често се конфронтират с 

интересите на служителите (ниско заплащане, несигурна работна среда), с интересите 

на клиентите (високи цени, несигурен продукт), с интересите на обществото (опасни 

технологии, замърсяване на околната среда). 

През 1979 г. професорът по мениджмънт - Арчи Карол заявява, че не приема 

тясната представа на Фридмън за социалната отговорност и я разширява с няколко 

степени на отговорности - икономически, юридически, етични и филантропски (Carroll, 

1979).Моделът на Пирамида на КСО дава добра представа за общата структурна 

цялост и взаимна обвързаност на тези отговорности. Карол изяснява понятието 

корпоративна социална отговорност като твърди, че икономическите и правни 

отговорности са необходими, етичните отговорности са очаквани, а 

филантропските са желани (Carroll, 1991). Тази обществена ангажираност се 

простира отвъд традиционните икономически и правни отговорности на бизнеса и 

включва етичните и филантропски отговорности на организацията към обществото 

(Котлър, Лий, 2011). 

Раздвоението на изследователите относно смисъла и необходимостта на 

корпоративната социална отговорност остава дълго време. Ясно се разграничават две 

школи на мислене: тези които смятат, че отговорността на бизнеса е само финансовата 

печалба при спазване на законовите норми и минимални етични норми (Levitt, 1958, 

Friedman, 1970) и тези, които смятат, че бизнесът следва да поеме повече отговорности 

спрямо обществото (McGuiere, 1963, Carroll, 1991, Epstein, 1987, Котлър и Лий, 2011). 

Съществуват различни модификации на Пирамидата на Карол. Разширение на 

модела представят Уортич и Кокран, като предлагат корпоративното социално 

участие да се основава на принципите на социалната отговорност, процеса на социална 

отзивчивост и политиката на управление (Wartich, Cochran, 1985). Другият модел е на 

Канг и Ууд, които представят и обръщат Пирамидата на Карол наобратно – като 

защитават тезата и поставят етичните ценности на първо място, като те следва да бъдат 

основа за реализиране на икономическа печалба (Kang, Wood, 1995). Ууд развива 

идеята за корпоративната социална отговорност и представя един модел на 

корпоративно социално изпълнение, който се състои от принципи за отговорност, 

процеси на корпоративна социална отзивчивост и резултати от корпоративното 

поведение (Wood, 1991). Карол съвместно с Шварц преработват графично модела, като 

авторите заменят пирамидата с диаграма, в която основните три области са: 

икономични, етични и легални отговорности. Окончателно се формулира 

определението корпоративна социална отговорност през 70-те години, основно се 

набляга върху корпоративното социално изпълнение и ефективност (Sethi, 1975, Carroll, 

1999, Schwarz, 2003), като акцентът пада върху постигането на резултатите от социално 

отговорни инициативи (Carroll, 1979, Wartich, Cochran, 1985, Wood, 1991). 

Периодът на 80-те години на ХХ век е обозначен като период на 

корпоративната/бизнес етика (corporate/business ethics), в това време се насърчава 

етичната корпоративна култура (Frederick, 1994). През 1981 г. Престън и Поуст  дават 

подходящите насоки за легитимно управленско поведение и общата матрица на 

социалната посока (Preston, Post, 1981). А Лий определя този етап като стадий на 
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интеграционно взаимодействие, който вече включва разбирането, че организациите 

могат да се справят финансово по-добре, когато правят добри дела и произвеждат благо 

за обществото (Lee, 2008).  

В академичните разсъждения през 90-те години на миналия век навлиза ново 

понятие – корпоративно гражданство (corporate citizenship), което отразява 

взаимоотношенията бизнес – общество най-вече от практици (Altman, Vidaver-Cohen, 

2000). Корпоративното гражданство не може да се разглежда като еквивалент на 

индивидуалното гражданство, то произтича и е еквивалент на индивидуалното 

гражданство (Wood, Logsdon, 2002). Идеята, че корпоративното гражданство е 

еквивалентно на корпоративната социална отговорност е често срещана. Карол 

смята, че корпоративното гражданство концептуализира по нов начин ролята на 

бизнеса в обществото, като в зависимост от начина на дефинирането му това понятие се 

припокрива с отговорността на бизнеса в социален и екологичен аспект (Carroll, 1999).  

 

Видове теории за корпоративната социална отговорност (КСО) 

Освен със същността и възгледите за корпоративната социална отговорност, 

много изследователи се занимават и с теориите за КСО, задавайки въпросите как и 

защо следва да се интегрира КСО в дейността на организациите. Някои от най-

известните теории са: 

 

Теория на заинтересованите страни (Stakeholder Theory) 

В „заинтересовани страни“ е прието  да се включват всички субекти, които 

пряко или косвено получават ползи или понасят „цената“ от дейността на 

организацията. Към множеството на заинтересованите страни принадлежат 

акционерите, служителите, мениджърите, потребителите, доставчиците, кредиторите, 

обществеността, правителствата и т.н. (Hax, Majluv, 1991). Кларксън разграничава 

между първични и вторични заинтересовани страни. Дефинира първичните като тези, 

без които организацията не може да съществува като действащо предприятие и 

представляващи основната група като акционери, инвеститори, служители, клиенти и 

доставчици, заедно с правителства и общности, които осигуряват инфраструктури и 

пазари, чиито закони и нормативни актове трябва да се спазват, и на когото може да са 

дължими данъци или други задължения. Вторичните групи са дефинирани като тези, 

които могат да повлияят или да засегнат, или да се повлияят, или да бъдат засегнати от 

компаниите, но те не са пряко ангажирани в сделки с тях и не са от съществено 

значение за тяхното оцеляване или съществуване (Clarkson, 1995). Според теорията за 

заинтересованите страни целта на организацията е да създаде богатство  или стойност 

за своите заинтересовани страни или да служи като средство за координиране на 

техните интереси, съответно тя трябва да бъде управлявана в полза на своите 

заинтересовани страни (Evan, Freeman, 1988). Теорията е обект на изследване и широки 

дискусии от учени. Постепенно се превръща в една от най-големите прилагани 

стратегии в отговорното управление на организациите към днешно време.  

 

 

Теория на социалните договори (Social Contract Theory) 

Грей, Оуен и Адамс описват обществото като серия от „социални договори“ 

между членовете на обществото и компаниите (Gray, Owen, Adams, 1996). Теорията 

постулира, че бизнесът следва да действа по отговорен начин поради очакванията на 
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обществото към нея, а не защото това е в нейния търговски интерес. По този начин 

организацията се легитимира и същевременно получава „лиценз“ да извършва 

съответно своята дейност. Доналдсон и Дънфи диференцират между макросоциални и 

микросоциални договори. Макросоциален договор в контекста на общностите би било 

очакването, че бизнесът предоставя подкрепа на местната общност, а като 

микросоциален договор определят специфичната форма на участие на бизнеса 

(Donalson, Dunfee, 1999). По-късно Портър и Крамър говорят за „нов социален 

договор“ като „споделена ценност“ с аргумент, че всяка компания, създаваща стойност 

чрез производство на стоки и услуги, трябва да носи печалба не само на нейните 

собственици, но и да допринася за повишаване на ценността на другите субекти на 

обществото като цяло (Porter, Kramer, 2011). 

 

Теория на корпоративното гражданство (Corporate Citizenship Theory) 

Теорията за „корпоративно гражданство“ е пряко свързана и насочена към 

заинтересованите страни – „групи, без чиято подкрепа организацията би могла да 

прерасне да съществува“ или „всяка група или индивиди, които могат  да окажат 

влияние върху постигането на организационните цели или самите те да бъдат повлияни 

от тях“ (Freeman, 1984). Теорията разглежда организациите като социални граждани, 

единици на обществото и поставя акцент именно върху корпоративното гражданство. 

При разширения възглед за корпоративно гражданство - организациите навлизат в 

арената на гражданството там, където правителствата не успяват да защитят 

гражданството (Matten, Crane, 2003). Корпоративното гражданство е нова бизнес 

идеология в епохата на глобалния контекст. То може да се разглежда и като комплекс 

от възгледи и оценки, от норми и принципи, от ценностни ориентации, които помагат 

на една компания да се превърне в организация, способна да поеме социална  и 

екологична отговорност (Райков, 2004). Днес корпоративното гражданство най-точно 

отразява идеята, че бизнесът  има права и отговорности към обществото, сходни с тези 

на гражданите (Habisch, Meister, Schmidpeter, 2001, Wood, Logsdon, 2002, Matten, Crane, 

2003). 

Теориите по отношение на корпоративната социална отговорност са 

изключително хетерогенни  и многообразни, обект са на разгорещени дискусии и 

дебати. Гарига и Меле през 2004 г. представят карта с класификация на различните 

теории и като критерии се явява ролята на компаниите в обществото (Garriga, Mele, 

2004). Те ги типологизират като: инструментални, етични, интегративни и 

политически. По-късно Исмаил допълва развитието на теориите (Ismail, 2009), като 

предлага цялостен подход за всяка една от тях. 

 

Съвременните възгледи за корпоративната социална отговорност – обхват и 

приложение 

Ярък отпечатък в световната история на корпоративната социална отговорност 

поставя тогавашният генерален секретар на ООН - Кофи Анан, който през 1999 г. 

предлага на световния бизнес, т.н. Глобален договор. Според него компаниите имат 

конкретни ангажименти при изпълнение на своите ежедневни дейности. Днес 

Глобалният договор на ООН е най-голямата международна инициатива за 

популяризиране на десет общоприети принципа в областта на човешките права, труда, 

околната среда и борбата с корупцията сред компаниите. В нея са включени над 8000 

корпоративни участника и други заинтересовани страни от над 140 държави (Справка: 

Глобален договор на ООН). 

Още през 2001 г. Европейската комисия (ЕК) определя корпоративната социална 

отговорност (КСО) като концепция, според която компаниите доброволно интегрират 
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загриженост за обществото и ангажимент за опазване на околната среда в своите бизнес 

процеси и тяхното взаимодействие със заинтересованите страни (stakeholders) на 

доброволна основа (European Commission, Green Paper, 2001). През 2002 г. 

Европейската комисия излиза с втора Бяла книга, а през 2003 г. Световната банка 

излага своя модел, като заявява, че корпоративната социална отговорност е ангажимент 

на бизнеса да допринася за устойчивото развитие (sustainable development), като работи 

за служителите, техните семейства, местната общност и обществото като цяло, за да се 

подобри качеството на живот по начини, които са добри за развитието на бизнеса 

(Petkoski, Twose, 2003). Същата година Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ, 

2003) разработва първия в България общ Стандарт за бизнес етика. Стандартът се 

присъжда на компаниите, които се ангажират да спазват основните принципи на бизнес 

етиката. 

Европейската Комисия през 2006 г. издава официален документ за насърчаване на 

социалната отговорност за бизнеса, централно място, в който заема сериозната 

подкрепа за ръководена от предприятията инициатива, наречена Европейски алианс за 

корпоративна социална отговорност. През 2007 г. Европейският парламент излиза с 

Резолюция за стимулиране прилагането на принципите за социална отчетност от страна 

на европейските бизнес органи. Същата година Българската фондова борса приема 

Национален кодекс за корпоративното управление. Той служи за стандарт за добра 

практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни.  

Въпреки, че корпоративната социална отговорност няма задължителен характер, 

много големи и малки организации, включително и индустриални групи, са приели  

кодекси за ръководство и поведение. Те включват кодифицирани правила за публично 

представяне на бизнес практиките на една организация или индустриален сектор. 

Разработени са с цел да формират отговорностите за етично поведение на служителите 

или да насочват управленските модели в среда на различни нации – с различна култура 

(Barth, Wolff, 2009). 

Обхвата на приложение на концепцията за корпоративна социална отговорност 

добива голямо разпространение, когато България се присъединява към Европейския 

съюз (ЕС). България е ратифицирала различни конвенции на Организацията на 

обединените нации (ООН), които се отнасят до зачитане на човешките права, 

екологията и борбата с корупцията, както и тези, свързани с Международната 

организация на труда (МОТ), които касаят трудовите стандарти. В допълнение към тези 

дейности на 25.11.2009 г. е приетата Национална стратегия за корпоративна социална 

отговорност (КСО), която отразява отношението на държавата към въпросите на КСО и 

цели създаване и укрепване на благоприятна среда за осъществяване на социално 

отговорни практики. Стратегията обхваща периода 2009-2013 г. и е структурирана в 

три части: анализ на ситуацията, визия, цели и принципи и прилагане на стратегията по 

КСО. На 25.10.2011 г. Еврейската Комисия публикува обновена Стратегия за 

корпоративна социална отговорност за периода 2011-2014 г. Тази обновена стратегия е 

продиктувана преди всичко от негативните социални последици, породени от 

световната икономическа криза, които накараха обществото да обърне по-голямо 

внимание на социалното и етично представяне на компаниите. Членството на България 

в ЕС налага нови етични норми и морални правила, които са препоръчителни за 

бизнеса като фундамент на отношения между икономически субекти, основани на 

взаимно доверие, материализирани в етични кодекси и харти (Бакърджиева, 2015). 

„Корпоративната социална отговорност е важен механизъм за постигане на 

устойчив растеж и заетост“ - Стратегия „Европа 2020“. Очакванията са бизнесът да 

подпомогне държавата при смекчаване на социалните последици от икономическа 

криза. В обновения вариант на Стратегията за КСО се залага на нейното значение като 



- 1077 - 
 

„катализатор за осигуряване на дългосрочна заетост и повишаване на 

потребителското доверие“. Българската Стратегия за КСО и планът за нейното 

изпълнение са разработени и периодично се обновяват от Министерството на труда и 

социалната политика (European Commission, Стратегия „Европа 2020“ - КСО). 

Европейската Стратегия от своя страна предлага конкретни препоръки за 

усъвършенстване на националните и организационните политики на КСО в следните 

насоки: -прилагането на балансиран подход към заинтересованите страни, който 

изисква зачитане на интересите на всички участващи, включително и тези, които не са 

в преки взаимодействия с организацията; -засилване на мотивацията и ангажираността 

за социално отговорно поведение; - акцентиране върху правата на човека; -

преодоляване на различията в корпоративната култура в ЕС и социално сближаване 

(European Commission Strategy on CSR, 2015). 

В световен, европейски и български обхват корпоративната социална отговорност 

вече е преминала стартовия етап в развитието си. Силен аргумент в това е, че 

организациите успешно прилагат не единични, а системни социално отговорни 

инициативи, заложени в техните бизнес стратегии за корпоративно устойчиво развитие. 

 

Заключение 

Активното участие и ангажираност на всички страни, участващи в процеса на 

развитие на социално отговорно поведение, ще допринесат бизнесът да следва 

световните тенденции в еволюцията на корпоративната социална отговорност. 

Успехът при реализирането на действията на организацията, в съзвучие с възгледите  

на корпоративната социална отговорност, зависи от възможността на служителите да ги 

възприемат и интернализират, като впоследствие започнат да съобразяват своето 

поведение с тях. За целта в организацията трябва да съществува корпоративна култура 

и корпоративно гражданство, насърчаващи ценностите, които подпомагат 

възприемането и осъществяването на КСО инициативите в полза на всички нейни 

заинтересовани страни и обществото като цялo. 
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Резюме: В настоящия доклад се разкрива същността на въвлечеността и ролята ѝ на важен 

детерминант на иновационното потребителско поведение. Последното е представено като поведение, 

изискващо по-високо ниво на въвлеченост на потребителя предвид естеството на иновациите. Разгледани 

са етапите в процеса на приемане на иновационен продукт, като е поставен акцент върху влиянието на 

степента на въвлеченост върху oтделните аспекти (когнитивни, емоционални и волеви) на поведението 

на потребителя в контекста на разглеждания процес. 

 
Ключови думи: потребителска въвлеченост, иновационно потребителско поведение, приемане на 

иновационен продукт 

 
Abstract: The present paper reveals the essence of involvement and its role as an essential determinant of 

innovative consumer behaviour. The latter is presented as a mode of behaviour requiring a highеr level of 

involvement of the consumer in view of the nature of innovations. The stages in the process of adoption of an 

innovative product are discussed, with a stress on the influence of the degree of involvement on various aspects 

(cognitive, emotional and volitional) of consumer behaviour in the context of the discussed process. 

 
Keywords: consumer involvement, innovative consumer behaviour, adoption of innovative product 

 

 

В днешната динамично променяща се и силно конкурентна бизнес среда 

създаването на иновационен продукт придобива все по-значима роля за оцеляването и 

успеха на съвременните компании. Осъзнаването на потенциала на иновациите за 

справяне с предизвикателствата на глобалния пазар насочва изследователския интерес 

в областта на маркетинга към иновационното потребителско поведение и факторите, 

които го определят. Като поведение, свързано с риск и несигурност за потребителя, то 

предполага по-висока степен на въвлеченост и готовност на личността да вложи  

допълнителни интелектуални и физически усилия в процеса на приемане на 

иновационен продукт. Въвлечеността се разглежда като важен детерминант на 

иновационното поведение на потребителя. 

 

Същност и характеристики  на потребителската въвлеченост 

Концепцията за въвлечеността (ангажираността) има важна роля при обясняване 

на потребителското поведение, включително и по отношение на иновационните 

продукти. В научната литература липсва консенсус относно дефинирането на 

понятието „въвлеченост“. Това се дължи не само на широкото използване на термина в 

различни научни области, като социална психология, политически науки, 

потребителско поведение, реклама и пр., но и на множеството измерения на 

конструкта. В най-общ вид въвлечеността се свързва с интереса, който личността 

проявява към даден обект или събитие, и дава представа за това колко силно и 
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интензивно човек е ангажиран с нещо. В контекста на потребителското поведение 

Зайчковски я определя като афективно-когнитивен конструкт, отнасящ се до 

възприетата значимост на даден обект за личността, въз основа на нейните 

потребности, ценности и интереси (Zaichkowsky, 1985). Терминът „обект“ се използва в 

широк смисъл и се отнася до продукт, марка, рекламно послание, ситуация на покупка 

или всеки един от елементите на маркетинговия микс. Въвлечеността показва нивото 

на интерес на потребителя към конкретния стимул (Broderick, Mueller, 1999; Petty, 

Cacioppo, 1979), изразява силата на неговата мотивация или усилията, които е готов да 

посвети на дейностите, свързани с потреблението (Laaksonen, 1994; Stone,1984). Тя 

може да бъде „видяна“ в ентусиазма и вълнението, които потребителят изпитва към 

обекта на своя интерес (Bloch, 1986; Goldsmith et al., 1998). 

В обобщение на изложеното дотук може да се каже, че въвлечеността е вътрешно 

състояние на възбуда или мотивация, породено от възприетата значимост на  

конкретния обект за индивида, и се изразява в демонстрирания интерес към него, т.е. тя 

е хипотетичен конструкт с проявление в поведението на потребителя. 

Идентифицирани са три групи фактори, които предхождат въвлечеността и влияят 

върху нейната степен – фактори, свързани с личността, с продукта (обекта) и със 

ситуацията на покупка (Zaichkowsky, 1985; Engel et al., 1995; Chung, Zhao, 2003; Wright, 

1974). 

Личностните фактори включват: Аз-образа, ценности, мотиви (потребности), 

интереси и преживявания, както и редица демографски фактори, които могат да се 

проявят в потребителското поведение. Продукти, които се възприемат като свързани с 

характеристиките на Аз-образа и имат отношение към ценностите и начина на живот на 

индивида, предизвикват по-високо ниво на въвлеченост. 

Факторите, свързани с продукта, са: сложност, размер на риска, очаквани ползи 

(хедонистични, утилитарни), разнообразие на продуктовите алтернативи и др. 

Потребителят ще бъде по-силно ангажиран с продукти, които се възприемат като по-

сложни, включват някаква форма на риск (финансов, социален, психологически) или са 

свързани с допълнителни ползи, каквито например са иновационните продукти. 

Ситуационните фактори, или контекстът, в който се осъществява покупката, 

също влияят върху нивото на въвлеченост на потребителя. Към тях се отнасят: 

социалната и физическата среда, времето, поводът за покупката (подарък или лична 

употреба), социалната видимост на продукта и т.н. Например в ситуации, при които 

продуктът се купува за подарък или се консумира публично, потребителят ще прояви 

по-силна ангажираност (Blackwell et al., 2001). Липсата на време и необходимостта 

решението за покупка да бъде взето бързо също ще повлияе нивото на въвлеченост, т.е. 

ще ограничи информационното търсене на индивида. 

Разглеждана като мотивационен конструкт, въвлечеността притежава определена 

сила (интензивност), продължителност и насоченост (посока) (Andrews et al., 1990). 

Потребителите могат да се различават по всеко едно от тези измерения. Нивото на 

ангажираност на индивида може да се променя от пълно безразличие или липса на 

какъвто и да било интерес към маркетинговия стимул до дълбока привързаност или 

силна страст (Fill, 2002). В зависимост от това се наблюдават различия в 

екстензивността на процеса на вземане на решение за покупка (представен от броя на 

оценъчните атрибути, продължителността на избора, готовността да се достигне 

максимално ниво на удовлетвореност и пр.) и вида на информационна обработка 

(представена от обхвата на информационното търсене, вниманието към рекламата, броя 

и вида на когнитивните отговори на съобщението и др.) при отделните потребители 

(Krugman, 1965). С други думи, високо въвлечените индивиди ще посветят повече 

време и усилия на процеса на вземане на решение, активно ще търсят информация за 
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продукта, ще отделят внимание на неговата реклама, ще вложат повече когнитивни 

усилия в информационната обработка и т.н. За разлика от тях, ниско въвлечените 

потребители ще бъдат заинтересовани да опростят своя избор, като сведат до минимум 

физическите и менталните усилия, свързани с придобиването на продукта (MacDonald 

et al., 2013).  

Предвид факта, че въвлечеността отразява връзката на индивида с конкретен 

обект (продукт, реклама), насочеността (посоката) е другата ѝ важна характеристика. 

Потребителите могат да проявят интерес към всеки един от елементите на 

маркетонговия микс, но в научната литературата най-често се разглежда 

ангажираността с продукта, с рекламното послание и с решението за покупка (Arnould 

et al., 2004; Peter, Olson, 2005; Richins et al.,1992). Споменатите видове въвлеченост се 

проявяват по-различен начин в поведението на потребителя. Например при 

въвлеченост в продукта се наблюдава активно информационно търсене, като се 

използват различни източници на информация, възприемат се повече различия между 

продуктовите алтернативи, отделя се време за разговори, свързани с продукта, и т.н. 

(Sadarangani, Gaur, 2002). Въвлечеността в рекламата се проявява като внимание към 

маркетинговото послание, активно мислене над съдържанието му, генериране на 

допълнителни подкрепящи аргументи и контрааргументи в отговор на съобщението 

(Wright, 1974; Greenwald, Leavitt, 1984). 

Времевият аспект на въвлечеността се използва, за да се разграничи трайната от 

ситуационната въвлеченост (Richins, Bloch, 1986: Krugman 1965). Трайната 

ангажираност се основава на връзката на продукта със системата от ценности на 

индивида и не зависи от конкретната ситуация или решението за покупка (Mittal, Lee, 

1989). Тя показва устойчивия и дългосрочен интерес към продукта (продуктовата 

категория) (Laurent, Kapferer, 1985; Krugman, 1965) и е следствие от личния опит и 

преживявания с него, съхранени в дългосрочната памет на потребителя (Celsi, Оlson, 

1988). При този вид въвлеченост се наблюдава трайна информационна активност на 

личността и формирана нагласа към продукта. Изследвания показват, че когато 

трайната ангажираност е висока, продуктът заема важно място в мислите на индивида, 

но не се явява стимул за незабавна покупка (Richins, Bloch, 1986). За разлика от 

трайната въвлеченост, ситуационната има краткосрочен характер и е свързана с 

конкретна ситуация или с контекста, в който се осъществява покупката (Krugman, 

1965). Динамичната природа на ситуационните фактори предопределя и преходния ѝ 

характер. Тя се разглежда като временен интерес към продукта на базата на желанието 

на личността да достигне определена цел (Bloch, 1986). След като покупката е 

направена, т.е. целта е достигната, интересът на потребителя бързо намалява. В 

ситуации, в които възприетият от индивида риск се увеличава, нивото на ситуационна 

въвлеченост ще нараства, например, когато очакванията или поведението на 

социалното обкръжение са критичен фактор при избора на продукта, когато той се 

възприема от потребителя като сложен или нов и пр. (Arora, 1982; Krugman, 1965). 

От гореизложеното става ясно, че трайната въвлеченост е вътрешно стимулирана, 

т.е. следствие от фактори, свързани с личността на потребителя, за разлика от 

ситуационната, която е външно стимулирана или породена от фактори, отнасящи се до 

продукта и ситуацията (Huang, 2006). 

Връзката между потребителската въвлеченост и иновационното поведение е 

проучвана в редица изследвания (вж. напр. Bloch et al., 1986; Venkatraman, 1998; Flynn, 

Goldsmith, 1993 и др.), резултатите от които показват наличие на положителна 

корелация между двата конструкта – въвлечеността се разглежда като важeн фактор, 

повлияващ иновационното поведение на потребителя. 
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Иновационно потребителско поведение – роля на въвлечеността 

Иновационното потребителско поведение се определя като поведение на 

приемане на иновационен продукт, или т.нар. „актуализирана иновативност“ на 

потребителя (Im et al., 2007). Предвид естеството на иновациите, предполагащо висока 

степен на сложност, новост и риск за потребителя, приемането на иновационен продукт 

ще изисква по-високо ниво на въвлеченост и готовност на личността да вложи 

допълнителни усилия (ментални и физически) в процеса. Така иновационното 

потребителско поведение може да се разглежда като форма на решение за покупка с 

висока степен на въвлеченост.  

Потенциалните потребители на иновационни продукти се различават по нивото на 

своята въвлеченост. Някои проявяват по-голям интерес и ангажираност към продукта 

(продуктовата категория) за разлика от други (Kassarjian, 1981). Изследвания показват, 

че колкото по-висока е въвлечеността на потребителя, толкова по-иновативен е той и 

съответно по-рано приема иновациите в конкретната продуктова категория 

(Venkatraman, 1998). В тази връзка Венкатраман установява, че трайната въвлеченост в 

по-голяма степен повлиява иновационното поведение на потребителя в сравнение със 

ситуационната. Трайно ангажираните индивиди са когнитивно активни и притежават 

значителни познания за продуктовия клас. Това ги прави способни да оценят ползите 

от иновацията и да бъдат сред първите, които ще я закупят (Пак там). 

Приемането на иновационния продукт е сложен процес, включващ поредица от 

когнитивни и поведенчески стъпки, водещи индивида до окончателното приемане или 

използване на иновацията в ежедневието. Нивото на въвлеченост на потребителя 

повлиява неговото поведение на всеки етап от процеса. 

На етапа на знание личността научава за съществуването на иновацията чрез 

средствата за масово осведомяване (Rogers, 2003). Основният проблем тук е 

привличането на вниманието към иновационния продукт в контекста на 

информационната претовареност на личността, липсата на актуална потребност и 

различните предпочитания към информационните източници. В зависимост от нивото 

си на въвлеченост потребителите ще бъдат активни или пасивни, когато получават 

съобщението за иновацията (Laurent, Kapferer, 1985). Високо въвлечените индивиди в 

по-голяма степен ще бъдат изложени на различни информационни източници, 

включително и печатни медии, които изискват активно участие и влагане на повече 

когнитивни усилия от страна на личността (Krugman, 1965). Трайната ангажираност с 

продуктовата категория ще доведе до т.нар. „текущо търсене на информация“, 

изразяващо се в постоянна информационна активност на индивида и натрупване на 

знания в конкретната област. Тези потребители първи ще научават за иновациите в 

продуктовата категорията и ще ги приемат по-рано от останалите (Bloch, 1986). 

Когнитивната активност на личността се явява основно средство за преодоляване на 

множеството бариери, стоящи пред приемането на иновационните продукти. 

Предвид желанието на индивида да сведе до минимум когнитивните си усилия, 

особено в сферата на потреблението, малко вероятно е той да прочете информация, 

която не представлява особен интерес за него (Holbrook, 1978). Така по-слабо 

въвлечените потребители ще бъдат пасивни получатели на рекламното съобщение, 

идващо основно от телевизионната медия. Този вид медия изисква по-малко 

познавателни усилия от личността и представя информацията по забавен и интересен 

начин, съчетавайки визуални с вербални стимули. Това я прави подходяща да  

въздействие и върху по-слабо въвлечените потребители (Greenwald, Leavitt, 1984). 

Благодарение на възприетата и преработена на този етап информация личността 

може да си даде отговор на въпроса какво всъщност представлява иновацията и да я 

свърже със своите потребности. Така се преминава към следващия етап – формиране на 
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убеждение. Индивидът излиза от пасивната си роля на получател на информация и 

започва активно да я преработва. Начинът, по който ще се осъществи това, обаче, 

зависи от нивото му на въвлеченост (Vermeir, Verbeke, 2007). Високо ангажираните 

потребители ще преработват събраната информация по-задълбочено и критично. Те 

внимателно ще преценяват представените аргументи, ще се съпротивляват на 

несъответстващата информация и ще имат по-широк диапазон на отхвърляне или ще 

генерират повече контрааргументи в отговор на съобщението (Sherif et al.,1965). С 

намаляване на нивото на въвлеченост ще се наблюдава по-повърхностна 

информационна обработка, по-слаба мотивация на потребителя да мисли над 

представените аргументи, по-голяма толерантност към несъответстващата информация 

и съответно – по-тесен диапазон на отхвърляне (Robertson et al., 1984). 

Информационната преработка на този етап може да провокира допълнително търсене 

на информация в зависимост от предизвикания интерес. Високата заинтересованост на 

потребителя ще доведе до повишена когнитивна активност и включване на различни 

информационни източници (Петрова, 2004; Brucks, 1985). Влиянието на масмедиите от 

предходния етап отстъпва място на междуличностната комуникация, тъй като тя 

предоставя оценъчна информация (Rogers, 2003). Междуличностните информационни 

мрежи са в състояние както да намалят, така и да увеличат съществуващата 

несигурност относно резултата от приемането на иновацията. Обикновено хората 

филтрират достигащата до тях информация, като се доверяват на получената от 

близкото социално обкръжение (Sherry, 1997). Изследвания показват, че трайно 

въвлечените  потребители, освен че активно търсят информация, използвайки различни 

информационни източници, самите те стават източник на знание за продукта (Richins, 

Bloch, 1986). Засиленият интерес и натрупаните познания за иновацията стимулират 

разговорите, свързани с нея, което от своя страна може да доведе до препоръка за 

покупка – начин да се подпомогне процесът на приемане и разпространение на 

иновационния продукт (Bloch et al., 1989; Chan, Misra, 1990). 

На следващия етап, в резултат на събраната и преработена информация, 

личността взема решение относно по-нататъшното си поведение спрямо иновационния 

продукт, т.е. дали да го приеме, или отхвърли като алтернатива за задоволяване на 

конкретната потребност. Роджърс отбелязва, че приемането е резултат от оценката на 

иновацията (Rogers, 2003). При силно въвлечените потребители оценката е на базата на 

по-голям брой атрибути на продукта след внимателна преценка на възможните ползи и 

потенциалните рискове от неговото приемане (Houston,  Rothschild, 1977). 

Възможността иновацията да бъде тествана в ограничен мащаб ще увеличи 

вероятността ѝ за приемане, тъй като субектът ще има възможност да се убеди на 

практика в нейната полезност. Личният опит с продукта е в състояние да повлияе   

нивото на въвлеченост на потребителя чрез въздействие върху афективните и 

когнитивните компоненти на конструкта. От една страна, вследствие на потребността 

на личността от разнообразие, се създава предпоставка за положителен емоционален 

отклик на стимула (Петрова, 2004), а от друга, се повишава познавателното ниво на 

потребителя, което може да провокира допълнителен интерес и желание за търсене на 

повече информация за иновационния продукт (Bertman, Park, 1980). 

На този етап потребителят символично приема иновацията. Взетото решение 

обаче не е окончателно. То може да бъде променено по-късно и да не се стигне до 

реално поведение на приемане. Според Роджърс са възможни четири изхода от тази 

фаза: 1) индивидът да приеме иновационния продукт за постоянно, тъй като го 

възприема като подходяща алтернатива за задоволяване на конкретна потребност; 2) да 

отложи приемането за по-късен етап вследствие на различни социални, финансови или 

други причини; 3) да прекрати процеса – когато иновационният продукт първоначално 
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е приет, но впоследствие е отхвърлен; 4) да го отхвърли окончателно – иновацията се 

елиминира като възможна алтернатива (Rogers, 2003). 

След протичането на посочените когнитивни процеси следва реалното поведение, 

насочено към внедряване на иновационния продукт, т.е. преминаване от символично 

приемане към реално поведение. Употребата му може да предизвика допълнителна 

информационна активност, но вече във връзка с организационните и техническите 

умения, необходими за осигуряване на подходящи условия за неговото функциониране 

(Rogers, 2003). На този етап личността променя своето поведение, а впоследствие 

използва иновационния продукт в ежедневието си. В зависимост от резултата от 

неговото приложение индивидът може да продължи да го използва или да преустанови 

употребата му, като го замени с друга алтернатива. Високо въвлечените потребители са 

по-взискателни и ще проявят по-голяма критичност при оценяването на продукта след 

употреба му. Следователно те могат да бъдат задоволени по-трудно, отколкото 

индивидите с по-ниско ниво на въвлеченост. Положителната оценка на продукта и 

задоволството след неговата употребата при силно ангажираните потребители е от 

голямо значение за маркетинга не само от гледна точка на бъдещи покупки, но и 

поради факта, че тяхното мнение (оценка) е в състояние да повлияе върху нагласите и 

поведението на по-слабо въвлечените потребители. 

Последният етап от процеса на приемане на иновационния продукт е 

затвърждаването. Тук индивидът търси доказателства, за да потвърди правилността 

на своя избор и да намали появилия се когнитивен дисонанс (Rogers, 2003). Според 

Фестингер значимостта на взетото от потребителя решение е най-важната 

детерминанта за силата на дисонанса (Фестингер, 1999). Следователно при 

потребителите с висока степен на въвлеченост той ще бъде по-силно изразен в 

сравнение с тези, които са по-слабо ангажирани с продукта. На този етап важна роля 

имат агентите на дифузията и средствата за масова информация. Те са в състояние да 

намалят нивото на появилия се когнитивен дисонанс, да засилят взетото от потребителя 

решение и така да подпомогнат използването на иновационния продукт. 

Интересът и вниманието към иновационното потребителско поведение и 

факторите, които го определят, е продиктуван от ключовата му роля при въвеждането 

на иновационен продукт на пазара. Въвлечеността се разглежда като важен 

детерминант, повлияващ отделните аспекти на иновационното поведение на 

потребителя. Тя е сложен конструкт с множество измерения и стои в основата на 

процесите на информационна обработка от страна на индивида. Нивото и определя 

доколко когнитивно активен ще бъде потребителят и в каква степен ще преработи и 

съхрани информацията за продукта. Въвлечеността обяснява хетерогенността в нивото 

на менталните и физическите усилия, които индивидът е готов да посвети на 

дейностите, свързани с приемането на иновационния продукт. Познаването на нейната 

същност, предпоставки и характеристики на проявление води до по-добро разбиране на 

потребителя от стана на маркетинга и спомага за по-точно прогнозиране на неговото  

иновационно поведение. 
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Резюме: Да добавиш стойността на миналото и това да промени съдбата на продукта е 

маркетингова техника, добила популярност с навлизането на винтиджа в ежедневието. Старите вещи, 

сгради, бит, извадени от контекста си и внесени в модерното време, носят на „продавача“ си повече 

приход, отколкото някога първият им собственик е отброил за тях. Това необичайно икономическо 

решение стана спасение за пловдивския квартал „Капана“, предвиден през 70-те години на ХХ век за 

разрушаване. Следвайки примера на световни успешни практики, „Капана“ е запазен днес почти в 

първоначалния си архитектурен вид, водейки собствен живот, инспириран от занаятчийското си минало. 

Както добавената стойност на миналото, така и разликата с някогашното време водят до това дейността 

му да се превърне в по-скоро културен продукт, а икономиката му да се саморегулира по напълно естест-

вен начин, осигурявайки печалба не на база на потребителските нужди, а на база на креативната 

индустрия. 

 
Ключови думи: креативна индустрия, икономическо възкресение, градски ресурс, креативен град, 

градска икономика 

 
Abstract:Adding the value of the past, followed by a change in the fate of product is a marketing 

technique that has become popular after the introduction of vintage in our everyday life. Old belongings, 

buildings, living standards taken out of their context and introduced into the present days, bring to their “seller” 

more revenue than the amount that has ever been counted by their first owner. This unusual economic solution 

has rescued the Plovdiv district of “Kapana” scheduled for demolition in the 70s of the 20thcentury. Following 

the example of successful worldwide experiences, today “Kapana” has been preserved in its almost initial 

architectural appearance, living its own life, inspired by its craftsman’s past times. The added value of the past as 

well as the difference from the times gone by, have resulted in the transformation of its activities into a cultural 

product while its economy has been self-regulated in a completely natural way, providing profits not on the basis 

of the consumers’ needs but on the basis of the creative industry. 

 
Key words: creative industry, economic resurrection, urban resources, creative city, urban economy  

 

Увод 
Обобщаването на обичайните процеси във всички аспекти на живота в три 

поредни етапа – зараждане, разцвет и затихване на функциите, се отнася с особена 

отчетливост за човешката дейност в населените места. Следвайки нормалните 

житейски процеси, реалността, преминала финала на тези три етапа, прекратява вече 

неползотворната си дейност, невъзможна за икономическа реализация. Проблемът е, че 

след като икономическите функции на даден географски регион или населено място се 

изчерпят и то прекрати досегашната си индустриална дейност, останалият в него 

„ресурс” се сдобива с други, негативни проблеми – икономически, психологически, 

демографски, миграционни, дори криминогенни. Напълно нормално е, когато един 

миньорски град изчерпва своите минни находища, нивото на безработицата в него да се 

повишава, което да доведе до понижаване стандарта на живот, повишаване на 
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престъпността, лошо обслужване на сградния фонд и разруха в материалната база на 

изоставените, но все още годни производствени мощности, накрая и миграция в 

съседни икономически центрове. Последното от своя страна също води до повишаване 

на безработицата в приемащите градове, криза в обслужващия сектор, повишаване на 

престъпността. Проблемът се разпространява, тръгвайки от само един появил се – 

изчерпване на жизнения цикъл на една от брънките в цялото, наречено „съвременен 

град”.  

В световен план този въпрос е решен чрез удачна, силно работеща урбанистична 

стратегия, която вдига на крака достатъчно на брой западнали индустриални градове. 

Това, което се случи с тях, е постигнато с твърде малък ресурс, обикновено наличен. 

Основното, което е нужно, е съществуващо като реалност, но е изменена гледната 

точка спрямо него. А най-важният компонент в нея е това, което със сигурност би 

въздействало така емоционално на потребителските групи, че те да не желаят да се 

лишат от него.  

В част от случаите на успешните световни практики е избрана стратегия, 

отговаряща на тези критерии, и доказана като изключително привлекателна за 

поставените икономически цели. Индустрия на носталгията – обобщено така, това 

понятие събира старото, вече без активно място в настоящето, но натоварено с 

емоционална потребност да присъства все още в ежедневието. И примерите говорят за 

успешността й – вещи, места, творения, отдавна излезли от активните потребности на 

съвременниците, са купувани или посещавани, без да бъдат използвани по 

първоначално предназначение, а с носталгия по времената, на които са принадлежали.  

 

Защо носталгията въздейства  

В зависимост от нагласата, от културните потребности, от времената, дори от 

състоянието и възрастта им, старите вещи, сгради, занаяти, носители на култура и 

история могат да са както абсолютно непотребни, така и непреходна и живееща 

собствен живот ценност, различен от този, за който някога е предназначена. Старото 

носи добавената стойност на отминалите времена, в които тази вещ е била активна. 

През 2006 година издателство „Прозорец” издаде своеобразна монография на 

носталгията, наречена „Инвентарна книга на социализма”. В нея съставителите Яна 

Генова и Георги Господинов събират намерените в мазетата стари вещи от периода 

1956-1989 г., останали символни за някогашния бит. Подредени в класификация по 

ключови за живота социални явления, тук място намират домашни потреби, легендарни 

детски играчки, атрибути на ученически движения и други. Поглеждайки техни 

фотографии на страниците на „Инвентарната книга”, в главата на всеки, който ги е 

ползвал, нахлуват десетки спомени и съпреживявания, съпътствани с романтични и 

носталгични чувства. „Липсата на избор и многообразие във всекидневната материална 

култура от онова време ни е събирала в една обща неизбежна близост” – обясняват 

авторите механизма, който сработва днес в паметта на съвременния човек, гледащ 

назад в миналото, припомнено от тези вещи. „С други думи, всички сме опитвали тези 

артикули, помним вкуса им, можем да разпознаем през него част от личното си минало. 

Срокът на годност на тези продукти се оказа по-дълъг от очакваното.” (Генова, 

Господинов, 2006: 7).  

Че носталгията безспорно носи икономическа печалба за индустрията, говори 

самата практика на индустрията. „Тази книга започна с едно наше иронично-

носталгично питане преди известно време: Къде изчезнаха лимоновите резанки? А 

бисквитите „Златна есен”, а детските закуски, а шоколадът „Крава”, бонбоните 

„Черноморец”? Отговорът дойде с тяхната повторна поява. Леката индустрия сякаш 

беше предусетила питането и интереса и вкара носталгията в производствените 
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мощности. Изброените продукти се появиха и продължават да се продават в опаковки 

със същия дизайн, каквито ги помним от 60-те, 70-те, 80-те години.” (Генова, 

Господинов, 2006: 7)  

След като потребителските нагласи се повлияват от толкова неочакван фактор, то 

напълно очаквано е механизмът да сработи и в пъти по-големи обекти и в по-крупни 

мащаби. Практиката показва, че индустрията, основана на носталгията, успешно работи 

в градове, станали благодарение на нея световни центрове в различни области на 

икономиката. И нещо повече – носталгията е един от тези градски ресурси, които 

превръщат един град в креативен.  

 

Креативният град, градският маркетинг, креативната икономика, арт 

индустрията и икономиката на носталгията 

Обяснението на процеса по превръщането на носталгията във влиятелен 

икономически фактор налага уточняването на няколко понятия. Опитът за въвеждането 

на тези няколко термина цели да облекчи чисто технически описанието на тезата. 

Понятието „креативен град” е известно още от момента на въвеждането му от 

урбаниста Чарлз Ландри през 1995 г. в труда му „Креативният град” (Landry, 2000: 5). 

Според теорията на Ландри винаги има още ресурс в населеното място, който не е 

използван, и това е креативният ресурс, който може да разреши привидно нерешими 

проблеми. Този ресурс идва от въображението на креативните хора, независимо колко 

обикновени или необикновени са те, стига да предлага нестандартен и ползотворен 

подход в ситуацията. Според Ландри креативността на един град не се състои само в 

артистичността му, но това е една голяма част от превръщането му в креативен град. 

Град, който решава проблемите си с нестандартни, находчиви методи, неприсъщи на 

моментната обичайна дейност, но определено даващи оптималния положителен 

резултат.  

„Градски маркетинг” е понятие, употребявано за обяснение на планирания процес 

по превръщане на представата за град в търговски бранд. Опирайки се на общото 

определение за маркетинг, е възможно да се изведе термин, който да обясни цял един 

процес на целенасочени действия по създаване на продукт и неговата реализация сред 

целева потребителска група. За целта може да стъпим на дефиницията на един от най-

известните маркетолози Филип Котлър от неговия труд „Управление на маркетинга – 

структура на управлението на пазарното предлагане” – „Маркетингът е обществен 

процес, чрез който отделни хора и групи получават онова, от което се нуждаят, и което 

търсят на основа на свободно създаване, предлагане и размяна на продукти.” (Котлър, 

2002: 9). 

От това следва, че икономиката на креативния град логично се превръща в 

креативна такава. Терминът, въведен от Джон Хоукинс през 2001 г. в „The Creative 

Economy: How People Make Money from Ideas”, стъпва именно на дейностите в 

креативните градове. Здравко Райков описва в „Креативния бизнес” параметрите на 

този тип икономика и дава примери от световен мащаб за това, как традиционната 

икономика се превръща в креативна такава. Този тип икономика не зависи от 

физически мащаби, а от мащабите на мисълта. Една икономика, основана на творчески, 

нестандартни подходи, е в пъти по-пъргава от традиционната. „В това е и същността на 

креативния бизнес – той елиминира преимущества, произтичащи от мащаби, 

благодарение на своята нестандартност, пъргавост, находчивост, на активиране на 

сетивата си, чрез които забелязва очертаващи се възможности и светкавично се 

възползва от тях.” (Райков, 2014: 27). 

Терминът „арт индустрия” е цял един мащабен параметър от креативната 

индустрия. Въвеждането на това понятие дефинира дейността, доста често сработваща 
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икономически благодарение на носталгията, и е част от обекта на наблюдение в 

настоящото изследване. Изкуството, или „арт”-ът, са творческа изява и основна част на 

културата, като продуктът й в първоначалната си форма е с нетърговски замисъл. То 

задоволява духовни потребности, не материални такива. Но чрез неговото 

съществуване, особено основано на носталгията, би могло да бъде създадена индустрия 

с успешна и печеливша търговска дейност, независимо или съвместно със 

задоволяването на духовните потребности.  

 

Носталгията като инструмент на градския маркетинг 
Високотехнологичното ежедневие отхвърля старите методи, бит, предмети, с 

което прекратява и тяхното производство. Затихват производствени мощности, отпадат 

професии, специалисти остават без работа, разпиляват се скъпоструващи ресурси, 

разрушава се ценна материална база. Често за тази промяна причина става смяната на 

историческото време. Но както Георги Господинов и Яна Генова отбелязват в 

предговора на „Инвентарна книга на социализма”, общият спомен за някогашни 

вкусове, усещания и преживявания е този за една неизбежна близост. По тази причина 

е и абсолютно логично „неизбежната близост”, „по-дългият от очакването срок на 

годност” на някогашните продукти, пространства, реалности, да бъдат впрегнати 

икономически.  

Така се появяват няколко много успешни градски маркетинг практики, довели до 

икономически прогрес точно чрез добавената стойност на носталгията. 

„Потребителите” потребяват именно своя спомен за времената, по които изпитват 

носталгия, или романтичната представа за времена, които не са видели, но са били 

свидетели на носталгията по тях. Но за да бъде икономически изгодно, на обектите на 

носталгия би трябвало да им се добави нова функция – т.е. допълнителна стойност, 

която да „оскъпи” обезценения днес продукт. Две големи успешни практики за градски 

маркетинг на носталгията са арт зоните на Сент Етиен – френската столица на дизайна, 

и на зоната за креативна индустрия „Капана” в Пловдив, чиято поява стана причина 

българският град да спечели титлата „Културна столица на Европа” за 2019 г.  

По-старият и по-мащабен пример от двата е бившето френско миньорско градче 

Сент Етиен. В по-старата му история градът е известен като индустриален – крупен 

производител на оръжия, фабрики за текстил, развита миннодобивна промишленост. 

След изчерпването на минния ресурс през 70-те години на ХХ век, различните 

производствени мощности започват да бъдат закривани поетапно. Индустриалната зона 

запустява, безработицата предизвиква икономическа криза. Градската управа взима 

управленско решение и инициира проучване на екип по градски маркетинг. Процесът 

по проучване, ходът на проекта и резултатите от него, са описани от Сандра Тригано в 

отчетната статия на научноизследователската програма „Градското въображаемо в 

преобразуващите се работнически региони: Сент Етиен и минното находище Норд Па 

Де Кале” (Тригано, 2001). В статията си Сандра Тригано цитира изследователя Л. Арно, 

според когото подобни стратегии са използвани през 80-те години във Франция, като 

инструмент е било именно културното наслагване. Същността е да се оценности 

наследството на старите градове (сгради, исторически места, шедьоври на 

архитектурата от минали времена), да се онагледят архитектурни специфики или 

монументални архитектури, или градските пространства да се превърнат в зрелище 

чрез въвеждане на редовен културен живот в пространствата. Миксът от тези три 

похвата създава икономически продукт, който влияе емоционално върху потребителите 

на базата на носталгията по отминали времеви реалии.  

Вследствие на маркетинговата стратегия градската управа на Сент Етиен 

предоставя станалия ненужен градски ресурс за нуждите на арт индустрията. Творци от 
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града и такива, които се съгласяват да заживеят в него, в период от много кратко време 

превръщат помещенията с отпаднали функции в културни институции от нов тип – 

алтернативни галерии за изкуства, театри в запустели хангари, музей на минното дело в 

бившия рудник „Couriot”, ателиета на художници. Дори самите сгради, натоварени с 

историята на града, се превръщат в обекти на изкуството. В запустелите индустриални 

пространства са организирани множество културни събития, фестивали, притегателни 

активности. С развитието на артистична дейност естествено възниква необходимост от 

по-нататъшно „устройване на живота” на жителите на Сент Етиен. Започва създаването 

и развитието на образователни институции, обвързани с настоящата дейност, 

международни форуми, постоянни събития. На мястото на изчерпаната индустрия се 

настанява нова такава, стъпила на нейните основи, подхранвана от спомена за нея. Днес 

Сент Етиен е столица на дизайна на Франция, вместо да бъде наричан както в миналото 

„черен град”. На всеки две години в него се организира международен дизайнерски 

форум. Научноизследователски екипи развиват производство на оптични продукти. 

Благодарение на старите мощности, и най-вече желанието да бъдат съхранени и 

оползотворени, са разкрити множество университети – инженерно-технически висши 

училища, хуманитарни и медицински факултети към университета „Жан Моне”, 

консерватория, институт по напредничави науки и техники. 

Подобен пример, далеч не толкова мащабен, но достатъчно резултатен, е 

пловдивският квартал „Капана”. Неговият носталгичен облик е превърнат в артистично 

зрелище, в което главен герой е историческата, културната и архитектурната му 

специфика. „Капана” е квартал в центъра на Пловдив, естествено продължение на 

търговската му зона. Разположен е под Стария град – до скоро основната артистична 

зона, любима на творците, поради същата носталгична причина, предизвикваща 

вниманието върху културни градски резервати.  

„Капана”, отстоящ встрани от археологическите зони в Пловдив, преди броени 

години представлява една по-нова и по-неугледна част от Стария град, но и достатъчно 

вехта, за да е далеч от представата за модерност. Миналото й на занаятчийски квартал с 

отпаднали през ХХ век функции прави архитектурното й пространство неизползваемо 

днес. Кварталът е с тесни къси улички, носещи имена на занаятите от дюкяните по 

протежението им – „Златарска”, „Кожухарска”, „Абаджийска”, „Железарска” и други. 

Къщите, дву- и триетажни, с тясно до два-три метра лице към улиците, са помещавали 

занаятчийски дюкяни на приземния си етаж. Липсват задни дворове с цел да се усвои 

цялото пространство. В сравнение с останалата част на Пловдив, която е образец на 

най-ярките течения на европейската архитектура, тук няма особено ярки представители 

сред фасадите. Сградите са по-скоро функционални, обслужващи търговските нужди на 

града. Кварталът е изграден около някогашния „Куршум хан” – основната търговска 

сграда в Пловдив по време на Османската империя. В една от най-известните студии за 

града – книгата на Никола Алваджиев „Пловдивска хроника”, „Капана” от ХІХ век е 

описан като непрестанно смърдящ от каруците на пристигащите от околните села 

търговци, които са оставяли там колите си и добитъка (Алваджиев, 2015: 195).  

Такъв остава и обликът на квартала в ХХ и ХХІ век – паркинг за автомобилите на 

слизащите в центъра пловдивчани. Разликата е, че дюкяните са вече запустели заради 

отпадналата нужда от тях. Заради модерното производство майстори на ръчни изделия 

вече не са необходими. Посетителите на работилничките вече не идват, а  самите 

дюкяни един след друг прекратяват дейността си. Постепенно опустелите приземни 

етажи затъват в разруха. Отпадането на функциите на квартала кара градската управа 

да намери друго приложение за парцела и през 70-те години е създаден проект за 

разрушаването му и изграждането на голям търговски център на негово място.  
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В противоречие на тези планове е създаден творчески колектив „Капана”, в който 

влиза известният архитект Антоанета Топалова. Колективът успява да спре 

разрушаването на квартала и инициира създаването на зона за креативна индустрия в 

неговото пространство. През 2013 година общинската управа инициира проект, насочен 

към арт индустрията, запазвайки историческата идентичност на занаятчийски район. 

Дейностите са организирани от създадената Общинска фондация „Пловдив 2019”, 

ангажирана с кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Идентично 

на градската управа на Сент Етиен, чрез Общинската фондация пловдивската община 

предостави безвъзмездно за една година чрез конкурс десет свои приземни помещения 

в „Капана” на творци, представители на съвременното и медийното изкуство. През 

първата година на проекта, 2014-та, тези десет творци, последвани от десетки други 

самофинансирали се, превръщат „Капана” в привлекателно малко арт градче, 

развиващо приложно изкуство. В ателиетата и уличките му се разполагат артисти, 

регулярно се организират фестивали на ръчно изработените изделия, превес имат 

старите или рециклираните вещи, натуралните методи на обработка, винтиджа и 

некомерсиалните кътчета. Създадени са пространства, заведения, галерии, 

звукозаписни студия, работилнички за хенд мейд изкуство, италиански и арменски 

културни центрове, школи и други (http://plovdiv2019.eu/). Според правилата на 

фондацията в квартала няма изкуствена регулация на типа индустрия – масова, 

съвременна или носталгична, некомерсиална. За двете години съществуване се 

наблюдава такава саморегулация в полза на творческата индустрия. Появили се 

магазинчета за съвременен фабричен текстил и трикотаж вече прекратяват дейността 

си. Откриват се нови творчески работилнички. Търсенето от страна на публиките е 

насочено към носталгичните продукти, не към съвременното производство.  

Днес „Капана” е различно място. Някогашният западнал квартал с разрушени 

приземни занаятчийски дюкяни е оживено малко градче с пълни с хора пешеходни 

улици. Над паважа непрестанно висят гирлянди от карнавални флагчета. Всеки уикенд 

в квартала се провежда фестивал, обикновено посветен на ръчните занаяти, в тон с 

миналото на района. В кафенетата с красноречиви имена от рода на „Малката coffee 

библиотека” се разговаря за изкуство и не се набляга на консумацията, а библиотечният 

и музикалният фонд е по-богат, отколкото менюто. Едно от няколкото изключително 

артистични ресторантчета е учебен проект на кулинарната академия „HRC Culinary 

Academy” и доби много бързо популярност на стилно заведение с носталгичен облик и 

меню с максимално висок отзив в социалните приложения. Друго емблематично място 

е клуб „Петното на Роршах”, собственост на носителя на няколко награди за поезия 

български творец Александър Секулов, функциониращо като културна институция с 

активна литературна и музикална дейност. Заедно с проект „Капана – зона за творческа 

индустрия” в портфолиото си Пловдив спечели първенството за Културна столица на 

Европа за 2019 година заедно с античния каменен италиански град Матера. 

 

Заключение 

Напредъкът в индустрията, технологията, нововъведенията, осъвременяващи 

живота и улесняващи бита, имат и своята негативна страна за част от съвремието – 

това, че те отхвърлят редица реално съществуващи професии, производства, поминъци, 

от които зависят голяма група хора. В случай, че бъде открит носталгичният ресурс на 

отпадащата функция на морално остарялото, то този носталгичен ресурс се превръща в 

негова добавена стойност и му придава друг живот – достатъчно икономически 

рентабилен, за да продължи да издържа представителя на това морално остаряло. 

Ресурсът на емоционалното влияние, което кара потребителя, противно на логиката за 

практичното, да оцени отдавна ненужен в бита предмет, е вече дал добре работещи 

http://plovdiv2019.eu/
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примери за ефикасност. И ако „Капана” е едва начинаеща практика, то случаят със 

Сент Етиен е красноречивият пример за успешна такава и стимул за развитие на 

печелившата индустрия на носталгията. 
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Резюме: В настоящия доклад се разглеждат и анализират основни етапи (фази) в зараждането и 

развитието на концепцията на „зеления“ маркетинг; представя се неговата същност и значимост. 

Открояват се усилията на Европейския съюз за запазване и подобряване качеството на околната среда, 

следвайки пътя на екологосъобразното (потребителско) поведение, в това число и добри практики като 

„зелените“ обществени поръчки. В доклада се прави опит за преглед на множеството термини, които са 

специфични за тази сфера и разкриват аспекти на „зелената“ тенденция. Представя се същността на 

„зеления“ потребител. 

 
Ключови думи: „зелен“ маркетинг, „зелено“ потребление, „зелен“ потребител, „зелен“ продукт, 

„зелени“ обществени поръчки. 

 
Abstract: Main stages (phases) in the emergence and development of the conception of green marketing 

are reviewed in this report; the essence and the significance of the green marketing are presented. The efforts of 

the European union in preserving and improving quality of the environment by following the way of green 

[consumer] behavior including good practices like green public procurement are outlined in this paper. An 

attempt at reviewing many terms which are specific to this realm and reveal aspects of the green trend is made in 

this report. The essence of green consumer is presented. 

 
Keywords: green marketing, green consumption, green consumer, green product, green public 

procurement. 

 

 

В съвременната цивилизация всеки човек е потребител и в тази роля той може да взема 

решения – какво, с какъв произход, колко и как да купува, използва и впоследствие да изважда 

от употреба. В отговор на усилията на личността да бъде отговорна като потребител, сме 

свидетели, от една страна, на „зелено” потребителско поведение, а, от друга – на практики в 

полето на „зеления” маркетинг, които се отличават със стремеж да бъдат екологосъобразни. 

Проблемите, свързани с околната среда и въздействието на човека върху нея, са и ще стават все 

по-значим обект на дискусии и изследвания. Значимостта на тази проблематика обуславя 

нарастващия брой публикации, особено в чуждоезичната литература. 
 

„Зеленият” маркетинг – същност и етапи на развитие 

Състоянието на околната среда е изключително актуален въпрос, който засяга хората в 

глобален мащаб. В отговор на загрижеността на човека за собственото му здраве и благоденствие 

и това на идните поколения, своето място в бизнеса и обществото като цяло заема и „зеленият” 

маркетинг (green marketing). Той непрестанно се развива и обогатява от практиката. Редица 

автори разглеждат и изследват различни проявления и аспекти на „зеления” маркетинг и 

„зеленото” потребителско поведение. 

В своя статия Б.-Ч. Тан и Т.-Ч. Лау посочват значимостта на „зеления” маркетинг и 

неговите специфични характеристики, позовавайки се на редица други изследователи (Tan & Lau, 

2011). 

mailto:asenova.nadezhda@gmail.com
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Въз основа на анализа на К. Пеатие и Р. Уелфорд, Б.-Ч. Тан и Т.-Ч. Лау предлагат 

дефиниция за „зеления” маркетинг като „управленски процес, отговорен за идентифицирането, 

предвиждането и удовлетворяването на изискванията на потребителите и обществото по полезен 

и устойчив начин.” (Peatitie, 1995; Welford, 2000; цит. по Tan & Lau, 2011: 560). Според В. 

Суунтонсмай „зеленият” маркетинг „представлява процесът и дейностите, предприети от 

фирмите чрез осигуряването на добри за околната среда (екологично добри/ природосъобразни) 

стоки или услуги (environmentally sound goods or services), за да се създаде удовлетвореност у 

потребителите” (Soonthonsmai, 2007; цит. по Tan & Lau, 2011:560). 

„Зеленият” маркетинг предоставя възможности, но и поставя предизвикателства пред 

организациите. Сред тях К. Гурау и А. Ранчход открояват неблагоприятната оценка на 

потребителите, включените високи разходи в производството, както и непостоянството в 

търсенето. В допълнение, те посочват, че термините „екологичен” маркетинг (ecological 

marketing) или маркетинг „на околната среда” (екологосъобразен) (environmental marketing), 

„социален” маркетинг (social marketing) и „зелен” маркетинг са използвани като взаимозаменяеми 

от изследователите на маркетинга (Gurau & Ranchhod, 2005; по Tan & Lau, 2011). Друг автор – А. 

Саркар – също отбелязва споменатото терминологично разнообразие (Sarkar, 2012). 

Съвременният потребител търси все повече информация за продуктите, които купува и 

употребява. Тази тенденция предполага необходимостта от ясно разграничение на използваните 

термини. Макар някои от тях да разкриват специфични аспекти на „зеления” маркетинг, 

използването им като взаимозаменяеми по-скоро би отдалечило потребителя от практиките на 

„зелената” тенденция. 

У. Прайд и О. Феръл разглеждат „зеления” маркетинг като проявление на социалната 

отговорност на една компания както към цялото общество, така и конкретно към клиентите и 

институциите. Според тях „Зеленият маркетинг се отнася до специфичното развитие, 

ценообразуване и дистрибуция на продуктите, които не вредят на околната среда. Тъй като 

потребителите стават все по-ангажирани към въздействието на своите действия на купуване 

върху околната среда, фирмите се опитват да се възползват и прилагат това в техните 

маркетингови стратегии.” (Прайд, Феръл, 1996:48). Те също отбелязват „непостоянството в 

търсенето”, за което говорят К. Гурау и А. Ранчход: „Хората, които имат позитивно отношение 

към зеления маркетинг и предпочитат да купуват продукти, които не вредят на околната среда, те 

купуват такива продукти, но в края на краищата ще използват най-удобните продукти, ако нямат 

алтернатива.” (Прайд, Феръл, 1996:48). 

Формирането на положителна нагласа у потребителите към практиките на „зеления” 

маркетинг несъмнено изисква време и усилия – една организация трябва да докаже във времето 

правдоподобността и прозрачността на своите „зелени” претенции. Не по-малко значимо 

предизвикателство пред „зеления” маркетинг е преминаването на положителната нагласа в 

реализиране на „зелена” покупка и преди всичко реалното използване на „зелени” стоки и/ или 

услуги. 

За да спечели доверието на потребителите, освен яснота в терминологията, „зеленият” 

маркетинг трябва да прояви гъвкавост и адаптивност. За да бъдат предпочетени „зелените” пред 

„конвенционалните” алтернативи на стоки и услуги, те трябва да затвърдят своите 

екологосъобразни претенции, като в същото време задоволяват потребностите на потребителите. 

Възможности за преодоляване на тези предизвикателства могат да се потърсят на 

различните етапи от реализирането на един продукт. А. Саркар свързва концепцията на „зеления” 

маркетинг с редица дейности, като например промени в процеса на производство, изменение 

[подобрение] на продукта, приспособяване на рекламирането, промяна, преработване (изменение) 

и стилизиране (оформяне) на опаковането [на стоката]. Принципите на „зеления” маркетинг 

могат да намерят приложение както при стоките, така и при услугите, независимо дали са 

потребителски или индустриални  по своя характер. „Зеленият” маркетинг има потенциал на една 

цялостна, холистична концепция за реализиране на производство и пазарни отношения (Sarkar, 

2012). 

Концепцията за „зеления” маркетинг се развива и допълва във времето. Още през 60-те 

години на миналия век се отделя внимание на проблеми, свързани с околната среда и ролята на 

човека в тях. През 70-те години на XX век усилията са насочени към разрешаването на конкретни 

проблеми, свързани с околната среда. В развитите страни  „екологичният” „зелен” маркетинг 
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просперира, разширявайки познанията на потребителите за новите стоки, които не вредят на 

околната среда. Напредъкът на науката и технологията и случващите се екологични катастрофи, 

актуализират през 80-те години на ХХ век необходимостта от преразглеждане на 

взаимодействието между човешката дейност и природната околна среда. Представянето, 

рекламирането на продуктите като „зелени” (‘green’ products) и по-честото им продаване като 

такива в пазарните ниши се свързва със станалата модерна в края на 80-те и 90-те години на ХХ 

век идея за „зелени” продукти. Онова, което с настъпването на XXI век повлиява практиките на 

производителите на „зелени” продукти и прави „зелен” общоприета тенденция (mainstream), 

според А. Саркар са загрижеността – за влошаване на екологичното равновесие като цяло и в 

частност – за глобалното затопляне (Sarkar, 2012). 

Обособяването на различни етапи (фази) в развитието на „зеления” маркетинг подпомага 

неговото задълбочено проучване и разбиране. К. Пеатие откроява три фази.  

По време на първата фаза проблемите на околната среда и предлагането на решения за тях 

са в основата на планирането на всички маркетингови дейности. Тази фаза е определена като 

„екологичен” „зелен” маркетинг (‘ecological’ green marketing).  

Във втората фаза се поставя акцент върху проектирането на иновативни продукти, 

свързани с проблеми като отпадъците и замърсяването, или т.н. „чиста технология”. Тази фаза е 

определена от К. Пеатие като „зелен” маркетинг „на околната среда” („зелен” екологосъобразен 

маркетинг) (‘environmental’ green marketing).  

В края на 90-те години на ХХ век и началото на XXI век настъпва трета фаза – 

„устойчив” „зелен” маркетинг (‘sustainable’ green marketing) (Peattie, 2001; по Sarkar, 2012). 

В предложеното от К. Пеатие обособяване на три фази в развитието на „зеления” 

маркетинг ясно проличава еволюцията в съдържанието и практическото проявление на 

„зелената” тенденция. От решаване на съществуващи проблеми (първа фаза), „зеленият” 

маркетинг преминава към реализиране на превантивни действия (втора фаза) до планиране на 

една цялостна дългосрочна визия (трета фаза). Това се открива и в семантиката на подбора на 

термини – „екологичен” (‘ecological’), „на околната среда”/ „екологосъобразен” (‘environmental’) 

и „устойчив” (‘sustainable’). 

К. Лий също прави анализ на развитието на „зеления” маркетинг (Lee, 2008). Позовавайки 

се на К. Пеатие и А. Крейн, авторката определя като първи етап навлизането в индустрията на 

концепцията за „зеления” маркетинг през 80-те години на ХХ век (Peattie & Crane, 2005; по Lee, 

2008). Към практиките на „зеления” маркетинг се включват редица маркетолози, привлечени от 

възможността за генериране на продажби и спечелване на пазарни дялове в следствие на 

благоразположението и положителния отклик на потребителите (Lee, 2008). Пазарният ръст на 

„зелени” продукти не оправдава очакванията на маркетолозите, въпреки докладите, че една от 

първостепенните обществени грижи са проблемите на околната среда (Wong et al., 1996; по Lee, 

2008). Постепенно утихва силният интерес, свързан с внезапния голям растеж на „зеления” 

маркетинг в началото на 90-те години на ХХ век (Peattie & Crane, 2005; по Lee, 2008). Експертите 

срещат неочаквано бурна враждебна реакция през последното десетилетие на миналия век, 

когато започва вторият етап на „зеления” маркетинг (Wong et al., 1996; по Lee, 2008). Липсата 

на успех през този период според К. Пеатие и А. Крейн се дължи на пет маркетингови практики 

(Peattie & Crane, 2005; по Lee, 2008). К. Лий разглежда всяка една от тях. 

Първата е т.н. „зелено завъртане” (green spinning) и се изразява в „предприемане на 

реактивен подход чрез използване на връзки с обществеността, за да отхвърли или дискредитира/ 

постави под съмнение обществената критика срещу практиките на компаниите” (Lee, 2008: 574). 

Използването на инструментариума на връзките с обществеността отвъд постигането на 

ползотворна комуникация между потребител и предлагащ, а преди всичко за постигане на 

финансови резултати, може да дискредитира доверието в самия производител/ търговец. 

Втората практика е „зелено продаване” (green selling), която залага на „предприемане на 

опортюнистичен подход чрез прибавяне на някои „зелени” претенции/ твърдения на 

съществуващи продукти с намерението да се повишат продажбите” (Lee, 2008: 574). 

Съвременният потребител става все по-информиран и приписването на недостоверни качества на 

даден продукт би отдалечило потребителите от продукта и марката. Подобна практика дори може 

да повлияе негативно върху имиджа на цялата „зелена” тенденция. 
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Третата – ,,зелено жънене/ ожънване” (green harvesting) – е ,,да станеш ентусиазиран 

[заинтересован] относно околната среда, само когато „позеленяването” би могло да има като 

резултат спестяването на разходи (например от гледна точка на неефективното влагане на 

енергия и материали, намаляване на опаковката и др.)” (Lee, 2008: 574). Подобряването на 

техническите и технологичните аспекти на производството на един продукт могат да водят до 

намаляване на разходите. Относно „зелената” идея и „зелените” продукти, основаващи се на 

отговорно и съзнателно поведение към околната среда, минимизирането на разходите не би 

следвало да е самоцелно и спорадично, а част от дългосрочна производствена и пласментна 

стратегия. 

Четвъртата маркетингова практика, довела до отслабването на „зеления” маркетинг през 

този период, е обозначена като „маркетинг на предприемача” (entrepreneur marketing), 

проявяващ се в „разработването на иновативни „зелени” продукти за пазара без истинско 

разбиране какво всъщност искат потребителите” (Lee, 2008: 574). Един продукт (или услуга) 

трябва да бъде отговорен към околната среда, но и да съответства на потребностите и желанията 

на потребителите. За да се реализира „зелената” идея в дългосрочен план, би следвало да се 

разработват продукти, които да задоволяват конкретни потребности и желания. По този начин ще 

се изградят трайни положителни нагласи към „зелените” продукти и те ще бъдат предпочетени, 

за сметка на „конвенционалните” продукти (и услуги). 

„Маркетингът на съответствието/ съгласието” (compliance marketing) е петата 

практика. Той се проявява, „когато просто се използва съответствието с [спазването на] 

приложеното или очаквано законодателство относно околната среда като възможност да се 

рекламират зелените качества на компанията, без да се предприемат инициативи, които да отидат 

отвъд отговарянето [прилагането] на правилата/ нормите.” (Lee, 2008: 574). Спазването на 

законите е задължение, а не отличителна черта, върху която да се акцентира в рекламните 

кампании. Усилията да бъдат спазвани законовите норми са похвални, но не изчерпват мерките 

за опазване на околната среда. 

И петте маркетингови практики са по-скоро потенциални бариери за ефективно и 

дългосрочно реализиране на „зеления” маркетинг, отколкото целесъобразни действия. 

К. Стронг отбелязва, че потребителите стават все по-чувствителни към социални проблеми 

и проблеми, свързани с околната среда, от средата на 90-те години на миналия век (Strong, 1996; 

по Lee, 2008). Според К. Гурау и А. Ранчхолд през този период като нова сила на „зеления” 

консумеризъм (green consumerism) започва да се открояват критичните потребители. Тези 

потребители изискват социална отговорност от корпорациите (Gurǎu & Ranchhod, 2005; по Lee, 

2008). М. Чартър и М. Полонски отбелязват, че в края на 90-те години на ХХ век експертите 

посочват необходимостта от „маркетинг на устойчивостта” (“sustainability marketing”). 

Предизвикателство пред този тип маркетинг е формирането в дългосрочен план на устойчива 

взаимовръзка между маркетолози, потребители и околна среда (Charter & Polonsky, 1999; по Lee, 

2008).  

Третият етап в развитието на „зеления” маркетинг настъпва с идването на новото 

хилядолетие. К. Гурау и А. Ранчхолд, както и Ж. Отман, посочват, че през първото десетилетие 

на ХХI век много „зелени” продукти повторно си спечелват доверието на потребителя. 

Предпоставки за този процес авторите откриват в подобряване на законодателството, по-стриктен 

контрол (институционален, медиен, обществен) в сферата и технологичния напредък (Gurǎu & 

Ranchhod, 2005; Ottman, 2007; по Lee, 2008). 

Концепцията за „зеления” маркетинг се обогатява на всеки следващ етап от своето 

развитие. „Зелената” тенденция е основата, върху която еволюира дейността на човека в 

следващия етап – устойчиво поведение, в това число и потребителско, и устойчиво развитие. 

 

 

 „Зеленото” потребление в XXI век: политики на Европейския съюз 

България е част от европейското семейство и неговия стремеж към реализиране на 

устойчиво развитие. Усилията и политиките на Общността за запазване на околната среда са 

много широка тема. По-сериозно внимание трябва да се отдели на усилията за развиване на 

пазара за екологични продукти (green products) и на „зеленото” потребление. 
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В Общността се полагат усилия и за изграждане на обществена подкрепа и международно 

сътрудничество, за да се постигне хармония между икономика и околна среда. Макар и 

проникващи бавно на пазара, екоиновациите, технологиите и отраслите, свързани с тях, са с 

приоритетно значение. Екоиновацията предполага „отговорен начин на използване на 

природните ресурси”, „намаляване на въздействието върху околната среда” и „значителен и 

видим напредък към устойчиво развитие” (ЕС, Европейска комисия, 2013: 7). 

Биоразнообразието, опазването на води, въздух, почви, гори и други аспекти на околната 

среда са обект на внимание в политиките на ЕС. Важно място заемат усилията и стремежът за 

утвърждаване на ефективно използване на ресурсите. 

Като конкретни дейности можем да откроим „зелените” обществени поръчки (ЗОП) и 

усилията за изграждане на единен пазар за екологични продукти. За да стане по-ясно какво са 

ЗОП, може да се посочи следното определение: „ … „процедура, използвана от публичните 

власти за поръчване на стоки, услуги и дейности с намалено въздействие върху околната среда по 

време на цялостния им жизнен цикъл в сравнение със стоки, услуги и строителни работи, имащи 

същата основна функция и които биха били поръчани при отсъствие на такава процедура.”” 

(Съобщение на Европейската комисия. Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна 

среда, 2008: 4; цит. по ЕС, Европейска комисия, 2011: 5). Разработени са и периодично се 

актуализират критерии за ЗОП за някои групи продукти и услуги, които да бъдат включени в 

конкурсни документации. В продуктовите групи попадат: стоки, изработени от дървен материал, 

хартия; стоки, които подпомагат пестенето на енергия; компютърна и офис техника; стоки и 

услуги, свързани с електротехника, строителство, транспорт, текстилни изделия, както и храни и 

услуги в областта на общественото хранене и др. (ЕС, Европейска комисия, 2011). При 

реализирането на обществени поръчки се следват някои основни принципи. Един от тях е 

принципът на съотношението ценност/цена, който цели да се постигне удовлетворяване както 

на „най-висока ценност срещу изразходваните пари на данъкоплатците”, така и на екологичните 

изисквания (ЕС, Европейска комисия, 2011: 25). Друг принцип е този на честния подход, 

включващ недискриминация, равноправно третиране, прозрачност и пропорционалност. 

Предвижда се и в случаи, когато няма пазарно решение, което да отговаря на изискванията, да се 

прибегне до търсене и поръчване на научноизследователски и развойни услуги. Този подход на 

своеобразно „купуване на иновация” изисква да се реализира чрез редовна процедура за 

обществени поръчки (ЕС, Европейска комисия, 2011: 28). 

„Зелените” обществени поръчки са възможност за стимул на бизнеса да се насочи в 

разработването, производството и предлагането на екологични продукти, както и начин да се 

покажат добри практики и да се повиши информираността сред обществото. 

Пред Общността стои предизвикателството да изгради единен пазар за екологични 

продукти. Утвърждаването на единни дефиниции и стандарти би спомогнало по-лесното 

навлизане на екологични продукти на отделните национални пазари и би намалило недоверието 

на потребителите спрямо истинността на екологичните качества на продуктите, би спомогнало за 

по-коректното им установяване и постигане. Не на последно място, това би намалило разходите 

на производителите за стандартизиране на отделните национални пазари. 

 

Преглед на терминологичната употреба 

Когато говорим за термините, свързани със „зелените” продукти, които са използвани от 

производителите, в рекламните кампании, а понякога и от самите потребители, е редно да се 

вземе предвид, че значението на думите от чужди езици не винаги може да бъде предадено 

напълно еднозначно. Трябва да бъде направена уговорката, че често пъти, както повечето 

термини в тази област, така и тези, не могат да бъдат преведени на български език по един-

единствен начин. 

Според Б.-Ч. Тан и Т.-Ч. Лау компаниите популяризират „зелените” продукт, като 

използват някои от следните термини: „щадящ озоновия слой/ невредящ на озоновия слой” 

(ozone friendly), „безопасен за околната среда” (environmentally safe), „рециклируем” (recyclable), 

„екощадящ/ еконевредящ/ екоблагоприятен” (eco-friendly) и „биоразградим” (biodegradable) (Tan 

& Lau, 2011). А. Саркар също прави кратък преглед на различни термини, свързани с продукти с 

„екозначения” и „екоангажименти” (eco-concerns): „екоблагоприятен” (екологично – 

благоприятен) (eco-friendly), „рециклируем” (recyclable), „възобновим” (renewable), за 
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„многократно пълнене” (refillable), „нула съдържание на въглерод” (zero carbon), „без бактерии” 

(bacteria-free) и „невредящ на озоновия слой” (ozone friendly) (Sarkar, 2012). 

Цитирайки книгата „Зеленият потребител” на Д. Елкингтън, Д. Хейлс и Д. Макауър 

(Elkington, J., Hailes, J. & Makower, J., 1993 The Green Consumer), А. Саркар посочва, че за да бъде 

считан за „зелен” един продукт, той не трябва да: „1. застрашава здравето на хора и животни; 2. 

вреди на околната среда, на който и да е етап от неговия живот, включително производство, 

употреба и изхвърляне; 3. изразходва несъразмерно количество енергия и други ресурси по време 

на производство, употреба или изхвърляне; 4. причинява ненужен боклук или като резултат от 

прекомерно опаковане, или от кратък полезен живот; 5. включва ненужна употреба на или 

жестокост към животни; 6. използва материали, получени от застрашени видове или околни 

среди.” (Sarkar, 2012:41). 

Важно е да се постигне баланс, основаващ се на знанието и отговорността колко, какво и 

как се произвежда и консумира; с цената на какви отпадъци и вреди – за собствения и за други 

биологични видове и за природната среда като цяло. 

Република България е член на ЕС и като такъв част от задълженията и отговорностите й са 

хармонизиране със законите и политиките на Съюза. Това дава основание да се разгледа и 

приеме, като легитимен за страната ни, терминът екологични продукти (green products). Това са 

продукти, „които използват ресурсите по-ефективно и причиняват по-малко вреди на околната 

среда в рамките на цялостния си жизнен цикъл, от добива на съответните суровини до 

производството на продуктите и тяхното разпространение и употреба, до края на жизнения цикъл 

(включително повторна употреба, рециклиране и оползотворяване), в сравнение с други продукти 

от същата категория.” (Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета. 
Изграждане на единен пазар за екологични продукти. Създаване на условия за по-добра 

информираност относно екологосъобразността на продуктите и организациите, 2013: 3). 

Ф. Интини и С. Кюц разглеждат  концепцията зa т.н. „оценка на жизнения цикъл” (life cycle 

assessment – LCA), с чиято помощ да се определи доколко един продукт е „зелен”. Тя включва 

„анализ на жизнения цикъл” (life cycle analysis – LCA) и/или „анализ на продуктовата линия” 

(product line analysis – PLA). Целта е да се изследва въздействието [и натрупването му] върху 

околната среда на всеки етап от жизнения цикъл – от ресурсната обезпеченост, през 

производствения процес, дистрибуция и употреба на продукта до излизането му от експлоатация 

(Intini & Kühtz, 2010; по Sarkar, 2012). 

Важно е да бъде направено още едно уточнение в терминологията, което засяга различни 

стоки и услуги, включително храни и хранителни продукти, а именно биологично производство 

и биологични продукти. Този тип производство е „съвкупна система за управление на 

земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение 

опазване на околната среда, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните 

ресурси, прилагане на високи стандарти за благосъстояние на животните и производствен метод, 

съобразен с предпочитанията на някои потребители към продукти, произведени чрез използване 

на естествени вещества и процеси” (Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, 2007: 2). 

Множеството термини, функциониращи на различни територии – географски, 

икономически, официални документи, регулиращи сферата – са предизвикателство пред 

реализирането на „зелени” практики, които са преди всичко екологосъобразни. Практиката ще 

покаже кои термини ще се приемат и наложат по-добре във времето. 

 

„Зелени” потребители и осъществяване на „зелени” покупки 

За да вникнем в същността на „зеленото” потребление, на поведението на „зеленото” 

пазаруване (green purchase behavior), трябва да разберем кои са „зелените” потребители (green 

consumers) и какви са техните отличителни характеристики. Термините са разгледани и разяснени 

в работата на редица автори. Терминът поведение на „зелено” пазаруване (green purchase 

behavior) семантично предполага вземането на решение за „зелена” покупка и купуването на 

„зелен” продукт. 

М. Келиян разглежда същността на „зеленото” потребление в контекста на 

предпочитането от потребителите на органични храни и отговорното и рационално разходване 

на природните ресурси (Келиян, 2008). 
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Съгласно К. Стронг „„Зелените” потребители са дефинирани като тези, които: „[…] 

избягват продукти, които е вероятно да застрашат здравето на потребителя или на други; 

предизвикват значима вреда на околната среда по време на производството им, употребата им и 

изхвърлянето им; консумацията на несъразмерно количество енергия; причиняват ненужни 

отпадъци; използването на материали, добити от застрашени видове или околни среди” (Strong, 

1996: 5; цит. по Lee, 2008: 575). 

Всеки един човек носи отговорност за околната среда. Интересувайки се повече за 

характеристиките на стоките, които купува, вземайки отговорно решение за покупка, 

потребителят има възможност да съхрани природата. „Зелените” продукти и най-вече тяхната 

достоверност като такива тепърва ще бъдат във фокуса на вниманието. Чрез своя избор 

потребителите имат правото и отговорността да бъдат коректив на производителите, като 

търсят и употребяват продукти и услуги, които не вредят на околната среда. ,,Зелената” 

тенденция е възможност и път за постигане на устойчиво развитие в съвременното общество. 

Усилията, които полага всеки един човек за опазване на околната среда, са усилия за едно по-

стабилно настояще и по-добро бъдеще. 
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Резюме: Изграждането на бранд идентичност, чрез организационното развитие и комуникационна 

стратегия на Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., ще бъде обект на настоящото 

изследване. Ще се проследят мерките, които съдебната институция прилага в своята работа, с цел 

подобряване на комуникацията и създаването на бранд визия. Ще бъде изследван научния проблем, може 

ли да се трансформира съдът в бранд в съзнанието на обществото. Създаването на бранд идентичност, 

базирана на компетенциите и прилагането на законите от Бургаския Окръжен и Районен съд, в 

изследвания период. 

 
Ключови думи: бранд, идентичност, организационно развитие, съд 

 
Abstract: The survey looks at the building of brand identity through organizational development and 

communication strategy of the District and Regional courts in Burgas during the 2014-2015 period. The 

measures which the judicial institution applies in its work aimed at improving the communication and the brand 

vision building will be examined. The scientific problem whether the court can be transformed into a brand in 

the minds of the society will be studied. The building of a brand identity based on competencies and law 

enforcement by Burgas District and Regional Courts in the study period are looked at. 

 
Key words: brand, identity, organizational development, court 

  

„Брандингът е нов начин на мислене, чрез който управляваме организации и 

пазари, производство и потребление.“ 

M. Kornberger 

  

„В историята на века на “Аза” станахме свидетели на раждането на нещо важно: 

продукт, който не се определя от неговата функционалност, а от промяната в 

схващанията и възприятията на хората за него“. Този процес, който изследва 

Корнбергер, очертава „бранда“ като интерфейс между емоционалния свят на 

потреблението и рационалният свят на производството (Kornberger, 2010, с.13). Тезата 

на учения е в основата на настоящата статия и научният проблем в нея, успяват ли да 

изградят бранд идентичност Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., 

чрез своето организационно развитие и комуникационната стратегия, която прилагат. 

Понятието „бранд“ , в изследванията по маркетинг и в литературата се определя 

като най-близкия до съзнанието на потребителя образ на марката на даден продукт или 

услуга (Байков, 2006, с.227). В превод от английски език, “brand“ означава „търговска 

марка, вид, дамга, запечатвам“. Изследователите на „бранда“, Серезлиев и Байков, го 

приемат като „марка“ с високо качество, закрепила се трайно в съзнанието на 

потребителите. „Брандът“  е нещо устойчиво, което бързо се разпознава и оставя 

трайна следа в съзнанието на хората.  Намерението на „бранда“ е да направи  една 

mailto:Predi_12@abv.bg
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марка уникална, запомняща се и ценна в съзнанието на потребителите (McDowell & 

Batten, 2005, p.23). За Серезлиев „бранда” е система от значения, които консуматорите 

интегрират в тяхното лично пространство, за да удовлетворят важни необходимости 

(Серезлиев, 2010, с.5). Анна Симпсън, като се позовава на твърдението на Филип 

Котлър, професор по Международен Маркетинг, че вместо обогатени хора просто като 

потребители, търговският подход към тях трябва да е към съзнанието, сърцето и духът, 

извежда тезата, че това е обръщане на цялостното развитие на бранд еволюцията към 

съзнанието. Бранд идентичността (Brand identity) се формира през комуникациите с 

хората (Simpson, 2013,  p.6). Обект на изследване в настоящата статия е успяват ли 

Бургаският Окръжен и Районен съд да комуникират с обществото, да изградят в него 

усещане за справедливост, сигурност и осигуряването на спокоен и основаващ се на 

правото живот на гражданите. Според авторката, ако брандовете влязат в задълбочена 

комуникация с потребителите, относно техните желания и ги подкрепят, те ще пожънат 

три отплати. Първата, според Симпсън е “силна идентичност” (stronger identity) – от 

една страна атрактивна, от друга гъвкава. Второто възнаграждение са “смислени 

взаимоотношения” (meaningful  relationships), едновременно с потенциал да се развиват 

през целия живот, дори в новите генерации. Третата победа, смята Симпсън, е 

превръщането на “бранда” в “катализатор за иновации” (catalyst for innovation) 

(Simpson, 2013, pp.15-16). Дали процесът се наблюдава в проучвания период, ще 

проследим в статията. Преди това обаче, трябва да говорим за изграждане на доверие 

на двете съдебни институции в гражданите.  

Разгледаните дотук научни теории водят до убеждението, че “бранда” се ражда 

във въображението. Той е картина в нашите мисли и представи за дадения обект. 

Съгласна съм с мнението на руските автори Перция и Мамлеева, според които връзката 

между съществуващия „бранд“ и нашето познание са асоциациите. Това е 

информацията, която се съхранява в нашата памет (Перция & Мамлеева, 2007, с.28). 

Това твърдение прави паралел между “имиджа” и “бранда”. И двете понятия могат да 

бъдат разгледани като мисловна конструкция в нашето съзнание. Тази картина се 

създава не само на база на нашите възприятия, но и впечетления и емоции, залегнали в 

паметта ни. И „имиджа“ и „бранда“ имат асоциативен характер. Като се позовава на 

тезата на Джеф Коен (Jeff Cohn, President and CEO Cohn Marketing Group), Серезлиев 

отчита няколко отличими белега на бранда. Неговата интегрираност, като резултат от 

много действия; колективната отговорност на всички от организацията, която го 

представлява и въздействието му върху публиките (Серезлиев, 2010, с.3-4). 

Според изследване основните показатели,  по които можем да следим за 

изграждането на доверие, са: брой на лоялните клиенти; брой журналисти, откликващи 

на призивите за отразяване на проведени кампании;  достоверност на подаваната 

информация,  по важни за обществото, в случая дела; брой и дял на срещи с медии и 

потребители. (https://brandinglaws.wordpress.com) Бургаският Окръжен и Районен съд 

осъществяват периодични публикации в регионални и национални медии, като 

отразяване на важни обществени дела; инициативи и събития, които се организират в 

тези институции. Периодично се обновяват страниците на сайтовете на двата съда, с 

публикуване на справки по дела; график на съдебни заседатели; промени в 

организацията на обслужване за граждани. Периодични са прессъобщенията към 

медиите, относно постановени присъди по наказателни дела с обществен интерес. В 

изследвания период се организират и кръгли маси с журналисти на тема: 

„Информацията е отговорност“. В Окръжен и Районен съд – Бургас се инсталира 

специализирана програма, която преобразува в естествен говор всеки компютърен 

текст.  С помощта на този софтуер може да се прослушват текстови файлове на 

протоколи от заседания; разпореждания; определения и съдебни решения.        

https://brandinglaws.wordpress.com/
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Софтуерът е инсталиран на специализиран компютър за ползване от граждани в 

Информационния център на съдебната палата. Всички тези стъпки целят изграждане на 

имидж и доверие в обществото. Достъпност на правната система до хората. Тези 

организационни въведения в работата на двата съда, илюстрират едно от постиженията 

на бранда – „смислени взаимоотношения“. Приемане на съдебната власт като достъпна, 

независима, прозрачна и предвидима. Окръжен и Районен съд – Бургас изграждат свой 

имидж, базиран на технологичните обновления в работата на съда, в полза на 

обществото. „Имиджът“ – това е специфичен образ на възприемания предмет (Цит. по 

Петров, 2005, с.111). Според Петров, имиджът предполага наличието на собствени 

визуални представи, които са целенасочено формирани. При имиджа съзнателно се 

въздейства върху перцептивната дейност на инидивида (Петров, 2005, с.112). С  

примерите от съдебната практика на двете институции, се вижда техния стремеж за 

близост с хората; осигуряване на бърза информираност за целевите публики. В 

настоящата разработка се изследва как с действия, дела, наложени мерки, Окръжният и 

Районният съд на Бургас въздействат на общественото мнение. Какъв имидж изграждат 

пред обществото. Присъствието на такъв в публичното пространство може да обърне 

не само граждански позиции, но и да докаже изграждането на бранд идентичност. 

„Имиджът“ кореспондира по-скоро с „бранда“, който включва в себе си повече 

елементи на образ, отколкото на „мнение и оценка“, макар именно мнението и оценката 

да стоят зад този образ (Павлова, 2015). „Имиджът“ е константа в изграждането на 

„бранда“.  

 

                Графика 1: Константи на бранда 

Всички тези компоненти са стъпките от процеса на изграждане на бранд 

идентичността на Окръжен и Районен съд – Бургас.  

Според изследователят на имиджа, Петров, в структурата му се включват 

рационални, но и емоционални елементи. Това, според учения, предполага различна 

нагласа при неговия „прочит“ при „консумация“ от разноликата публика. (Петров, 

2005, с.163) От разрешението на един съдебен процес, трудно се постига доволство на 

различните страни по делото, но съда търси най-правдивото и основано на факти 

решение. Това логически обяснява, колко противоречиви могат да бъдат мненията за 

съдебната институция, нейната обективност и правдивост.  

През 2014 г. Бургаският окръжен съд осъжда Валери Симеонов за обидни изрази и 

квалификации към българите, по повод случая с парламентарните избори през 2013 г., 

когато Валери Симеонов нарича избирателите на Сидеров и „Атака“ „лумпени, прости 

и тъпи хора, малоумници“. От „Атака“ поздравяват тричленния състав на съда за 

„професионализма и смелостта им, въпреки натиска, който упражнява Симеонов върху 

институции и органи на реда в Бургас, чрез телевизията, която притежава“. Този случай 

доказва неподкупност на тази съдебна институци; прилагане на законите, въпреки 
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пряката опасност от медиен натиск, от страна на медията, която управлява Симеонов. 

Проявява се една от характеристиките на „бранда“, неговия характер (brand character). 

Характерът на бранда се отнася до неговите действия  (brand actions), които показват 

позицията на марката,  нейната ценност (Байков, 2006, с. 234). С показаните примери, 

по-горе, се наблюдава как Окръжният съд на Бургас проявява безпристрастност и 

компетентност. Притежава силата да устои на един медиен натиск и осъществява една 

от своите правови цели, да не се поддава на влияния. Според изследователят на бранда,  

Аакер, това са характеристики, които в семантичен план притежава един бранд (Цит по 

Байков, 2006, с. 233).  

Районният съд в Бургас налага присъда от 5 години лишаване от свобода на жена, 

представяща се за „маг“, през 2014 г. 20 години лишаване от свобода получава 

Любомир Симеонов, за убийството на бургаския банкер, Павлинка Стефанова, 

произнесена присъда на Бургаския окръжен съд през 2014 г. Окръжен съд – Бургас 

осъжда на доживотен затвор Атанаска Георгиева, умишлено умъртвила малолетната и в 

безпомощно състояние 8 годишната Александра от Поморие, като убийството е 

извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Това са тежки дела, с голяма 

отговорност за съдиите и наказателна присъда за извършителите. Взетите от съда 

решения са приети като справедливи от обществото. Тези дела успяват да създадат 

доверие в хората, в безпристрастта и компетентността на съда. Показаните кейс 

стъдиси отново ни връщат към имиджа. Вече изграденият имидж има отношение към 

идентификацията и съотнасянето на субекта към вече определени качества, 

съответстващи на създадения имидж. Той способства за формиране на устойчиво 

отношение към дадения обект и служи за субективен избор, свързан с поведението на 

избиращите да предпочитат близките до тях. Веднъж формиран (макар и подлежащ на 

промяна и обогатяване), имиджът работи за бързото припознаване на субекта и  

реакциите към него. Във всички от изброените случаи, бургаските медии реагират с 

положителна оценка за наложените наказания, при отразяването на съдебните решения. 

Обществото е настроено съдът да решава неговите спорове. С налаганите наказания на 

престъпни и опасни личности, Бургаският Окръжен и Районен съд изграждат още 

мостове към доверието на хората.  

Граничният полицай Костадин Стоянов, който уби 11-месечно бебе на тротоара в 

с. Крушевец, остава в ареста, след решение на Бургаския окръжен съд, през 2014 г. 

Наказание 12 години лишаване от свобода налага Окръжният съд на убиец на 

бездомник, през 2015 г. Бургаският окръжен съд признава за виновен трафикант на 47 

кг. Метамфетамин и екстази. Той получава 10 години затвор през 2015 г. Районният съд 

налага мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на разследван за телефонна 

измама, през 2015 г. Окръжният съд налага наказание 13 години и 4 месеца лишаване 

от свобода, за убийство на възрастен мъж. Присъда от 30 години лишаване от свобода 

получава обвинен за кърваво нападение с нож над своя приятелка, наложена от 

Окръжния съд. Всички тези случаи в практиката на Бургаският Окръжен и Районен съд, 

показват сила и решителност; правови компетенции. Наложените мерки за 

неотклонение на престъпници; рецидивисти; на опасни и застрашаващи живота на 

хората обвиняеми, са правдиви и израз на воля и истинност. Отново се прави паралел с 

бранд характера и неговото проявление. Може да се говори за спечелване на доверието 

с респондентите, хората, които се стремят към отстояване на правото и неговото 

приложение. Обществеността се чувства защитена и сигурна. Видимо от примерите е, 

че съдебните институции прилагат законите; изразяват ангажираност с правовата 

отговорност. Всеки един „бранд“ трябва да спечели доверието на избирателите си. И 

ако приемаме „бранда” като отличителна черта; качества и стил, Окръжният и 

Районният съд на Бургас с взетите решения го открояват. Според Зийман, основната 
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цел на „бранда” е да разграничи продукта на пазара; да накара потребителите да го 

разпознаят като по-добър, различен и специален (Зийман, 2005, с. 80). Като се 

придържаме към тази теза, проследяваме, успяват ли двата съда да се докажат като 

правово отстояващи съдбата на гражданите; професионално залагащи на съдебната 

компетентност. Това усещане за качество на съда е още един от компонентите в 

изграждането на „бранда“. Доверие, сигурност и подкрепа са елементи в бранд 

позиционирането.  

Според маркетинговият експерт, Марти Нойемаер, „брандът“ е точно това, което 

потребителят мисли и чувства за него. Обществото очаква от един съд справедливост, 

която се постига с прилагане на законите. През 2015 г. в Окръжен съд – Бургас са 

постъпили 4320 дела. Постъплението е увеличено с около 100 дела, в сравнение с 2014 

г. Съотношението на постъпилите през годината , спрямо свършените дела е 1:1, което 

е показател, даващ основание за положителен атестат на работата на съдиите. През 

2014 – 2015 г., са регистрирани по-малък брой обжалвани съдебни актове, спрямо 

предходни години. Може да се говори за една от функциите на „бранда“, а именно 

припознаването. Неговото асоциативно проявление в съзнанието ни, ще се прояви 

тогава, когато той е налице. Припознаването се получава тогава, когато са налице тези 

фактори в човешкото съзнание, на базата на които се създава един бранд – доверие, 

сигурност и подкрепа.  

През 2015 г. най-значителен е делът на делата в Бургаския  Окръжен съд, 

образувани за престъпления по глава „Общоопасни престъпления“ от Наказателния 

кодекс. Цифрите през последните години утвърждават тенденция към съществен 

процент на разкриваемост по посочената група престъпления. Също показател за 

успешно приключване на разследванията, са броят на постъпилите дела. 

  

                        

Графика 2: Постъпили и свършили дела през 2015 г.      

В изследвания период двата съда участват в Програма за финансиране на 

регионални обучения за съдилищата и прокуратурите в страната. Провеждат се редица 

семинарни обучения за магистратите от Окръжен съд и Районните съдилища. Правят се 

индивидуални обучения по отношение работата със софтуерните продукти, граматика, 

правопис; семинари за справяне със стреса. Комуникационната стратегия на съдебната 

власт за периода 2014 – 2020 г. се базира на надграждане над добрите комуникационни 

политики и практики, прилагани от органите на съдебната власт в България. 

Стратегията предвижда мерки за подобряване на вътрешните комуникационни 

процеси, чрез разработване на медийни обучения, вътрешен бюлетин, отразяване на 
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обществено значими дела и провеждане на специални събития. Това е следваната 

политика на Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г.  

Ако говорим за бранд институция, в лицето на двата съда, ще проследим 

притежават ли те елементите от следващия модел в графиката. 

 

 

Графика 3: Модел на бранд идентичност 

Окръжен и Районен съд – Бургас прилагат иновативни електронни услуги. 

Изпращат съобщения и призовки по електронен път; създават електронна папка на 

делата. Организират електронна кореспонденция със служебните защитници и 

синдици. Разработен е УЕБ-портал за всички съдилища в района. Посочените примери 

говорят за актуалност и диференция в работата на съдебните институции. Може да се 

каже, че актуалната специализация на двата съда, има съществено значение при 

формирането на техния „бранд“. Друг елемент от изграждането на „бранда“ е 

осведомеността към специализираните публики. Реципиентите да са запознати и да 

получават сведения за дейността на съдебните институции. В Бургаският Окръжен и 

Районен съд всички актове се публикуват на страниците на съдилищата. Актуализира 

се информация за специални събития и новини, свързани с дейността на съда. Налице е 

достъпност, изразена във възможността да се осъществява контакт между съдебната 

власт и обществеността. Връзката с реципиентите е изразена в постоянния прием на 

студенти и ученици в съдебните зали, изнасяне на лекции и организиране на 

симулирани процеси. Бургаският Окръжен и Районен съд участват в образователната 

програма „Отворени съдилища и прокуратури“. Съдии преподават на ученици от 

бургаски училища в часове по „Етика и право“. През месец май, 2014 г. се провежда 

Форум „Наркотици, превенция и наказателна репресия“, с участието на ученици. 

Идеята е да се обсъди проблема и да се допринесе за ограничаване на употребата на 

наркотични вещества в Бургаския съдебен район. Налице е една от ценностите на бранд 

идентичността – закрилата. По повод Денят на детето, в същата година се организира 

среща с деца от Детска педагогическа стая, със съдии от двата съда. Целта е да се 

поправят и превъзпитат младите хора към спазване на законите и добрите нрави. 

Наблюдава се позициониране на ценности на двете съдебни институции, спрямо 

ценностите на обществото и неговите очаквания от съдебната власт. Изброените 

дейности следват принципите от Комуникационната стратегия на съдебната власт, за 

прозрачност, отчетност и откритост към гражданите, като основа на работата за 

повишаване на доверието към институциите. Като ценност в работата на двата съда 
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може да се приеме и прилагания напълно принцип за случайно разпределение на 

делата. От месец януари, 2010 г., се използва програма за случайното разпределение на 

делата на ВСС “Law Choise”, която се актуализира периодично.  

В оповестен доклад до медиите,  за дейността на Окръжен съд – Бургас и 

Районните съдилища през 2015 г., председателят на Окръжния съд, Боряна Димитрова 

казва:“Остава въпросът обаче, дали подобни инициативи са достатъчни за справяне с 

имиджовата криза, в която се намират съдилищата. Обществото продължава да не 

разбира сложността на съдийската работа, а ние продължаваме да не успяваме да 

обясним адекватно,какво точно се случва в съдебните зали и защо съдът не може и не 

трябва да се поддава на влиянието на общественото мнение, провокирано, дали от 

липсата на добро законодателно решение за справедливост, или от чувство за мъст. 

Все още работим усилено по въпросите за уеднаквяване на съдебната практика и 

предвидимост в правораздаването, макар и в сложна законодателна среда, което е 

от изключителна важност за доверието към институцията.“ 

Според публикувано през месец януари 2015 г. изследване „Флаш Евробарометър 

406“ на Европейската комисия „Механизма за сътрудничество и оценка за България и 

Румъния – втора вълна“, проведено през месец октомври 2014 г. и във връзка с 

дискусията за новото начало на съдебната реформа в страната, 42% от българите 

очакват подобрение на съдебната власт.  

Окръжен и Районен съд – Бургас се опират на тези очаквания в работата си през 

2014 и 2015 г. В политиката, която водят двете институции, са отворени към 

обществото в стремеж за подобряване на стандарта „достъп до правосъдие“. Двете 

съдебни институции изразяват намерението на „бранда“, да направи една марка 

уникална, притежаваща ценности. Това усещане за качество на съда е именно един от 

компонентите в изграждането на „бранда“. Доверие, сигурност и подкрепа са елементи 

в бранд позиционирането. Бранд идентичността на двата съда се формира чрез 

комуникациите с хората. Те се стремят да изградят доверие, като се позовават на 

фактите в правото, оставайки независими по убеждение и почтени по същност. С този 

метод на работа, Окръжен и Районен съд – Бургас изграждат силна идентичност и 

познаваемост за своите публики, основаващи се на смислени взаимоотношения с тях.  

Постигнати са основните характеристики на „бранда“ – припознаване, доверие, 

сигурност, подкрепа, усещане за качество. Тези две съдебни институции проявяват 

компетентност и отговорност в правораздаването. Те са гъвкави и работещи за бързата 

и лесна информираност на гражданите и  доказан катализатор на иновации. В 

изследвания период се проявява професионална организация на мениджмънта и 

управлението на двата съда, с решителност, последователност и с общи усилия. 
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Резюме: Информационните и комуникационни технологии имат все по-голямо влияние в 

съвременното общество. Новите технологии дават възможност обучителния процес да бъде по-

интерактивен и интересен за младите хора, обучаващи се във ВУЗ-овете на територията на България. 

Много от тях имат разработени платформи за електронни курсове, чрез които бързо, лесно и 

интерактивно достигат до големи групи студенти. Настоящият доклад има за цел да представи същността 

на това относително ново явление за нашата страна – E-learning, като разгледа приложението му в 

академичната среда. 

 
Ключови думи: Е-learning, ВУЗ, електронни платформи, Moodle 

 
Abstract: Information and communication technologies are becoming more influential in the 

contemporary society. New technologies allows the learning process to be more interactive and interesting for 

young people studying at higher schools in Bulgaria. Many of it have developed platforms for electronic courses 

through which reach quickly, easily and interactively large groups of students. This report aims to present the 

essence of this relatively new phenomenon for our country – E-learning, examining its application in the 

academic area. 

 
Keywords: Еlearning, universities, electronic platforms, Moodle   

 

Въведение 

Динамичните и бързо случващи се промени са основни черти на съвременния 

свят. Това от своя страна води до бързо остаряване на знанията и уменията. За 

осъвременяването им през последните години все по-широко приложение намират 

информационните и комуникационни технологии. Едно ново явление, което се 

разраства с бързи темпове, е eLearning.  

 

1. Същност на eLearning 

За  същността на еLearning съществуват множество  публикации от наши и 

световни учени. Едни от първите изследвания в страната датират още от началото на 

90-те години на миналия век. Сред българските изследователи, които работят по 

темата, са Румяна Пейчева – Форсайт, Даниела Дурева – Тупарова, Ангел Смрикаров, 

Анелия Иванова, Георги Тупаров, Румен Върбанов, Елена Шойкова, Галина Иванова, 

Румен Николов, Веселка Павлова и др. Сред чуждестранните учени за своебразно гуру 

се счита Марк Розенберг. Неговите книги „Електронно учене – стратегии за 

предоставяне на знания в дигиталната ера“ и „Електронно учене – подходи и 

технологии за подобряване на организационното знание, учене и представяне“ се 

превръщат в бестселъри, а авторът му днес е водещ световен консултант по темата. 

mailto:dpan4ev@yahoo.com
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Въпреки редицата изследвания по темата и до днес няма еднозначно приета 

дефиниция на понятието еLearning. Нещо повече – могат да бъдат  намерени различни 

определения в зависимост от контекста, в който е разгледано понятието.  

Някои изследователи като Кенет Фий (Fee, 2009, p.14-20) го разглеждат през 

призмата на програма на Европейския съюз, която подпомага включването на 

информационни и комуникационни технологии в образователния процес. Дон Морисън 

го представят като един своеобразен непрекъснат процес на усвояване на знания и 

умения от страна на възрастните, доставяни синхронно или асинхронно чрез Интернет.  

За Марк Розенберг  (Rosenberg, 2006, p . 11) еLearning е един иновативен, гъвкав и 

модерен подход, който дава възможност на хората да получат и осъвременят своите 

знания.  Според проф. Румяна Форсайт  (Пейчева – Форсайт, 2010, с. 6) eLearning е 

„учене, осъществявано с помощта на информационните и комуникационни 

технологии“. 

На база разгледаните по-горе определения и с цел по-точното представяне на 

понятието eLearning, авторът на настоящия доклад приема дефиницията, дадена от 

Румяна Пейчева – Форсайт, а именно: „учене, подпомогнато от информационните и 

комуникационни технологии“.  

Наред с многообразието от дефиниции, които съществуват в литературата, има и 

случаи на неправилно смесване на термини.Така например някои автори неправилно 

слагат знак на равенство и използват в своите разработки термина „дистанционно 

обучение“ като синоним на електронното, което е неправилно.   

Според Mielke дистанционното обучение представлява  “метод на обучение, при 

който учащият физически е отделен от преподавателя и учебното заведение.” То може 

да се осъществява както самостоятелно, така и в комбинация с други форми като 

например традиционното присъствено обучение. Румяна Пейчева – Форсайт посочва в 

разработената Стратегия за развитие на електронното и дистанционно обучение в 

Софийски университет, че при дистанционното обучение не е задължително да се 

използват мрежа и компютри. Основното е взаимодействието между обучаемите и 

преподавател от разстояние. Милушева и Мартинова отбелязват, че дистанционното 

обучение по-скоро се отнася за традиционни форми на обучение, при които се 

използват и съвременните технологии. Тоест дистанционното обучение повече спада 

към традиционната форма на обучение, при която може да се използват и съвременните 

технологии.   

 

2. Приложение на електронното обучение/учене във висшите училища в 
България 

Изследванията в областта на приложението на информационните и 

комуникационни технологии за образователни цели у вас започват още през 80-те 

години на миналия век. Сериозен тласък дават първите международни проекти, по 

които се включват и български учени от началото на 90-те. Вследствие на натрупания 

международен опит започват да се създават специализирани научни центрове към БАН 

и няколко български университета. През 2002г. е създадена виртуална катедра „Джон 

Атанасов“, в която се включват 4 института на БАН и 11 български университета.
 
 Като 

основна цел на тази виртуална катедра е посочено обединяването на потенциала на 

всички катедри по информационни технологии и БАН с цел повишаване на качеството 

на образование на студентите от съответните специалности, като това е първа крачка 

към създаването на виртуални университети в България.     

В края на 2004г. стартира и Български виртуален университет (БВУ). Подписи 

под споразумението за неговото учредяване слагат представители на 37 университета и 

27 института към Българската академия на науките. Основната цел на БВУ е 
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подпомагането на университетите при въвеждането на електронно обучение/учене. 

(Вж. Фиг.1). 

 

 

Фиг. 1. Официална страница на Българския виртуален университет 

Източник: http://www.bvu-bg.eu/ 

 

Понастоящем голяма част от университетите в България предлагат електронни 

курсове. (Вж. Фиг. 2). 

 

 

Фиг. 2. Дял на висшите училища в Р. България, предлагащи електронни курсове на 

своите студенти 

Източник: Авторово изображение  

 

В табл. 1 по – долу е посочен списък с водещите български университети, които 

имат електронни платформи за обучение (Вж. Табл.1). 

75% 

25% 

Висши училища в Р. България, предлагащи 
eLearning   

Да Не 

http://www.bvu-bg.eu/
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Табл. 1. Списък на българските университети, които имат електронни платформи за 

обучение на студентите 

Университет Електронно обучение Платформа 

Нов български 

университет 

Има, https://e-edu.nbu.bg/ Moodle 

СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

Има, http://elearn.uni-sofia.bg/ 

 

Moodle 

Бургаски свободен 

университет 

Има, http://e-services.bfu.bg/moodle/ Moodle 

Минно-геоложки 

университет – София 

Има, http://moodle.mgu.bg/ Moodle 

Русенски университет 

„Ангел Кънчев 

Има, http://e-learning.uni-ruse.bg/ eLearning Shell 02 

Югозападен 

университет „Неофит 

Рилски“ 

Има, http://www.e-learning.swu.bg/ Moodle 

Шуменски университет 

„Константин 

Преславски“ 

Има, http://cdo.shu.bg/ Moodle 

УНСС – София Има, http://moodle.unwe.bg/ Moodle 

УАСГ – София Има, http://e-learn.uacg.bg/ Уеб-базирана 

платформа 

Лесотехнически 

университет 

Има, http://edu.ltu.bg/moodle/ Moodle 

Стопанска академия 

„Д.А.Ценов“ – Свищов 

Има, http://vjl.uni-

svishtov.bg/default.asp?act=prelogin 

Уеб-базирана 

платформа 

Технически 

университет – София 

Има, http://ftp.tu-sofia.bg/EO/EO.htm Microsoft class 

server 

Технически 

университет – Габрово 

Има, http://umis.tugab.bg/ceo/ Уеб-базирана 

платформа 

Университет по 

хранителни технологии 

– Пловдив 

Има, 

http://78.83.195.59/index.php?active=1 

eLearning Shell 02 

Великотърновски 

университет 

Има, http://www.cet-

vtu.com/site/bul/de.html 

Уеб-базирана 

Медицински колеж – 

Пловдив 

Има, http://eomk.medcollege-plovdiv.org/ Moodle 

ВУЗФ Има, 

http://www.eclass.bg/login/index.php 

Уеб-базирана 

Тракийски университет Има, http://edu.uni-sz.bg/ Moodle 

УниБит Има, http://e-learning.unibit.bg/ ILIAS 
Източник: Авторово изображение на база преглед на сайтовете на ВУЗ-овете в Р. България 

 

Справка, изготвена на база прегледа на интернет страниците на висшите училища 

в България, показва, че най-често използваната електронна платформа за обучение е 

Moodle. Тя се предпочита в 20 от ВУЗ-овете в страната. Наред с нея, но значително по-
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рядко, се използват и платформи като eLearning Shell, Blackboard learn + и други. (Вж. 

Фиг. 3).  

 

 

Фиг. 3. Е-платформи, използвани във висшите училища в България 

Източник: Авторово изображение на база преглед на сайтовете на ВУЗ-овете в Р. България 

 

 

Според автора на доклада Moodle се предпочита от университетите поради 

следните причини: 

 Удобен и опростен интерфейс 

 Поддържа версии на различни езици, вкл. и на български 

 Безплатна за ползване 

 Не изисква специални компютърни познания и умения за програмиране от 

страна на преподавател и обучаемите 

 Предоставя възможност за бързо и лесно обновяване на учебното съдържание 

 Поддържа набор от различни комуникационни средства – чат, форум, 

 Дава възможност за качване на файлове в различни формати, в т.ч. PowerPoint, 

Word, Flash, Video, Audio. 

 Лесен администраторски панел 

 Отворен код 

 Съвместимост с най – използваната информационна система Windows 

 

Заключение 

Ползвайки достиженията на информационните и комуникационни технологии, 

много висши училища по света стигат до милиони обучаващи се. Много от тях 

предлагат дистанционни магистърски програми. България също следва 

международните тенденции. През последните 7 години много от нашите ВУЗ-ове се 

ориентираха към предлагане на електронни курсове. Наред с редицата предимства, 

което eLearning дава, то представлява един по-интерактивен вариант, който привлича 

новите (Net, Z) поколения, свикнали да учат по един по-различен начин.  
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Резюме: Настоящата разработка се фокусира върху междуличностната комуникация, 

представляваща един цялостен механизъм, които обединява очакванията, нагласите, оценките и 

преживяванията, формиращи се в комуникационния процес – един неизбежен, необратим и силно 

усложнен, от съвременните социални медийни платформи, процес. Разглеждат се и социалните медийни 

платформи, които се намират в неразривна свързаност с ежедневните нужди и потребности на 

индивидите, изпълнявайки ролята на ценен инструмент, който допринася за нормалното функциониране 

и развитие на социалния живот. 

 
Ключови думи: междуличностна комуникация, социални мрежи, социални връзки 

 
Abstract: The following elaboration is focused on the interpersonal communication as a whole 

mechanism which unites the expectations, attitudes, evaluations and experiences, formed in the process of 

communication – an inevitable, irreversible and highly complicated by the modern social media platforms 

process. There are also listed the social media platforms, which are inseparably conected with the daily needs 

and necessities of the person,fulfilling the role of a very important instrument, which helps for the normal work 

and development of the social life.  

 
Key words: interpersonal communication, social networks, social relations  

 

Ежедневието и работата на хората са свързани с постоянен обмен на различни 

видове информация, отнасяща се до различни ситуации от различни области на живота. 

Този трансфер на информация се осъществява посредством междуличностната 

комуникация, която е един неспирен поток от обмен на съобщения между хора, чиито 

животи в някакъв момент са се свързали и си влияят взаимно по уникални начини, по 

отношение на социалните и културни норми. Повечето определения за междуличностна 

комуникация акцентират върху факта, че тя включва две или повече страни, които са 

взаимозависими в някаква степен и които изграждат уникална връзка на базата на по-

големите социални и културни контексти, към които принадлежат. 

 

Комуникационният процес е изграден от няколко основни стъпки:  

- Източник/Комуниктор       Съобщение       Канал        Реципиент        Обратна 

връзка 

 

Комуникационният процес се отнася до прехвърлянето на информация от 

източника до реципиента, като това обикновено се случва както в пряко 

взаимодействие, така и чрез мобилни и електронни средства. Според някои теоретици  

същината на комуникационния процес се намира в откриването на общ смисъл при 

интерпретирането, а не просто в размяната на информация. Затова езиковите 

mailto:maria_kasapova@hotmail.com
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способности на участниците в процеса са от съществена важност, защото ако 

лексиката, фразите, идиомите, които се използват са извън полето на познания на 

реципиента е сигурно, че съобщението няма да бъде декодирано. 

Комуникацията играе важна роля в човешката еволюция - още първите хора са 

живели на групи, не само защото е било по-вероятно да оцелеят, а и заради 

способността да развиват междуличностни връзки, които спомагали за по-доброто им 

битуване. Индивидите с по-високи нива на междуличностни комуникационни умения 

се отличават с  по-добри способности да се адаптират към новостите, към стрес, 

чувстват по-голямо удовлетворение в отношенията си с другите, участват в по-големи 

социални кръгове, освен това имат по-ниски нива на депресия и тревожност и по-

голяма степен на издръжливост. Те не се раждат с налични междуличностни 

комуникационни умения, а ги изграждат и развиват в течение на житейския си път. 

Хората са дълбоко социални създания, които при среща с нови лица в социалните 

кръгове към които принадлежат – нова работа, ново жилище – са твърде сколнни да 

споделят лични истории и преживявания от досегашния си житейски опит. Една от 

основните функции на този тип поведение е да дава началото на формирането на 

междуличностни връзки  и същевременно да тества сходството между участниците в 

този процес.  

Освен във функционален аспект, междуличностната комуникация спомага за 

установяването на културна връзка в отношенията на индивидите. Когато големи групи 

създават култура чрез споделяне на езикови и смислови символи, ценности и ритуали, 

те всъщност създават  микро-култури в своите отношения. Всяка личност влиза в нови 

отношения с очаквания и нагласи, базирани на разработени схеми, основаващи се на 

опита и преживяванията с предишни връзки, обществото и културата, сред които 

живее. Макар взаимоотношенията да се преживяват като уникални, всъщност те вече са 

частично изградени върху съществуващите културни норми (Burleson, Metts & Kirch, 

2001, 247-256). Правилата за взаимоотношенията и нормите подпомагат  ежедневните 

функции на връзките – създаването на структури и влизането във взаимоотношения с 

по-големи социални групи. Социалната среда на индивидите обикновено включва 

определени очаквания за поведение и правила, които  детерминират и регулират 

поведението и взаимодействията. Именно тези очаквания осигуряват стандарта според, 

който се кодира и декодира информацията. 

Междуличностната комуникация е стратегия, често обслужваща лични цели, 

което означава - умишлено създаване на съобщения, за постигне на определени цели, 

които да подпомогнат функцията в обществото на дадена личност и нейните социални 

взаимоотношения. Социалните медийни платформи са чудесен инструмент за 

постигането на тези цели, давайки възможност на индивидите да конструират по-

съвършен свой образ във виртуалното пространство, контролирайки съдържанието и 

качеството на информацият и достъпа до нея от страна на социалните кръгове, в които 

участват. Когато се установява контакт с ново лице, съзнателно или не, се премисля 

идеята за  потенциалните възможности и ползи, които могат да се извлекат от тази 

връзка. Комуникацията може да бъде мотивирана от стремежа за постигане на 

инструментални цели, като получаване на съдействие, получаване на информация или 

молба за подкрепа. Тези цели могат да бъдат кратки и дългосрочни, но и в двата случая 

касаят личностно облагодетелстване от установените взаимоотношения. В подобни 

случаи комуникационният процес изпълнява службата на средство за оказване на 

влияние върху другите. 

Днес комуникацията се осъществява основно по електронен път и е предимно  в 

писмен вид. Писмената комуникация има едно голямо предимство – време за 

формулиране на мислите и информацията, които са предназначени за споделяне. Също 
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толкова голям недостатък, обаче, е невъзможността в нея да се включи и невербалната 

комуникация, за да бъде комуникационният процес съвършено пълноценен, 

изключение прави провеждането на видео разговори. Елементи като изражение на 

лицето и тон на гласа предлагат достъп до емоциите, които не могат да бъдат изразени 

с думи, но от които се черпи допълнителна и ценна информация за съобщението и 

посланието, което то носи, както и за самия източник на информацията. За писмената 

форма на общуване е от изключителна важност умението на комуникиращите страни да 

притежават знания да пишат и да се изразяват грамотно, така че общуването да бъде 

възможно най-ефективно. Неграмотната писмена комуникация може да бъде крайно 

разочароваща за реципиента и потенциално вредна за изпращащия съобщението.

 Междуличностната комуникация е много повече от просто обмен на 

информация, като друг съществен момент е разбирането на емоциите и намеренията, 

криещи се зад изнесената информацията. Ефективната комуникация е двупосочен 

процес, но задачата на комуникатора не се изчерпва с предаването на съобщението – 

той трябва да го предаде, така че да достигне до получателя в пълния си смисъл, т.е 

трябва да внимава как се изразява, за да не буди погрешни разбирания и чувства у 

реципиента. Не по-малко важен, от думите, които се използват, е наборът от умения, 

включващи  невербална комуникация, ангажирано слушане, самоконтрол, уверено 

общуване и способността да се разпознават и разбират емоциите на всички участници в 

този процес. Междуличностната комуникация се определя още като системен процес, 

при който индивидите си взаимодействат със символи, за да се създадат и 

интерпретират значения (Wood, 2014). Думите са символите посредством, които се 

осъществява общуването, на които се приписва смисъл и които обикновено изпълняват 

конативна функция в този процес (подбудително въздействие върху получателя). 

Изследвания показват, че индивидите изпитват остра, непреодолима, потребност 

от споделяне с друго лице след почти всяко емоционално събитие или изживяване, 

независимо дали то е с положителен или отрицателен характер, след което настъпват 

чувства на удовлетворение и облекчение като едновременно с това се засилва 

взаймодействието в социалните връзки, които се поддържат (Rime, 2007, 466-468). 

Устното изразяване на емоциите е важно за развитието на емоционалната лексика. 

Колкото по-конкретно се изразяват емоциите при изпращане на съобщение, толкова по-

малко двусмислено ще бъде то, съответно и декодирането на посланието ще бъде по-

успешно (Hargie, 2011, 69).  

Вече се спомена, че комуникационният процес се осъществява предимно по 

електронен път и следва да се подчертае важната роля, която заемат социалните 

медийни платформи сред хората, за които непрестанното поддръжане на социалните  

контакти е особено важно (Joinson, 2008). Социалните медийни платформи предоставят 

възможности на хората, да споделят своите мнения, опит, информация, които 

надхвърлят традиционните граници като географско разположение, обществено 

положение, физическо състояние. Съществува голямо разнообразие от социални 

платформи като Twitter, Linkedin, Instagram, Snapchat, но Facebook е най-популярната и 

най-предпочитана социална мрежа от потребителите.  Благодарение на тях, 

комуникационният процес достига нови измерения чрез възможността да се предава 

информация, разнообразна по съдържание и обем, за кратко време, до неограничен 

брой хора по целия свят. Неслучайно се твърди, че всичко, което не може да се 

наблюдава непостредствено, може да се наблюдава през медийните платформи. 

Всеки потребител притежава онлайн идентичност, която проектира чрез своите 

онлайн действия и която понякога се различава от неговата реална такава. Профилите 

на лицата в социалните медии са важен инструмент за самостоятелното им представяне 

в обществото – реално и виртуално.   
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Контактите в социалните мрежи не са идентични с контактите лице в лице, освен 

това изследователи смятат, че този тип междуличностна комуникация, оказва 

положително влияние върху депресивни и тревожни състояния и довежда до усещане 

на по-голяма удовлетворенoст от живота. В областта на проучвания по темата се 

посочва, че социалните мрежи са полезени за развитието и поддържането на 

взаимоотношения и разполагат с набор от положителни психологически резултати. 

Социалните платформи са добър инструмент за възобновяване и поддържане на 

социалните връзки,   задоволяване на комуникаионните потребности на индивидите и 

избягване на фрустрационно поведение (Steinfield, Ellison & Lampe, 2008).  

Изборът на информация, която да бъде споделена в социалните мрежи оказва 

пряко  въздействие върху впечатленията на другите потребители и като цяло се приема, 

че отразява личността на потребителя. Липсата на невербална комуникация прави 

индивидите по-смели във виртуалното пространство, освобождавайки ги от усещане на 

срам и притеснение и чувство за незначимост.  Мотивацията на избора се генерира от 

имиджа, в който желае да се представи личността. Потребителите са наясно с 

важността на ролята на снимките и публикациите в профилите си, които трябва да 

пораждат положително впечатление у останалите посетители на профила им в 

социалните мрежи. 

Изборът на информация, която ще бъде споделена в онлайн профил оказват 

влияние върху бъдещия избор на другите потребители. Ако останат с положително  

впечатление от поместените тип - информация или материали в профила, е твърде 

вероятно да взаимстват с това лице и да направят сходни публикации в собствените си 

профили, с цел да изпратят също положително впечатление към своите социални 

кръгове. 

В различните социални платформи потребителите споделят различна 

информация. Това е така, защото разнообразните платформи служат за различни цели, 

например Instagram за споделяне на снимка, Twitter за споделяне статуси и Facebook за 

комуникационни цели, така че процесът на мисълта, може да се отправя към различни 

избори, по-близки до нуждите на индивидите и по-склонни за задоволяване на 

личностните потребности.  

Междуличностната комуникация е силно свързана с благосъстоянието на 

индивидите и този тип социално медийни платформи е изключително удобен метод за 

осъществяването на комуникационния процес най-вече за хора, които не се чувстват 

комфортно при общуването лице в лице и за такива с ниски социални умения като им 

дават възможност да се чувстват социално свързани и по-малко самотни. Изследвания 

показват, че потребителите на социалните медийни платформи са по-добре социално 

интеграни, както и че онлайн взаимодействието насърчава просоциалното поведение, 

включително и чувството за общност и провокира към емоционална подкрепа 

(Steinfield, Ellison & Lampe, 2008). 

 

Литература 

Burleson, B.R., Metts, S. & Kirch, M.W., Hendrick, C. & Hendrick, S.S. (2001). 

Communication in Close Relationships. In: Close relationships: A sourcebook, 247-256, CA: 

SAGE. 

Hargie, O. (2011). Skilled interpersonal interaction: Research, theory and practice, 69, 

London: Routledge. 

Joinson, A.N. (2008). “Looking at, looking up or keeping up with people?: Motives and 

use of Facebook”, 26th Annual CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 

Published: April 5, 2008; 



- 1120 - 
 

<http://digitalintelligencetoday.com/downloads/Joinson_Facebook.pdf>; (15.05.2016). 

Rime, B. & Gross, J. J. (2007). Interpersonal Emotion Regulation. In: Emotion 

regulation, 466 - 468, NY: Guilford Press. 

Steinfield, C., Ellison, N. B., Lampe, C. (2008). “Social capital, self-esteem, and use of 

online social network sites: A longitudinal analysis”, Journal of Applied Developmental 

Psychology. Published: August 17, 2008; 

<https://msu.edu/~nellison/Steinfield_Ellison_Lampe(2008).pdf> ; (15.05.2016). 

Wood, J.T. (2014). Interpersonal communication: Everyday encounters. University of North 

Carolina, Chapel Hill: Cengage Learning. 

 

  

https://msu.edu/~nellison/Steinfield_Ellison_Lampe(2008).pdf


- 1121 - 
 

 

ЛИЧНОСТ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЗДРАВЕ В 

ОРГАНИЗАЦИЯТА 

 

 

PERSONALITY, WELL-BEING AND HEALTH IN 

ORGANIZATION 

 

  



- 1122 - 
 

PREDICTORS OF CHILDREN’S RIGHTS ATTITUDES AND 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG RURAL AND URBAN 

MAINLAND CHINESE ADOLESCENTS 

 

Shaogang Yang, PhD, Professor, 

Guangdong University of Foreign Studies, 

Е-mail: 200611497@oamail.gdufs.edu.cn  

Sharon To, University of Toronto 

Charles C. Helwig, University of Toronto 
 

Abstract: This study examined rural and urban Chinese adolescents’ (aged 13-19 years, N = 395) 

attitudes toward children’s self-determination and nurturance rights, and how these attitudes relate to various 

dimensions of socialization in their family and school environments, including perceptions of parental and 

teacher autonomy support and responsiveness and family and school democratic climate. Relations between 

these variables and psychological well-being also were examined. Perceived parent and teacher autonomy 

support and responsiveness and democratic climate differentially predicted attitudes toward each type of right 

and were positively correlated with adolescents’ psychological well-being. Our findings suggest that 

environments that are structured more democratically and that are responsive to children’s autonomy needs 

contribute to their psychological health and well-being in diverse cultural settings.  
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Introduction 

In the last twenty years there has been a great expansion of research examining 

children’s attitudes and reasoning about rights, including the rights of children themselves. 

Initial research, conducted in North America and Europe, revealed that children and 

adolescents develop conceptions of their own rights in a variety of areas (e.g., Cherney & 

Perry, 1996; Helwig, 1997; Ruck, Abramovitch, & Keating, 1998). Following Rogers and 

Wrightsman (1978), a conceptual distinction has been made between self-determination and 

nurturance rights. Self-determination rights pertain to children’s freedoms to exercise their 

agency or choice in a variety of areas of their lives, including choosing one’s friends or 

recreational activities, participation in decision making over issues affecting children, and 

respect for the child’s privacy. In contrast, nurturance rights pertain to the obligations of 

authorities (e.g., society or parents) to provide for or safeguard the child’s emotional, 

psychological, or physical welfare, and include, as examples, protection from abuse or harm 

and the provision of emotional support, education, and adequate health care. In general, this 

research has found that both children and adolescents tend to endorse children’s nurturance 

rights, and that support for self-determination rights increases across adolescence in 

accordance with beliefs about children’s developing autonomy and competence (Helwig, 

2006; Ruck et al., 1998).  

Over the last decade especially, research on children’s rights has expanded to include 

other, non-Western cultural contexts. For example, endorsements of various types of rights 

pertaining to both freedoms and welfare have been found among children and adolescents in 

China (Lahat, Helwig, Yang, Tan, & Liu, 2009), Malaysia (Cherney & Shing, 2008), Africa 

(Day, 2014; Ruck, Tenenbaum, & Willenberg, 2011), and in Muslim populations living in the 

Middle East (e.g., Ben Arieh & Khoury-Kassabri, 2008). This research has shown that 

concepts of freedoms and rights are not simply tied to Western cultural systems but are 

endorsed, with some variations, by children in a variety of cultures around the world.  

Despite this widening interest in children’s rights by developmental psychologists, 

research on the factors that facilitate the development of rights understandings remains highly 
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limited. Although some research has begun to examine the correlates of attitudes and 

reasoning about children’s rights in North America (e.g., Peterson-Badali, Morine, Ruck, & 

Slonim, 2004), including the role played by various aspects of parenting styles such as 

authoritative or authoritarian parenting, virtually nothing is known about the factors that 

contribute to the development of rights understandings in non-Western cultural contexts. 

Moreover, although several prominent philosophers (e.g., Nussbaum, 2000; Sen, 2009) have 

argued that the provision of rights to welfare and self-determination may contribute to human 

flourishing and psychological well-being in diverse cultural settings, this issue has not been 

directly addressed in developmental research on children’s rights. For example, little is known 

about whether the features of environments that support the development of rights 

understandings also may contribute to children’s psychological well-being. This question may 

be especially important to address in non-Western and more traditional cultural environments 

(e.g., urban and rural Mainland China) where children’s rights—especially those pertaining to 

self-determination and autonomy—may not be emphasized as part of the cultural tradition 

(Naftali, 2009). Accordingly, the present study examined relations between several factors 

theorized to contribute to the development of notions of children’s rights, such as parental and 

teacher autonomy support and responsiveness, and democratic family and school climate, and 

their associations with adolescents’ psychological well-being, in a sample of adolescents from 

urban and rural China. 

 

Correlates of Rights and Psychological Well-Being 

An additional question is what role do children’s self-determination and nurturance 

rights, and the features of socialization environments that facilitate or hinder these 

constructions, play in children’s psychological well-being? Documents such as the UN 

Convention on the Rights of the Child have affirmed the recognition of children’s rights to 

both nurturance and self-determination as important political avenues for securing children’s 

physical and psychological well-being (United Nations General Assembly, 1989). Yet, we are 

aware of no research that has directly explored these potential connections. However, there is 

an emerging body of research on relations between children’s psychological well-being and 

some of the proposed socialization correlates of children’s rights, such as school and family 

autonomy support and responsiveness and children’s own participation in decision making. 

For example, several studies have revealed that both parental and teacher support for 

children’s autonomy is related to improved psychological well-being, measured variously in 

terms of fewer symptoms of psychopathology (e.g., anxiety or depression) or positively in 

terms of heightened subjective well-being and self-esteem (e.g., Chirkov & Ryan, 2001; 

Joussemet, Mageau, & Koestner, 2014). Also, perceived parental or teacher responsiveness 

(caring) has been found to predict less psychological distress among adolescents 

(Bogenschneider & Pallock, 2008; Wentzel, 1997). Similar positive relations have been found 

in an emerging research literature on perceptions of democratic or autonomy supportive 

school climate (Vieno, Perkin, Smith, & Santinello, 2005; Way, Reddy, & Rhodes, 2007). For 

example, in a study of over 1400 American adolescents, Way et al. (2007) found that a school 

climate in which student autonomy was supported through involvement in classroom 

decisions predicted fewer adolescent psychological and behavioral problems and higher levels 

of self-esteem.  

However, most of this research has been conducted with samples from Western 

countries (i.e., in North America and Europe); research on these issues has only begun to be 

conducted in non-Western cultural settings, including China. Positive relations between 

parental autonomy support and psychological well-being have been found for adult mainland 

Chinese students (Vansteenkiste, Zhou, Lens, & Soenens, 2005), and school democratic 

climate has been linked to psychological health and higher self-esteem among Chinese urban 
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adolescents (Jia et al., 2009). Furthermore, among adolescents in Japan and the United States, 

perceived parental intrusion into adolescents’ sphere of autonomy over personal issues (e.g., 

choice of recreational activities or friends) was found to be associated with internalizing 

disorder symptoms, such as anxiety and depression (Hasebe, Nucci, & Nucci, 2004).  

Existing research on this topic, however, is limited in several respects. First, all of the 

research, including the few studies conducted in non-Western settings such as China, has 

involved urban samples, which may be argued to be more modern and hence possibly 

influenced by Western ideologies or practices (Greenfield, 2009). Second, although all of 

these studies have generally found positive relations between these various dimensions (e.g., 

autonomy support, responsiveness, democratic school and family climate) and psychological 

well-being, the relative contribution of each of these factors is not clear, as most studies have 

only focused on one of these dimensions. As well, with the exception of Chirkov and Ryan 

(2001), most studies have measured variables in only one social context (family or school); 

thus little is known about the relative contributions of the family or school environment to 

children’s psychological well-being, and whether similar patterns and relations among these 

variables holds across these contexts.  

  

The Present Study 

The present study examined both urban and rural Chinese adolescents’ attitudes towards 

children’s rights, and their perceptions of parental and teacher autonomy support and 

responsiveness, democratic school and family climate, and psychological well-being. Our 

study incorporated samples from both urban and rural China, in order to extend investigation 

of these issues into understudied and more traditional rural populations. The rural/urban 

distinction is particularly relevant in China, given the vast differences in modernization, 

economic standard of living, parenting practices, and traditional values uncovered in prior 

investigations comparing urban and rural Chinese settings (e.g., Helwig et al., 2014; Zhang & 

Fuligni, 2006; Zhang, Zheng, & Wang, 2003). Thus, exploring children’s attitudes toward 

their own rights and their hypothesized correlates in more traditional, rural settings like that 

found in China may provide a stronger test of their universality than prior work using samples 

drawn from Western societies or modern, urban environments, where children’s rights and 

autonomy is given more emphasis (Naftali, 2009).  

Based on prior research in diverse cultural settings, we predicted that children’s rights 

would be endorsed by Chinese adolescents from both urban and rural settings. However, we 

also expected that children’s self-determination rights would be endorsed more strongly by 

urban than rural adolescents, in accordance with the influence of factors such as 

modernization, socioeconomic status, and urban setting on children’s support for self-

determination and autonomy found in prior research (e.g., Melton, 1980; Lahat et al., 2009; 

Nucci et al., 1996). At the same time, we also predicted that support for children’s self-

determination rights would increase with age, in accordance with universal processes 

governing the development of autonomy in adolescence hypothesized to exist across cultures 

and reflected in findings from prior research (Erikson, 1968; Helwig, 2006, Nucci, 2001).  

Based on our prior overview of existing research, we expected that parent and teacher 

responsiveness would predict both types of rights, whereas support for self-determination 

rights would be primarily associated with perceptions of autonomy support. In addition, we 

expected that perceptions of home and school tolerance of dissent would be an especially 

strong predictor of support for children’s self-determination rights, based on prior research 

(Khoury-Kassabri & Ben Arieh, 2009). In our investigation and analysis strategy, we were 

attuned to the potential for both general positive relations among these variables as well as 

more reactive or “oppositional” pathways that might result when perceived autonomy support 

and responsiveness were particularly low (Lo et al., 2011, Vansteenkiste et al., 2014). Based 
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on the prior research conducted in various cultural settings reviewed earlier, we expected that 

both perceived parental and teacher autonomy support and responsiveness would be positively 

associated with adolescents’ psychological well-being.  

We also sought to examine the unique contribution made by democratic school and 

family climate to children’s attitudes toward their rights and their psychological well-being. 

Based on prior psychological research on democratic climate (e.g., Khoury-Kassabri & Ben-

Arieh, 2009; Vieno et al., 2005) as well as general democratic theorizing (Cohen, 1971; 

Richardson, 2002), we devised our own measure comprising several key features of 

democratic climate applicable to family and school settings involving children, such as 

children’s involvement in decision making, respect for their freedom of expression, and 

children’s rights to due process (e.g., having their perspective considered when accused of 

wrongdoing). Although the manner of conceptualizing and measuring autonomy within Self 

Determination Theory (e.g., Chirkov & Ryan, 2001; Robbins, 1995) includes some of these 

dimensions (e.g., respect for the child’s opinions and input), it also includes other facets of 

autonomy that are not necessarily related to democratic conceptions (e.g., encouraging the 

child to explore their interests or to develop their individuality). Some cultural psychologists 

have argued that self-expression and individuality are culturally more Western forms of 

autonomy that may not be encouraged or valued as highly in other cultures, such as Asian 

societies (e.g., Markus & Kitiyama, 1991). Thus, we sought to distinguish more purely 

democratic aspects of autonomy from the more general and heterogeneous conception 

incorporated in the SDT measures in order to examine the unique contribution that 

perceptions of democratic school and family climates may make to Chinese adolescents’ 

understandings of their rights and to their psychological well-being. Based on the prior work 

reviewed earlier, we expected that perceptions of democratic climate would be positively 

related to both adolescents’ support for self-determination rights and their reported 

psychological well-being. 

 

Method 

 

Participants and Research Sites 

The total sample consisted of 395 Chinese adolescents from two age groups drawn from 

two research sites representing urban and rural China. Among them, 195 participants were 

from the city of Guangzhou (13- to 15-year-olds, n = 92, 45 males, M = 13.90, SD = .78; 16- 

to 19-year-olds, n = 103, 37 males, M = 16.99, SD = .82) and 200 participants were from a 

rural village in Northern Guangdong Province (13- to 15-year-olds, n = 96, 52 males, M = 

14.51, SD = .82; 16- to 19-year-olds, n = 104, 53 males, M = 16.81, SD = .81). These research 

sites were selected to provide a contrast between adolescents who were from a modern, 

economically-developed city and those who were from a much more traditional, 

agriculturally-based, rural community with far less exposure to Western influences.  

The urban Chinese subsample was drawn from schools serving a largely working to 

middle-class population located in the city of Guangzhou, the capital and largest city of 

Guangdong province. Guangzhou is a modern city and one of the key commercial and trading 

centers of China. Residents of Guangzhou, like those in other modern cities in China, overall 

have a much higher standard of living, level of education, and exposure to foreign cultures 

than people living in rural areas. Average per capita wage for residents of Guangzhou is 

30,658 yuan, or US$4,977 (Guangdong Statistical Yearbook, 2010). In terms of occupation 

and education level, 19% of Chinese urban participants’ parents were employed in 

professional, sales, managerial, or other technical occupations, 28% were employed in service 

occupations, trades, or manufacturing, 26% were employed in family-run businesses, and 

22% (mostly mothers) were homemakers or unemployed, with 5% of unknown occupation. 
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Nine percent had completed university or had some post-secondary education, 75% had 

completed high school only, and 14% had completed grade school only, with 2% of unknown 

education level. 

The rural Chinese subsample was drawn from schools located in a more remote area of 

Renhua County in Northern Guangdong Province. The region from which the sample was 

drawn was chosen to be representative of a typical rural and agricultural region in China, and 

thus substantially less developed economically and more traditional in character than the 

larger urban centers. Average family household income for the district from which the sample 

was drawn was 6,317 yuan, or approximately US$1,025 (Guangdong Statistical Yearbook, 

2010). The majority (55%) of parents of Chinese rural participants were farmers by 

occupation, with the remainder working in local industry (12%) or running small businesses 

in the area (13%) or of unknown occupation (20%). Two percent of parents had completed 

university or had some post-secondary education, 14% had completed senior high school, and 

most had only completed junior high school (49%) or grade school (28%). One percent of 

parents had never received any education and six percent did not report their parental 

education level.    

 

Measures 

Several self-report questionnaires were used in this study. Chinese translations of 

questionnaires were pilot tested with urban and rural Chinese adolescents in focus groups and 

wordings were modified as necessary to improve readability and comprehension. Any 

question items that were deemed culturally inappropriate were replaced (see below) with 

more suitable items. All final translated Chinese questionnaires were then back translated into 

English by a different native Chinese bilingual translator to ensure the accuracy of the 

translations.  

 

Children's rights attitudes. An adaptation of the Children’s Rights Attitude (CRA) 

questionnaire (Peterson-Badali et al., 2003, originally derived from Rogers & Wrightsman, 

1978) was used to measure Chinese adolescents’ attitudes toward children’s rights issues. 

Autonomy support and responsiveness. Participants were given the Perception of Parents 

(POPS) scales (originally derived from Robbins, 1995) and a corresponding measure for 

teachers (see Chirkov & Ryan, 2001) to assess their perceived autonomy support and 

responsiveness (warmth and involvement) in family and school settings. In accordance with 

calls to examine the unique role of mothers and fathers in socialization (e.g., Marsiglio, 

Amato, Day, & Lamb, 2000), the dimensions of autonomy support and responsiveness were 

assessed separately for mothers and fathers in this study. The internal consistency for the 

parent and teacher autonomy support and responsiveness subscales for the present sample was 

acceptable (Cronbach’s alpha for autonomy support  = .68 (mother), .73 (father), .70 

(teacher); and for responsiveness = .83 (mother), .87 (father), .84 (teacher)).  

 

Democratic climate. In order to examine the unique role of democratic school and 

family environments, a new measure of democratic climate was devised based on prior 

research (e.g., Khoury-Kassabri & Ben-Arieh, 2009). 

 

Psychological well-being. Finally, participants completed two measures of 

psychological well-being. Given the hypothesized relations between parental and teacher 

control of autonomy and internalizing symptomology (e.g., Chirkov & Ryan, 2001; Hasebe et 

al., 2004), participants were given the 10-item version of the Children’s Depression Inventory 

(CDI short; Kovas, 1980).  
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Results 

 

Preliminary Exploratory Analysis of Reactive Patterns 

Given that prior research on rights concepts (e.g., Day et al., 2006) has sometimes 

yielded findings suggesting the existence of reactive patterns, in which adolescents displayed 

a heightened level of self-determination rights endorsement when perceived autonomy 

support and responsiveness were low, as a first step in the analysis, we explored our data for 

such patterns. Cases meeting both of the following observations were identified as potential 

reactive cases for exploratory analyses: (i) those falling one standard deviation below sample 

mean for at least two of the family and school predictor variables (i.e., maternal, paternal, or 

teacher autonomy support; maternal, paternal, or teacher responsiveness; and home or school 

democratic climate), in combination with (ii) endorsement of self-determination rights that is 

at least one standard deviation above sample mean. Eighteen cases met these criteria: Twelve 

from the urban sample and six from the rural sample. Table 1a displays the means, standard 

deviations, and zero-order correlations for the full sample. With the reactive cases included in 

the analyses, we found several such reactive patterns indicating negative relationships 

between support for self-determination rights and mother responsiveness (r = -.14, p < .01), 

father responsiveness (r = -.13, p < .05), and home democratic climate (r = -.15, p < .01). 

Moreover, support for self-determination rights was significantly positively correlated with 

the level of depression (r = .14, p < .01). When these reactive cases were examined 

separately, significant negative associations between support for self-determination rights and 

teacher responsiveness (r = -.70, p < .01) and teacher autonomy support (r = -.64, p < .01) 

were found, along with negative (but not significant) associations for all of the other home 

and school predictor variables. However, in subsequent analyses when the reactive cases were 

removed from the analysis, all of these unexpected significant pairwise correlations found in 

the full sample (i.e., the significant negative relations between endorsement of self-

determination rights and mother responsiveness, father responsiveness, home democratic 

climate, and depression) were no longer significant (see Table 1b). Thus, all subsequent 

analyses were conducted with the eighteen reactive cases removed.  

 

Analysis Plan for Main Sample 

In the following analyses, t-tests and MANOVAs were performed to test for mean 

differences of the outcome variables (i.e., adolescents’ attitudes toward children’s rights and 

their psychological well-being) by gender, setting, and age group. Zero-order correlations 

among all study variables are reported next, followed by four hierarchical regression analyses, 

for nurturance rights attitudes, self-determination rights attitudes, and self-reported life 

satisfaction and depression, respectively, to test if and how the various parental and teacher 

factors predicted the outcome variables. In the regression analyses for children’s rights 

attitudes, support for nurturance rights and self-determination rights were regressed on five 

blocks of independent variables separately. All non-dichotomous variables were centered 

around their means by subtracting each mean from each variable prior to analyses to reduce 

problems with multicollinearity (Aitken & West, 1991). Dummy variables were created for 

gender (1 = male), age group (1 = 13- to 15-year-olds), and setting (1 = urban) and were 

entered at the first step in the model to control for immediate effects of demographic variables 

on children’s rights attitudes. To assess the effects of features of socialization environment on 

children’s rights attitudes, adolescents’ perceived maternal, paternal, and teacher support for 

autonomy and responsiveness were entered at the second step, followed by measures of 

democratic home and school climate at the third step, and tolerance of dissent at home and 

school at the fourth step. We entered a block of eight interaction terms that crossed setting 

with each of the home and school environment variables at the fifth step to test for any 



- 1128 - 
 

moderating effects of setting. Variables in blocks that do not contribute significantly to the 

regression model (at the .05 level) were eliminated from the final regression model. 

 

Descriptive and Correlational Analysis 

Means and standard deviations of all study variables are presented in Table 1, for (b) the 

full sample without reactive cases, (c) the urban subsample, and (d) the rural subsample. As 

indicated by the means, rural adolescents perceived less tolerance of dissent at home 

compared to their urban counterparts, t(374) = 3.40, p <.005, d = .35. Participants’ support for 

children’s rights and their reports of psychological well-being were analyzed with 2 (gender) 

X 2 (age group) X 2 (setting) ANOVAs. Analyses for children’s rights attitudes revealed 

several significant age group and setting main effects. As expected, both older (F(1, 335) = 

4.32, p = <.05,  η
2
 = .01) and urban (F(1, 335) = 14.09, p = <.001,  η

2
 = .04) adolescents 

endorsed higher levels of self-determination rights. Somewhat unexpectedly, older (F(1, 335) 

= 6.88, p = <.01,  η
2
 = .02) and urban (F(1, 335) = 27.25, p = <.001,  η

2
 = .08) adolescents 

also endorsed higher levels of nurturance rights. Regarding measures of psychological well-

being, adolescents from the urban setting reported a higher level of life satisfaction compared 

to their counterparts in the rural area, F(1, 326) = 31.67, p < .001,  η
2
 = .09.  

Table 1b displays bivariate correlations among study variables for our sample. As 

expected, all of the home and school environment variables were generally correlated with 

one another. Specifically, adolescents’ perceived parental and teacher autonomy support were 

correlated with reports of their responsiveness (r = .66 to .74, p < .001). Moreover, parental 

support for autonomy and responsiveness were both correlated with reports of democratic 

climate at home (r = .51 to .55, p < .001), and teacher support for autonomy and 

responsiveness were both correlated with democratic climate at school (r = .64, p < .001). 

Tolerance of dissent at home and school, however, was only correlated with parental and 

teacher autonomy support, respectively (r = .11 to .17, p < .05), as well as democratic home 

and school climate (r = .13 to .19, p < .01), but not with any of the corresponding 

responsiveness measures. Also as expected from prior research in Western cultural settings, 

adolescents’ attitudes towards nurturance rights were positively related to their attitudes 

towards self-determination rights (r = .34, p < .001).  

In the present study, we hypothesized that support for nurturance rights would be 

associated with parent and teacher autonomy support and responsiveness and democratic 

home and school climate. These hypothesized relations were generally supported. 

Specifically, support for nurturance rights was positively associated with parental and teacher 

autonomy support, maternal responsiveness, and democratic home and school climate (Table 

1b). It was further expected that support for self-determination rights would be associated 

mainly with home and school autonomy support, democratic home and school climate, and 

tolerance of dissent. As Table 1b indicates, support for self-determination rights was 

positively associated with tolerance of dissent at home and at school, but did not correlate 

with any other family and school environment variables. Lastly, our expectations regarding 

relations between home and school variables and psychological well-being were generally 

supported. Both life satisfaction and depression (reversed) were positively related to all of the 

home and school environment variables except for tolerance of dissent at home and at school. 

  

Hierarchical Regression Analyses: Predictors of Children’s Rights Attitudes and 

Adolescents’ Psychological Well-being 

To further assess how home and school variables contribute to adolescents’ attitudes 

towards children rights, we performed two hierarchical multiple regression analyses on 

nurturance and self-determination rights attitudes, respectively. A multiple step model was 

employed to examine the unique contribution of different family and school environmental 
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variables while controlling for background factors. Whereas some of the predictor variables 

were not significantly related to outcome variables at the bivariate level, to accurately assess 

the contribution of each independent variable to the outcome, all theoretically relevant 

independent variables were retained and included in the model (Pandey & Elliott, 2010). 

 

Nurturance rights. The regression results are presented in Table 2. Consistent with the 

results of the ANOVA, significant main effects were found for age and setting, which 

accounted for 12% of the variance in support for nurturance rights. Adolescents from the 

urban setting and those from the older age group endorsed a higher level of nurturance rights. 

Predictor variables in block 2, consisting of main effects of parental and teacher support for 

autonomy and responsiveness, accounted for an additional 6% of the variance in the 

regression analysis. Maternal responsiveness and teacher autonomy support significantly 

predicted higher levels of endorsement of nurturance rights. Unexpectedly, teacher 

responsiveness predicted lower support for nurturance rights. Upon further inspection, a 

suppression effect with teacher responsiveness serving as the suppressor variable was found 

(Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2013). While teacher responsiveness was uncorrelated with 

support for nurturance rights, r(359) = .06, p = .30, it contributed significantly to the model by 

suppressing irrelevant variance in the measure of teacher autonomy support. The negative 

regression weight of teacher responsiveness is a result of the suppressor’s low correlation with 

the outcome variable (support for nurturance rights) and high correlation with the other 

predictor variable (teacher autonomy support) at the bivariate level. Analyses revealed that 

this suppressor effect was not the result of high levels of multicollinearity between teacher 

responsiveness and any other predictors. The third, fourth, and fifth block of regression, 

which consisted of the home and school democratic climate, tolerance of dissent, and 

interaction effects respectively, did not account for additional variance and hence were 

eliminated from the model. Together, the regression model accounted for 18% of the variance 

in support for nurturance rights.   

 

Self-determination rights. Within the first block of control variables, significant main 

effects were found only for setting, explaining 8% of the variance in support for self-

determination rights. After controlling for the demographic variables in the second block, 

maternal autonomy support was found to be the only significant predictor in this step, 

accounting for an additional 4% of the variance. The introduction of democratic climate 

variables in the third block did not contribute significantly to the regression model and hence 

the variables within the block were not further investigated. In the fourth step of the 

regression analyses, tolerance of dissent at home was found to be a significant predictor in the 

positive direction, predicting attitudes of self-determination rights above and beyond what 

was predicted by more general measures of parental and teacher autonomy support and 

responsiveness, as well as democratic home and school climate. Lastly, the results showed 

that the inclusion of interaction terms did not significantly explain any additional variance in 

support for self-determination rights and hence were dropped from the model. Together, the 

regression model accounted for 17% of the variance in self-determination rights attitudes.  

  

Adolescents’ psychological well-being. To assess whether various features of family 

and school environment predicted adolescents’ psychological well-being, two hierarchical 

multiple regression analyses were performed with life satisfaction and depression (reversed), 

respectively (see Table 3). When demographic variables were entered in the first block, urban 

setting was associated with higher life satisfaction. Controlling for demographic variables, 

teacher responsiveness significantly predicted adolescents’ level of depression in the second 

block. Adolescents who perceived higher levels of teacher responsiveness reported lower 



- 1130 - 
 

levels of depressive symptoms. Home democratic climate was a significant predictor of both 

life satisfaction and depression level in block 3, with adolescents who reported more 

democratic family climates reporting higher life-satisfaction and fewer depressive symptoms. 

Thus, democratic climate appears to make a unique contribution to adolescents’ psychological 

well-being, above and beyond what was predicted by the general measures of autonomy 

support and responsiveness. Neither the addition of tolerance of dissent nor interaction 

parameters in the fourth and fifth step improved the predictive power of the model and hence 

were removed from the final model. Together, the predictor variables accounted for 30% of 

the variance in adolescents’ life satisfaction scores and 21% of their depression scores. 

 

Discussion 

This study examined urban and rural Chinese adolescents’ attitudes toward children’s 

rights, and how these attitudes relate to several dimensions of socialization in their family and 

school environments, including perceptions of parental and teacher autonomy support and 

responsiveness and family and school democratic climate. Relations between these 

dimensions of socialization and adolescents’ psychological health and well-being also were 

examined. This study is the first to systematically investigate these correlates of children’s 

rights attitudes and psychological well-being in a non-Western culture and in a traditional, 

rural setting. The findings provide support for several theoretical propositions derived from 

Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2013) and democratic socialization research (e.g., 

Vieno et al., 2005) regarding relations between psychological well-being and patterns of 

socialization in family and school contexts.  

In accordance with prior research revealing age-related increases in adolescents’ 

striving for autonomy within different cultural contexts (Helwig, 2006; Smetana, 2011), we 

found that support for children’s self-determination rights increased with age. As well, 

reasoning about both types of rights was influenced by urban versus rural setting, with urban 

Chinese adolescents endorsing children’s rights more strongly. This finding probably reflects 

the increasing attention paid to children’s rights in modern, urban Chinese settings, where 

higher standards of living and parental education levels mean that children’s needs and 

autonomy often receive greater attention than in more traditional, rural settings (Naftali, 

2009). Interestingly, and unexpectedly, we also found that support for nurturance rights 

increased with age across both urban and rural samples. This finding may reflect the relative 

underemphasis in China on children’s rights of all types. For example, parental shaming and 

corporal punishment of children are more common in China than in Western cultural settings 

(Helwig et al., 2014; Naftali, 2009) and may lead to diminished expectations regarding 

children’s claims to some nurturance rights. Thus, in addition to expansions in the scope of 

Chinese children’s autonomy during adolescence, there may be further changes during this 

age period in their understandings of the obligations of authorities to provide for children’s 

physical protection and psychological welfare.  

Several predictions about the correlates of children’s rights attitudes derived from prior 

work in Western or other cultural settings (e.g., Khouri-Kassabri & Ben-Arieh, 2009; 

Peterson-Badali et al., 2004) were supported. We found that children’s nurturance rights 

followed a straightforward pattern in which positive attitudes toward these rights were 

facilitated by responsive, autonomy supportive, and democratic family and school 

environments. Maternal responsiveness and teacher autonomy support were especially 

important, as indicated by the finding that only these variables remained significant predictors 

of children’s nurturance rights attitudes after the other variables were controlled for in the 

regression.  

We hypothesized that endorsements of children’s self-determination rights would be 

facilitated by parental and teacher support for children’s autonomy and by democratic home 
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and school environments that encourage children’s input into decisions and that respect their 

basic freedoms. Although we did not find that democratic climate was related to support for 

self-determination rights, maternal autonomy support did predict higher levels of endorsement 

of self-determination rights when other variables were controlled in the regression, as found 

in research in North American cultural settings (e.g., Peterson-Badali et al., 2004). These 

findings provide tentative support for the proposition that socialization agents who encourage 

and support children’s autonomy may facilitate positive attitudes toward children’s self-

determination rights across diverse cultural settings. At the same time, we also explored the 

existence of an “oppositional” pathway that may enhance children’s awareness of and support 

for self-determination when basic needs for autonomy are not perceived as being met (Lo et 

al., 2011; Vansteenkiste et al., 2014). In the present study, we found evidence of such an 

“oppositional” pathway in the form of significant negative associations between support for 

self-determination rights and socialization predictors such as maternal and father 

responsiveness and home democratic climate, as well as negative relations between support 

for self-determination rights and adolescent psychological well-being. These significant 

negative associations were entirely due to the contribution of a small number of participants 

who showed very high levels of support for self-determination rights and very low levels of 

perceived autonomy support, responsiveness, and democratic climate in the family and 

school. When these participants were removed from the analysis, these unexpected negative 

correlations became non-significant. This finding highlights the importance of accounting for 

reactive or oppositional pathways, as well as more straightforward or facilitative relations, in 

research on the socialization correlates of children’s rights attitudes, and may help to explain 

some contradictory findings of prior research (e.g., Day et al., 2006; Peterson-Badali et al., 

2004).  

Also as predicted, support for self-determination rights was found to be positively 

correlated with tolerance of dissent in the home and school. The latter finding is consistent 

with prior research showing strong associations between tolerance of dissent and support for 

children’s rights among Israeli and traditional Arab adolescents residing in Jerusalem 

(Khoury-Kassabri & Ben-Arieh, 2009). Evidence of this association across such diverse 

cultural settings (i.e., among different ethnicities in the Middle East and now in urban and 

rural China) strongly suggests that universal processes may be at work. It is reasonable to 

suppose that family and school environments that encourage the expression of dissent and 

criticism may enhance adolescents’ sense of their own autonomy, leading to greater support 

for children’s self-determination rights. However, the opposite causal relationship also may 

account for these patterns, i.e., it may be that those adolescents who initially have a greater 

awareness of children’s self-determination rights may be more empowered to assert their 

autonomy and thereby influence their family or school environments to become more tolerant 

of dissent. As argued by many current theorists (e.g., Kuczynski & Knafo, 2014; Smetana, 

2011), socialization is a reciprocal process, and it may be reasonable to expect bidirectional 

influences here. Further research, preferably of a longitudinal nature, is needed to tease out 

the precise nature of these causal relationships.   

The results of our study provide important confirmation, in a non-Western and highly 

traditional cultural environment, of several propositions of Self-Determination Theory 

regarding relations between psychological well-being and autonomy support and 

responsiveness. Although prior studies have revealed relations between psychological well-

being and autonomy support in modern, urban samples in a variety of cultures (e.g., Chirkov 

& Ryan, 2001), this is the first study we are aware of to show that these relations also hold for 

adolescents from a highly traditional, rural, non-Western cultural setting. We found that 

parental and teacher autonomy support and responsiveness were equally highly correlated 

with psychological well-being (both depression and life-satisfaction) in both our urban and 
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rural samples, supporting the theoretical proposition from SDT that the needs supported by 

these socialization practices (e.g., needs for autonomy and relatedness) are functionally 

related to psychological well-being in diverse cultural settings (Deci & Ryan, 2013).   

The current study however extends SDT theory by investigating the unique contribution 

of democratic aspects of autonomy support and responsiveness to children’s psychological 

well-being. We found that family environments that are perceived as more democratic, as 

reflected in recognition of adolescents’ freedom of expression, provision for their 

participation in decision making, and respect for due process and fairness, made unique and 

positive contributions to adolescents’ psychological health, even when general parental 

autonomy support and responsiveness were controlled in the regression. Our findings suggest 

that children’s needs for autonomy may be optimally satisfied within democratic social 

structures having these features. These findings are important as they connect basic rights and 

freedoms, and their support in contexts of socialization such as the family, to healthy 

psychological functioning and well-being. As such, these findings may be seen as providing 

empirical support for recent philosophical perspectives highlighting the role of democratic 

social environments in enhancing human freedoms and capabilities and thereby promoting 

psychological health (e.g., Nussbaum, 2000; Sen, 2009). Although sometimes argued to be 

relevant only to Western societies, our findings instead show that democratic social structures 

may be an important means for realizing human happiness in diverse cultural settings.   

A particular strength of this study was the simultaneous exploration of socialization 

predictors across social contexts and agents (e.g., parents, teachers). It is perhaps not 

surprising that maternal autonomy support and responsiveness emerged as important 

predictors of adolescents’ rights attitudes, given mothers’ primary role in socialization in 

China (and in most cultures), but it is noteworthy that teacher responsiveness emerged as the 

only significant predictor of adolescents’ psychological well-being once all of the other 

variables were controlled for in the regression. This, in conjunction with the contribution of 

teacher autonomy support noted earlier as a predictor of nurturance rights attitudes, suggests 

that teachers may play an especially important role in children’s socialization and 

psychological well-being in China. Students in China typically spend long hours in school 

settings and frequently have close personal relationships with their teachers (Jia et al., 2009). 

Responsive teachers thus may help offset some of the negative psychological consequences of 

lack of autonomy support or responsiveness at home, for example. It is also striking that 

teachers’ role, at least as a predictor in our data, was stronger even than that of fathers (none 

of the correlations involving the father variables were significant in the regression). This may 

reflect the fact that fathers in China are less involved in child care and are often away, 

working long hours. 

There are several limitations to the present study that should be acknowledged. First, we 

examined contemporaneous relations among variables such as psychological well-being and 

various socialization correlates (e.g., autonomy support and responsiveness and democratic 

climate), with the theoretically-derived assumption that these variables directly contribute to 

enhanced psychological well-being (Deci & Ryan, 2013). Our findings generally confirmed 

these expected relations and are consistent with that of prior research in Western cultural 

settings. However, our cross-sectional design could not definitively establish causality; 

longitudinal investigations would be needed to better establish the direction of effect and 

specific causal contributions of each of these variables to adolescents’ psychological well-

being. Nevertheless, our findings are generally in-line with those of recent longitudinal 

research on academic motivation showing, for example, that gains in autonomy among 

Chinese and U.S. adolescents subsequently enhance psychological well-being (e.g., Qin et al., 

2009). 
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Second, consistent with SDT’s focus on the psychological experience of need 

satisfaction, our study relied on adolescents’ perceptions of parent and teacher behavior and 

how democratic they perceived their home and school environments to be. Although 

adolescents’ perceptions of these aspects of their school and family environments showed 

clear relations with psychological well-being, we do not know how these perceptions 

correspond to objective features of their home and school environments. It may be that home 

or school environments perceived by Chinese adolescents as highly democratic or autonomy 

supportive would be seen quite differently by Western adolescents, for example. Future 

research might include direct observations of different types of family or school environments 

(e.g., those high or low in autonomy support or democratic climate) to better determine how 

objective features of socialization contexts affect adolescents’ perceptions and their 

corresponding psychological health. 

 

Conclusion 

Our study showed that adolescents from both modern and traditional settings in a non-

Western culture support children’s rights to self-determination and nurturance. Attitudes 

toward different types of rights were differentially associated with various features of 

socialization contexts. Parental and teacher autonomy support and responsiveness were most 

associated with support for children’s nurturance rights, whereas perceived tolerance of 

dissent and maternal autonomy support were most related to support for children’s self-

determination rights. Our findings further show that family and school environments 

perceived as supportive of adolescents’ autonomy and responsive to their needs are associated 

with improved psychological health and functioning, consistent with theoretical perspectives 

that identify autonomy as a basic psychological need (Deci & Ryan, 2013; Hasebe et al., 

2004). At the same time, our study also illuminated the specific role played by democratic 

climate in adolescents’ psychological functioning. Our findings contribute to a growing body 

of research that suggests that environments that are structured more democratically and that 

are responsive to individuals’ autonomy needs contribute to their psychological health and 

well-being across diverse cultural settings.  
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Резюме: Докладът прави корелации с идеята на Марк Зукърбърг „да чете по една книга на две 

седмици“. (Бележка № 1) Ситуацията се оценява на фона на мигрантската вълна. Правят се различни 

хипотези за готовността на институциите да намерят пътя към адаптирането на мигрантите към 

културата на социума. Предлагат се различни модели, които се използват в практиката на библиотеките в 

отделни държави – Канада, Холандия и др. Държави, които срещат по-малки проблеми с 

психологическата и гражданската адаптация на хората, пристигащи от други ареали. В основата на тези 

подходи се използват много активно библиотеките. Те освен като места за предаване на културните 

образци са и обществени центрове, където хората се интересуват от много социални въпроси – 

здравеопазване, национална сигурност, психически отклонения, образование, детско и възрастово 

развитие, библиотерапия и др. Неща, които са слабо застъпени в България. За разлика от други модерни 

държави, в които библиотечната организация е впрегната много активно в решаването на подобни 

казуси, с което се цели „успокояване на общественото здраве“ в страните и на хората, които живеят в 

тях, или желаят да бъдат приети и да бъдат адаптирани в тях. Тезата се развива на фона на 

хуманистичната идея на Зукърбърг. Или е много важен принципа –„благополучието в едно общество се 

крепи на здравето на организациите, на личността на индивидите и на техният просперитет“ (разбира се 

ако те пожелаят да бъдат приемани и обслужвани от перфектни институции). 

 
Ключови думи: библиотеки, обществено здраве, благополучие, психологическа адаптация 

 
Abstract: The report makes references to the idea of Mark Zuckerberg to read a book every two weeks. 

The situation is assessed in the context of the migrant wave. There are also various hypotheses about the 

readiness of the institutions to find a way to adapt the migrants into the culture of the society. There are models 

offered that are used in the practice of libraries in individual countries, such as Canada, Netherlands and others. 

These countries face less problems with psychological and civil adaptation of people arriving from other areas. 

At the heart of these approaches libraries are used very actively. They are not only places for transmitting 

cultural patterns, but are also community centers where people are interested in many social issues – health, 

national security, mental illness, education, child development and development through age, bibliotherapy and 

others. These things are poorly represented in Bulgaria, as opposed to other advanced countries where library 

organization is harnessed very actively in solving such cases, which aims to „calm the public health“ of the 

people who live in them or want to be accepted and to be adapted in them. The thesis develops in the context of 

the humanistic idea of Zuckerberg a very important principle: „the wellbeing of a society rests on the health of 

the organizations, on the personality of individuals in this society and their prosperity“ (of course, only if they 

wish to be accepted and serviced by perfect institutions.). 

 
Key words: library, public health, well-being, psychological adaptation  
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„Винаги съм се надявам, че раят  е библиотека!“ 

Борхес 

 

Въведение 
Днес, политолози и социолози и др. започват все по-упорито да заявяват в 

публичното пространство, че новото пренареждане на световното общество и на 

неговия порядък е започнало. То се изразява чрез много вектори и посоки. За част от 

тях се счита и т.нар. „преселение на народите“, чиято вълна се отприщи и взема 

колосални измерения, особено в последните 2-3 години. (Василев, Б. 2016, Чуков, В. 2016) 

(Бележки №№ 2 и 3) Катализатор за това са преди всичко военните конфликти, 

предизвикани според мен изкуствено от цивилизования свят в износ на 

„цивилизационни норми“. (Василев, Б. 2016, Сакс, Дж. 2016, Чуков, В. 2016 г.) (Бележки  №№ 

1, 2, 4, 5, 6) В рамките на тази деликатна материя светът трябва да намери решение на 

тези изненадващи феномени: 

- преместването на огромни  популации от индивиди; 
- адаптирането на мигрантите към устоите и културата  на местното население;  
- успокояването на локалните общности за намиране на добри модели за 

съжителството с „пришълците“.  (Василев, Б. 2016, Димчев, А. 2014, Директорът, 2016, Сакс, Дж. 

2016, Dimchev, A. 2013, Gaiman, N. 2013) (Бележки №№ 2 и 3, 4, 5, 6,) 

За всичко това е нужно и сериозно технологично време. Ще минат години докато 

се намерят общите допирни точки, които да хомогенизират различните групи от хора. 

Докато свикнат да мислят като представители на една диаспора. Това ще бъде и време 

на конфликти, на взаимна подозрителност, на постепенно налагане на подходите за 

толерантност и на завоюване на доверие.  

В тази нелека и сложна игра от ключово значение са и си остават 

институциите и обществените организации, които ще имат най-важната роля в 

адаптацията на мигрантите. (Директорът, 2016, Чуков, В. 2016, Dimchev, A. 2013.) 

Сред този лабиринт от организации, неминуемо ще трябва да бъдат 

въвлечени и БИБЛИОТЕКИТЕ. Те са доказали своята роля в подобни моменти. 

Процесите ще се развиват успешно за онези, които оценяват важността на 

инициирането и провеждането на отговорни политики, както и на мащабно 

инвестиране в библиотечния сектор за: информационни ресурси и инфраструктури, за 

внедряване и развитието на технологиите, за развиване на съответни услуги и техники 

– за мигрантите. И всичко това, вплетено в контекста за адаптирането и 

усъвършенстването на човешкия фактор.  

Не бива да забравяме и факта, че независимо от заложените в 

международните документи хуманни и демократични принципи за разширяване 

на достъпа до информацията, светът е разделен на две: на богати и на бедни на 

информационни ресурси и технологии държави. За съжаление ножицата продължава 

да се разтваря. Данните сочат, че високоразвитите страни притежават около 85% от 

информацията и ИКТ. Дори се формира понятието „информационен империализъм“. 

Опит да бъде преодоляна технологичната изолация и разделение се опитва да направи 

компанията Facebook. По време на форума „Mobile World Congress“ в началото на 2014 

г. в Барселона, в своя доклад “Искаме да създадем свободен сигнал/тон за интернет”. 

("We want to create a dial tone for the Internet." (Zuckerberg, М.2014) Марк Зукърбърг заяви 

идеята за нов проект, коментирайки плановете на компанията за бъдещето й в 

мобилните комуникации: „Повечето хора по света нямат достъп до интернет. След като 

Facebook достигна постижението да свърже един милиард потребители, погледнахме 

назад и се замислихме как можем да променим останалия свят. Проектът ще се 

подпомогне от няколко световни партньори.“ (Zuckerberg, М. 2014)  Зукърбърг търси да 

добави още няколко контрагенти в следващите години. Проектът е описан като 
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глобално сътрудничество между технологични лидери, некомерсиални организации, 

местни общности и експерти, които работят заедно, за да предоставят интернет на 2/3 

от населението на планетата. Според Зукърбърг част от стратегията на internet.org е да 

намали общите разходи на свързването в интернет, както и да намали общия поток 

данни, докато увеличава ефикасността на представянето на реклами. 

Заставам зад тезата, че мисията и функциите на библиотеката определено се 

дефинират от обществените порядки и от очакванията към нея. (Dimchev, 2013; 

Gaiman, 2013) Ролите, които тя е поемала, еволюират в различните времеви отрязъци. 

Те губят своята модерност при дадени обстоятелства, за да бъдат припознати в друг 

период или епоха, или да бъдат доразвивани в нов план. Времената се менят и самата 

идея за библиотеката, за нейните функции и място се поставят в различни периоди на 

преоценка. Новите технологии през последните две десетилетия оказват по-сериозно 

въздействие върху библиотеките, отколкото различните фактори на влияние в 

предишните столетия. В забързания свят, в който живеем, сме подтиквани да 

преосмисляме и значението на библиотеката. Това, което е важно днес, е идеята за 

нейната ценност за хората, за нейната роля и еволюция.  

Интересни примери за ролята на знанието в развиване на сътрудничеството и 

адаптирането на различни общности към него ни дава Нийл Геймън. (Gaiman, N. 2013) 

„Преди няколко години за кратко се чуха гласове, които твърдяха, че живеем в 

постграмотен свят, в който способността да извличаш смисъл от писаното слово е по-

скоро излишна, обаче онези дни отминаха: думите са по-важни от всякога. 

Управляваме света с думи и докато светът се плъзга в мрежата, ние трябва да го 

следваме, да разбираме това, което четем. Хората, които не са в състояние да се 

разбират помежду си, не могат да обменят идеи, не могат да общуват…“. 

 

Мястото на библиотеките и на библиотекарите в протичащите 

процеси? 
НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕГРАЦИЯТА НА 

МИГРАНТИТЕ СЕ ОТНАСЯТ И ДО БИБЛИОТЕКИТЕ. 

Неслучайно се учудваме на криминалните хроники на медиите. Отсъствието на 

ценности се заместват от най-различни сурогати или субкултури - чалга; мафиотски 

уроци - как да станеш добрия; как да достигнеш до върховете без да се трудиш; как да 

накажеш тези леваци - интелектуалци. Жълтините и голотата са днешните ни 

доминанти. Кой от нашите управленци влиза в библиотеки? Може би има единици - но 

това не се поощрява. Не се коментира в медиите. Наскоро имаше посещения на 

евродепутати в библиотеките. Това събитие беше експонирано като откриване на 

магистрала. (Ние сме по-различни- одухотворени…).  

Както бе отбелязано, НЕ по същия начин стоят нещата в модерния свят. 

Библиотеките са особено притегателно място. Те са място за образование, култура, 

свободно време, сигурно място за младите хора...Те са високо оценявани - защото 

помагат на различните групи в обществото...  Не случайно и логото на рекламния 

клип за библиотеките в ЕС гласи „Библиотеките променят живота на хората към 

по-добро“ (да се сложи клипчето в презентацията) 

Сега се извисява тяхната роля особено с мигрантска*та криза. Това са 

естествени места, които да поемат част от напрежението. Където да се обучават тези 

огромни популации - от различни народи и култури. (Колкото и огромен натиск да има 

срещу политиците в тези страни, както се вижда броят на мигрантите не намалява - 

драстично. (Сакс, Дж. 2016, Чуков, В. 2016)  Политиците ще си затворят очите, защото в 

Европа идва свежа работна ръка. Това е бизнес. Това е и част от решението и може би 

http://internet.org/
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скромното отмъщение срещу нашия егоизъм - да имаме по едно дете, или да не 

създаваме семейства...  

Що се отнася да интеграцията - това не е лек процес. Хората имат опит с тези 

групи - те вярват в институциите.  

В еволюционен план, ако разгледаме възхода на някои от „империите“ – 

Великобритания, Франция, Холандия – едва ли е нужно да се обяснява техния 

възход – без мигрантите. Подобен е примера с Германия (Димчев, 2014) Разбира се, че 

в тях има проблеми с различията в културите, което води и до определени проблеми.  

Нека да направим малък завой към нашата действителност: 

- Да вземем за пример един панелен блок – в който и да е град у нас. Нима нямаме 

проблеми с една част от нашите съседи? Или те – с нас? Много сме различни, 

напоследък и озъбени и озлобени.  

- Нека да си помислим и за нашите деца и близки зад граница. Къде те са 
срещнали топлина? В началото ни гледаха като ракови заболявания, като прокажени, 

като терористи! Връщаха ни екстрадираха ни, подиграваха се с нас и чакаха 

„корупционни“ в посолствата – бяхме опасност за западните демокрации. Подбивахме 

цените на услугите - полските, румънските, българските „бачкатори“!!!  

- Защо нашите студенти са добре приети добре като бригадири в САЩ? Защото 

внасят принаден продукт.  

- Защо направихме нашето райско кътче – не само отблъскващо за младата ни 

генерация, но и за мигрантите?  

Връщам се към БИБЛИОТЕКИТЕ- тези оазиси на знанието и на хуманизма 

(по отношение на различните групи от хора.).  

Попитайте моите уважавани докторанти (доскорошни) – за проблемите на т.нар 

ромска общност в България и на мигрантите в Холандия и др. страни. От тях ще 

научите интересни неща за ролята на библиотеката за сближаването на общностите, и 

най-вече за прословутата интеграция към културните модели на съответния социум.  

Да сте чули в Канада за напрежения между общностите (с изключение на 

традиционния сепаратизъм на провинция Квебек) – повече от 100 народности. Не, 

защото канадското правителство решава въпросите посредством образователна 

интеграция. То отделя около 100 млн. к.д. за преводи за нуждите на библиотеките. Така 

например, децата от Камерун, мигранити в Канада, които за първи път докосват сняг и 

които вече имат Дядо Мраз с шейните – научават за своя добър старец в Камерун, 

който също им носи подаръци. Или образа на нашенската „Пепеляшка“ и нейния 

аналог в Индия, Австралия, Перу..? Така се чупят бариерите, отпадат наслоени 

предубеждения. Подобни политики са въведени в библиотеките в света, за който 

мечтаем. Защо да не го правим?!  

Библиотеките НИ дават сигурност!!! Те НИ правят независими, хора които 

определят своите съдбини. Те НИ дават и частица от своето богатство.  

Изследвания, проведени в различни точки по света ни сочат следните факти. Не 

богатите посещават библиотеките. Тяхната публика е от всеки един от нас – хора - 

средна ръка – най-важната част от обществото, млади хора, без особени доходи, 

студенти, бедни хора, отритнати от обществото, аутсайдери, малцинствени групи… 

Индивиди, които търсят и се стремят към по-добра бъдеще за себе си и за своите деца. 

Които бягат от асоциални контакти и прояви. Дори – да намерят топлинка в 

привлекателните кътчета на библиотеката. Креативните хора!!! (Димчев, А. 2014.) 

Други анализи, свързани със здравословния статус на хората ни сочат интересни 

сведения. Обикновено около 80-85% от хората преди да посетят лекар се консултират с 

литература или със сайтовете в библиотеките.  
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Да зачеквам ли темата за свободата на информацията? Един факт от 

демократичните САЩ. След 11 септември беше приет т.нар. „Патриотичен акт“, с 

който бяха нарушени Конституцията и около 400 закона в тази велика страна. 

Документ, който едва миналата година бе отменен в голямата са част. Библиотеките 

даваха точна и достоверна информация и за нахлуването на страни от НАТО в Ирак. 

Публиката в САЩ, Англия и др. страни разбра за измислените биологични арсенали от 

независимия източник на информация – БИБЛИОТЕКИТЕ. Може би Тони Блеър 

нямаше да се омотае така и да обяснява след години пред различни комисии в своята 

страна за грешката, ако беше посетил библиотеките??? (Димчев, 2014) 

Наскоро немското правителство прие план за интеграцията на мигрантите. 
Съгласно този план, те ще трябва до три години да се адаптират, да докажат,  или да 

натрупат умения и квалификация и да започнат работа. В тази стратегия роля би 

трябвало да бъде отредена и на библиотеките. Очакванията са и за други държави, 

които нямат разработени подобни цялостни концепции – също да създадат. В това 

отношение бих желал да посоча отново ролята, която се отрежда на библиотеките и на 

отделни форми, които предлагат за адаптация на мигрантите. Т.напр. в 

скандинавските страни, по-специално във Финландия въпросите се решават 

много сполучливо. За  илюстрация бих посочил следната политика. При натрупване на 

критичен минимум от чужденци, които търсят препитание или убежище, държавата е 

длъжна да им осигури библиотечно обслужване на техния език. Това става посредством 

натрупване на книжни фондове в съответни библиотеки, или чрез уебсайтове… Във 

Великобритания публичните библиотеки използват разнообразни форми. Още от 

ранно детство за подрастващите и техните родители са въведени методи за сближаване 

и за преодоляване на различията. В основата залягат игрови подходи и др. Много 

активно разпространение в държавите от ЕС придобиват форми за предлагане на: 

езикови курсове; курсове за ограмотяване; квалификация, правни  и финансови 

познания; информационна култура; странознание, знания за родината на чужденците и 

др. полезни умения и компетенции за мигрантите. (Димчев, А. 2014) Използват се 

основно три метода – присъствен, мобилен (посредством библиобуси) и в 

дистанционна форма (онлайн). 

Защо Марк Зукърбърг, Бил Гейтс и много, много щедри благодетели се целят 

и подпомагат БИБЛИОТЕКИТЕ? Независимо, че владеят технологиите и знаят, 

че бъдещето е на електронните ресурси.  

- Това се хора, които имат идеална представа за развитието на глобалните 
процеси, на света.  

- Които могат да повлияят с една дума, да се намалят или да се спрат субсидиите 
за „старите госпожи“ – библиотеките. Да се прехвърлят средствата към 

високотехнологичните компании, центрове, университетите и организации.  

- Те НЕ го правят защото знаят, че така ще открият огромна ниша в живота на 
хората.  

- Ще обезкървят и лишат милиярди хора от артериите на знанието, от тези малки, 

но така важни капиляри в различни точки на света, в нашето, вашето, тяхното нанесено 

местенце, град, село, паланка, махала.  

- Ще нарушат комуникациите, дори в чисто човешки план. Желанието на хората 

да се срещат и да общуват - неща, които ни отличават от други същества на майката 

Земя.  

- Те познават силата на библиотеките, те знаят и за техните проблеми. Дали се 
радват на последните, или изчакват да се промени статуквото в полза на големите и 

силните. Не вярвам, да удължават агонията на тази хилядолетна институция. Напротив 

ПОМАГАТ.  
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- Защото знаят и много ЗА библиотеките и още по-прекрасно ЗА посветените 

библиотекари, които работят в тях.  

Защото библиотеките и хората, които се трудят в тях са сред тези, които 

осмислят нашия живот – надявам се и твоя и на милионите потребители: Те не са 

шумни в своите искания. Те творят. Те се отнасят с любов към своята, често пъти 

подценявана, но толкова важна за нашето човечество и за развитието ни професия – в 

днешния глобален мир, в който информацията и знанието имат определящи роли. 

(Dimchev, 2013)  Те са част от онези дълбокомислещи и отговорни хуманисти, които ни 

превеждат от един цивилизационен пласт в друг, от една епоха в друга, от една 

технологична революция и среда в нова – без да има сътресения за нашия духовен свят. 

Те са професионалистите, които владеят богатството, наречено знание и лостовете за 

неговото съхранение и управление. Те са сред институциите, които играят сериозна 

роля при формиране на мисленето, настроенията, политическата ориентация на хора и 

на държави. Колкото и странно да прозвучи следната теза за определен кръг 

читатели.Те имат мисия. Предстои им да ни водят в бъдещето, да преодоляват 

неизвестността, да нормализират, осъвместяват и да екстраполират процесите в 

областта на: традиционни документи; видео и вербални трансмисии; мобилни 

комуникации; трансформации на образи и тестове; общуването на потребителите във 

виртуалния и реалния порядък; неочаквани обрати в обработването, съхранението, 

ползването на информацията както в нейните ескалиращи производни - глобални и 

локани киберпроявления.  

Библиотеките и библиотекарите заслужват нашата подкрепа, именно заради това! 

(Dimchev, 2013; Gaiman, 2013). Те променят живота на хората към по-добри 

перспективи. Особено ценни са днес в сближаването на различните култури, 

знания, етноси, и ценности. Ако не заработи този модел на институциите, в.т.ч. и на 

библиотеките светът ще продължава да се лута, да има нескончаеми конфликти, които 

ще генерират нови и нови вълни на преселници. Ще продължаваме да не се познаваме, 

ние жителите на нашата планета, въпреки, че живеем и сме възприели глобалния път и 

модел за развитие. 

Ако се насочим към ситуацията с библиотеките в нашата страна – не можем 

за бъдем оптимисти за бъдещето (Димчев, 2014; Dimchev, 2013). Не само по 

отношение на интеграционните процеси на мигранти, пребиваващи в страната, но и в 

национален план. Неблагополучията в библиотечния сектор рефлектират и се отразяват 

пагубно върху процесите на развитие на българския народ и държава. Не бива да се 

смята това за реплика, чрез която се преувеличава или прекомерно извисява ролята на 

библиотеките. Необходимо е държавата да поеме своята роля по отношение на 

политиките за развитие на библиотеките.  

В последните години международни организация като ООН и др., вменяват 

на правителствата въпросите за важността на библиотечно-информационния 

сектор и за отговорността им към него. В техните документи се настоява и 

препоръчва разработване на националноотговорни програми за сектора, като 

неотменна част от развитието на икономиката и на обществените процеси. 

(Димчев, 2014; Dimchev, 2013). Тези изводи се налагат в условията на социум, 

функциониращ в икономика на знанието. В силно развитите държави библиотечно-

информационния сектор се оценява и възприема като елемент от системата за 

националната сигурност и гаранция за просперитета за обществото, както и за активно 

влияние в международен план в културен, научен, политически и др. аспекти.  

Заключение 

От нас зависи много, да изпълним с нов живот и идеи тези чудесни организации. 

На сегашния етап, освен с цените документи, които съхраняват и предоставят но 
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широките и многолики публики, наред с дигитализацията на своите съкровища и 

знаниеви  ресурси БИБЛИОТЕКИТЕ имат да изпълняват и няколко базови задачи за 

нашата цивилизация: 

- Да участват в подпомагане и адаптация на мигрантите и да успокоят 
народите във връзка с т.нар. „велико преселение“  

- Да спомогнат за нормалното протичане на процесите, свързани с 

образователните политики, квалификацията и преквалификацията на огромни 

маси от хора. 

- Да работят за преодоляване на предразсъдъците в различните групи от 

населението – вторачили се една в друга. 

- Да спомагат за превъзмогване на технологичното неравенство 

- Да работят за формиране на хомогенно общество от грамотни хора и от 

мислещи индивиди. 

- Да работят за създаване на навици за труд в населението, като особено внимание 

да се обръща върху социалните  и бизнес аспектите в това отношение… 

 

Или, ако се обърнем към наследството на Карнеги в неговата ненадмината и 

досега дарителска идеология, която той споделя в книгата си „Философия на 

богатството“: библиотеките са хуманистично  средище за даване на възможности - 

особено на хората, които не са имали шанс да се родят в нормални условия, среда 

или семейство… Не случайно Каренги дава средства за  създаването и подкрепата  

на около 2000 библиотеки в САЩ и в различни точки по света.  

В днешното  разделно време за човечеството – библиотеките  имат и доказват  

своето заслужено място – да помагат на хората – обогатени с много нови функции 

съвременна мисия.!!! 

Ще ми се да завърша с думите на директора на Александрийската 

библиотека, произнесени в Аулата на Софийския университет при неговото 

гостуване през м. февруари 2016 г. (Директорът, 2016). В своята академична 

лекция, озаглавена „Седемте колони на революцията на знанието“, д-р Исмаил 

Серагелдин обърна сериозно внимание на бързо променящия се свят и разгледа 

различни аспекти на глобализацията. По думите му някои от по-дълбинните 

въпроси по темата са как създаваме това ново глобално общество, как 

хомогенизираме нашите култури и как допускаме плурализъм. Според него ние 

сме свидетели на едно ново узаконяване на различията, които са навсякъде около 

нас и са видими повече от всякога. 

Всичко споделено дотук ме кара да мисля, че там където библиотеките се 

неглижират – обществата, институциите и хората нямат бъдеще - повярвайте ми.  

 

Бележки 
(Бележка № 1) В този ред на мисли, прочетох обета, който небезизвестният Марк Зукърбърг 

си даде в началото на 2015 година, а именно, че ще чете по една нова книга на всеки две седмици. 

Той дори обяви същата 2015 за годината на книгата, създаде събитие в социалната мрежа, в което 

приветства хората да четат – нещо, като тайна секта , в която някой ти определя книгата и ти 

имаш две седмици, през които да я прочетеш, иначе ще бъдеш изгонен от общността. Може би идеята 

на Марк е добра. Да поощри хората да четат. Да върне децата в библиотеките. Но това би било добре, 

ако самият Марк четеше. А той го прави заради новата си социална инициатива. Което ни довежда и 

до въпроса - превърнаха ли се книгите в нова социална мода? Сега библиотеките са занемели. Рядко 

някой влиза там. Има повече посещение от деца, които си търсят книги за лятото, които 

задължително трябва да прочетат - по задължение и не им се занимава да купуват. През 

останалата част от годината библиотеките са празни. За да говорим с точни данни, в изследване, 

направено през 2011 година ясно се вижда, че само 10 % от българите посещават градска библиотека. 

За сравнение във Великобритания процентът е 60, а във Финландия 90. Хората се оправдавали, че в 
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библиотеките нямало нови книги и нямало с какво да им се привлече интересът. Странно… значи, ако 

няма последната част на 50 нюанса по-тъпо, никога не бихме прочели книга? Ако през 2011 година 

процентът е бил такъв, то представям си към днешна дата…сигурно и 5% от хората не посещават 

библиотека. Имат книги на своите Iphone, Iтаблети и Iустройства. Четат ги в метрото, на път за 

работа, в някое задръстване. Колкото да мине време. Ей така…от немай къде. На нас не ни трябва 

кампания, която Зукърбърг организира. На нас ни трябва образование, което да те стимулира да 

четеш. На нас ни трябват родители, които да научат децата си, че няма нищо по-хубаво от книгите, 

че библиотеките не са музей, който се гледа отстрани, а са живи места, в които можеш да откриеш 

много забавления и приключения. На нас ни трябват учители, като тези от преди години, които ти 

разказваха приказките за книгите. Ти с леко недоверие отиваше през лятото до библиотеката, за да си 

ги вземеш. Но, когато откриеш колко са интересни…никога повече не ги забравяш. В България се 

нуждаем от нови идеи да възродим библиотеките – по примера на нашите партньори от ЕС. Част от 

задачите се крият и в новите функции и роли, които те могат да поемат. Именно в помощта, свързана 

с адаптирането на новите „пришълци“ към културите в нашите страни, респективно и в България. 

Един модел, който има добри натрупвания в редица държави от модерния свят. 

 

(Бележка № 2) Според проф. Владимир Чуков, в  момента Европа е обект на най-силният 

бежански поток след Втората световна война. Първите две вълни са емиграционни, тъй като 

причините са икономически, а не политически. Първата вълна е средата на 50-те години на миналия 

век. Икономиките на западноевропейските страни се нуждаят от евтина работна ръка. Те я намират 

в съседните региони, Северна Африка и Западна Азия. Източна Европа остава зад желязната завеса. 

Основният реципиент е Германия, а основният изпращач – Турция. В своята кулминация потокът 

достига около 625 000 души. Причината за въпросната миграционна вълна има и психологически 

генезис. Все още резонансът от Втората световна вълна не е отшумял и поради тази особеност 

именно ФРГ е най-големият реципиент. Дори други западни държави, с по-нисък стандарт са 

изпращачи, а именно Италия, Португалия и Испания. Втората вълна е след падането на „желязната 

завеса”. Емигрантите са носители предимно на сходна ценностна система, което прави тяхната 

интеграция изключително бърза. Според изследване на немски научен институт именно 

източноевропейците притежават най-висок процент на интегрираност в сравнение с другите групи, а 

именно – африканци и турци (тези пристигнали в Германия преди три десетилетия). Става въпрос за 

около 650 000 души. Тогава обаче ЕС е вече 15 члена и бремето е поделено. Настоящата вълна 

(третата) - е най-нежеланата, тъй като тя се заражда като нежелана и недопустима. Огромният 

човешки поток се заявява като кандидат-бежански, а не като имигрантски, какъвто е де факто. 

Според данни на евростат през август на 2015 г. сирийските бежанци в Гърция са едва 23%. Сред 

огромният поток има граждани на Африка, Азия, в това число Западните Балкани, Русия и Украйна. За 

2015 г. подадените молби за бежански статут в Европа са 1 250 000. това е рекорд в историята  на 

Европа. 35% от тях са за Германия или това е увеличение с 125% в сравнение с 2014 г. Тогава са 

подали 562 000 души за бежански статут за целия ЕС. Общият брой на сирийците е 362 775, което 

представлява 29% за целия ЕС. На второ място са афганистанците с 178 000 или 14% и на трето 

място са иракчаните с 121 000 души с 10%. Общо трите групи представляват едва 53%. Така както и 

през 2014 г. Германия е най-желаната крайна дестинация. За статут в нея са подали 441 000 души или 

това представлява 35,2% от общия поток. На второ място е Унгария с 174 000 молби или 14%. Тя 

обаче не е крайна дестинация, а просто унгарските власти са много дисциплинирани. На трето място 

е Швеция с 156 000 молби или 12,5%. Франция е получила над 70 000 молби или малко над 5%, 

Великобритания е с 38 000, което прави над 3%, а Гърция е с едва 11 370 молби или по-малко от 1%.  

Важен критерий за мигрантите и за тяхната адаптация е образователният. Социологическите 

изследвания дават противоречиви или поне непълни данни. Според изследвания, цитирани от вестник 

„Хюриет” около 50% от бежанците в Германия имат висше образование. В същото време едва 2% от 

тези намиращите на турска територия са „квалифицирани работници”. Противоречиви са данните за 

България. В края на 2015 г. бяха обявено, че едва 7% от сирийците, търсещи убежище у нас имат висше 

образование. През януари 2016 г. процентът падна на 4%. Прави впечатление, че по-образованите 

търсят крайната дестинация Германия и скандинавските страни. За България се променя 

структурата на миграционния поток. Увеличават се значително гражданите на Афганистан и Ирак, 

които са преди всичко икономически мигранти. Според полицейски доклад задържаните граждани на 

Сирия през 2015 г. съставляват едва 15% от общия брой, на Афганистан - 30%, Ирак - 52%, друга 

националност - 3%. Тревожен е профилът на влизащите в България - над 50% са мъже на възраст 

между 18 и 34 години, като над 1/3 от тях са иракчани. 24% са без образование, 31% са с начално, 23% 

- с основно, и 2% със средно образование, сочи статистиката. Остават 20%, които най-вероятно не 

влизат в полето на изследователите - статистици, а не са завършили висше образование. Освен това в 

нашата страна доминиращата група е от североизточните сирийски провинции Хасаке и Дейрезор, 



- 1145 - 
 

като повечето са кюрди. С това е видно, че става въпрос за сирийската периферия, а не за големите 

градове като Дамаск, Халеб и Хомс. Принципът на придвижване е периферия към периферия и център 

към център. 

 (Бележка № 3) Ще цитирам още един автор – Бойко Василев, неговите уводни и 

заключителни думи в доклада: „Бежанците, балканите, медиите“ пред Националната конференция, в 

УНСС на тема: „Медии и комуникации без граници. Бежанците"  „Балканите се страхуват от 

бежанците. И в този страх балканските медии намериха своя нов консенсус. Но вместо да хвърлим 

камък и да обвиним когото и да било, нека да опитаме да отговорим на най-трудния от въпросите: 

„Защо”? Тогава ще ни бъде доста по-лесно да вземем решенията за бъдещето…  

„… Отново старият сблъсък – локалните лидери на мнение се изживяват като глобални и 

локални дисиденти. Така черпят двойна легитимност: те са едновременно радикални бунтари и масови 

любимци; те хем са на контра, хем са по течението.“…  

„…Всяка стратегия за заселване на големи бежански маси на Балканите е обречена на масово 

отхвърляне и провал. Ключово е институционалното укрепване на балканските страни: правосъдие, 

ред, администрация, медии.  Само силни държави и общества могат да влязат в истински, отговорен 

разговор за ценности. Балканите имат нужда от истории на успеха; на западния тип успех: свобода, 

благоденствие – и след това търпимост. Демократичното, справедливо и трайно решаване на 

проблема с местния „чужд” /малцинства, роми/ трябва да предхожда решаването на проблема с 

„чуждия” „чужд” – бежанците и мигрантите. Иначе провалите са неизбежни. Само така ще се 

обърне традицията от миналото. Да не се ядосваме на последствията, а да лекуваме причините. 

Конкретната медийна истерия е последствие; нездравословната медийна среда е причина. Зад нея стои 

още по-дълбока причина – нестабилни институции и липса на справедливост. Осмисляне на въпроса за 

периферията: Що е то да си периферия на Европа? Консумираш ли предимствата й – или само 

недостатъците? По време на Студената война в границите се инвестираше – вижте двете Германии, 

Турция, Гърция, Южна Корея. Днес обаче стигаме едва дотам, да обвиняваме границата, че е граница. 

А това не стига… 

 

(Бележка № 4 ) Джефри Сакс: САЩ създадоха бежанската криза, сега трябва да я решат. 

Преговорите с Турция, смята икономистът, не са начин за разрешаване на проблема. САЩ носят 

основна вина за бежанската криза, която бе предизвикана от войната в Сирия, където също играят 

водеща роля, смята известният икономист и професор в Колумбийския университет, Джефри Сакс. 

Поради тази причина Вашингтон сега трябва да допринесе повече за решаването на тази криза. Според 

Сакс САЩ трябва да прекратят войната в Сирия, а след това да помогнат за разрешаването на 

бежанската криза, което включа прием на повече бежанци, отколкото са приели до сега. „Свалянето 

на Асад бе инициирано от САЩ, финансирано от Саудитска Арабия и подпомогнато от Турция”, сочи 

Сакс. Според него САЩ са водели провалена политика, а последствията от опитите за свалянето на 

Асад са ужасяващи. „Това е още един пример, че не е никак добра идея със сила отвън се правят опити 

за промяна на управлението в друга държава”, подчерта американският икономист, който 

разкритикува и поведението на Европейския съюз в бежанската криза. 

 

(Бележка № 5) Призив към ректора на СУ и към други организации – за мигрантите… „БНР, 21. 

9.2015 г. Проф. Александър Димчев от Философският факултет на СУ "Св. Климент Охридски“ 

написа открито писмо за бежанците, в което призовава университетът да бъде пример за хуманно 

отношение на обществото. В него той дава конкретни идеи как мигрантите да станат част от нашия 

живот. 

Радио Хоризонт, публикувано на 22.09.15 в 09:52  

http://bnr.bg/…/v-otkrito-pismo-prof-daimchev-prizova-su-da… 

Основната част от проблема е, че хората, които идват тук, са мразени и се страхуват да 

покажат своята същност. Написах писмо срещу колеги от БАН и други институции, които са се 

обявили срещу пристигането на големи групи от хора. Те ги определят като заплаха за 

християнството и цивилизацията. За мен миграцията е нормално явление, предизвикано от 

геополитически фактори. Това обаче няма да предизвика сериозен разрив, ако Европа се обедини и 

намери стратегия как да бъдат разпределени тези хора. Тези хора трябва да бъдат интегрирани. Това 

каза зa “Хоризонт” в предаването “Преди всички“ проф. Димчев. 

Той обясни, че има колеги, които подкрепят идеята, и такива, които са против: Аз смятам, че 

Софийският университет е мощна организация, която, ако даде пример в обществото, можем да 

излезем частично от тази бежанска криза. Могат да бъдат поканени представени представители на 

бежанците  и да им се покаже, че нямаме негативно отношение към тях, както и предложение на 

МОН за приемане на бежанци във висшите училища.  

 

http://bnr.bg/horizont/post/100604548/v-otkrito-pismo-prof-daimchev-prizova-su-da-bade-primer-za-humanno-otnoshenie-kam-bejancite
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(Бележка № 6)Alexander Dimchev, 11 септември 2015 г. ·  

ОТКРИТО ПИСМО ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

От: проф. д-р Александър Димчев, Философски факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ 

НЕКА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДА ПОКАЖЕ ПРИМЕР ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВОТО 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И КОЛЕГИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА, 

Преди няколко месеца, в началото на емигрантската криза си разменихме няколко послания с 

Ректора на Алма матер, проф. дин Иван Илчев, отнасяйки се със загриженост към тези хора, загубили 

своята родина, домове, близки. Днес нещата навлизат в нова фаза. Това е причината да се обърна с 

настоящия апел към академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Бежанците 

Изпитали ужасите на войната и на човешките унижения – да бягаш и да бъдеш преследван. Да 

се стремиш към по-добър живот, без да знаеш посоката, към която са се устрелили твоите надежди. 

Носейки на гърба си мъката и в съзнанието болката за безвъзвратно изгубените приятели, деца, 

роднини и сънародници по време на т.нар. „велико преселение на народите“. Спирани пред 

новоизграждащите са „китайски“, „берлински“, „латино“ „гранични“ заграждения. Бити, пребивани, 

ограбвани от трафиканти, каналджии, мафиоти и дори от полицаи, връзвани и обругавани като в 

средновековието. Те биват поставяни под един знаменател и обвинявани в „тероризъм“, за да запазим 

спокойствието, да не си нарушим нашия начин на мислене, на преживяване, а защо не и на 

„живуркане“. Заради опитите им за нов живот – по-човешки, хуманен и справедлив. За да бъдат 

свободни. Да бъдат като нас „ЕВРОПЕЙЦИТЕ“. 

И всичко това в 21 век!!! 

Необходимо е да разберем, че тези хора, изповядващи различни религии, носят своята доброта, 

традиции, културни и човешки особености и т.н. Въпреки трудностите, опасностите, страданията – 

те не са агресивни. Едно естествено чувство след толкова много премеждия, за да запазиш и да 

оцелееш, не само ти, но и възрастните хора, децата и жените, за които носиш ОТГОВОРНОСТ.  

Тези измъчени хора се радват като деца на първата стъпка на европейския бряг. Те са благодарни на 

всеки подаден жест на милосърдие от страна на официалните власти, от обикновените хора, от 

доброволците…  

Преди да бъдем съдници, нека да си спомним!!! 

- Нека да си спомним, че до преди 25 години и ние бяхме затворени в нашето пространство, в което 

дифузионните процеси по отношение на преминаването ни в западния свят не работеха.  

- Нека да си спомним за корекомите – за щастливците, за богоизбраните… 

- Нека да си спомним рухването на Берлинската стена и огражденията в Европа, които ни донесоха 

надежда, но не и истинска свобода на движение. До нея се стигна след години. 

- Нека да си спомним как чакахме с дни и нощи пред посолствата, за да получим визи. Защото 

европейците, след първите прегръдки след 1989-1990 т. не ни вярваха. Те съзираха в нас криминален 

контингент, мафиоти, некоректни бизнесмени, носители на корупционни практики, заплаха за техния 

трудов пазар, заплаха за националната им сигурност… В същото време те ни прилагаха подобни 

подходи - Нека да си спомним хора като Мадам Коломбел и от други посолства, които издаваха визи по 

свои „правила“ – с парички на ръка… Силните на деня обаче нямат „родилни петна“, те не могат да 

бъдат съдени. 

- Нека да си спомним нашето „велико преселение“ (около 2.5 млн. българи). Всеки един от нашите 

сънародници, беше поставен на подобни изпитания, за да достигне до „обетованата земя“. Някои не 

успяха! 

- Нека да си спомним недоверието, с което ни приемаха и приемат и до ден днешен.  

- Нека да си спомним и до ден днешен политици в могъщи страни развяват знамето на омразата срещу 

чужденците, издигат нови защитни и нормативни бариери, заплашват с излизане от ЕС и т.н. По 

отношение на сегашните бежанци се държат като „търговци на роби“, настоявайки за „селекция“ на 

емигрантите… Не ни ли напомня това и за т.нар. феномени за „чисти раси“… 

- Нека да си спомним огромното напрежение, за да се докажем и да заслужим „доверието на 

цивилизования свят“. За да бъдем горди днес със своите сънародници – оформящи се като българско 

лоби в отделни държави. За първата чужденка - българка, избрана в Европейския парламент от 

нашите съседи – гърците. За многобройните ни студенти и млади хора, доказващи силата, 

образоваността, прагматизма, скромността, честността и волята на българския характер. За онези 

около 2 млрд. евро, официално превеждани в нашата страна от сънародниците ни, изкарвани с много, 

много труд, упоритост, предприемчивост, често пъти с мъка, или унижение. Средства, които се 

инвестират в икономиката ни, намаляват тежестите на близките, останали в нашата страна.  

https://www.facebook.com/alexander.dimchev.1?fref=nf
https://www.facebook.com/alexander.dimchev.1/posts/10153653677273934
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- Нека да си спомним за хилядите деца, останали без родителски грижи и контрол, без майчина 

милувка, само и само да могат техните родители да им осигурят по-добър живот и препитание, 

работейки в чужбина. За съжаление – често лъжлив модел и идеали, водещи да сериозни разочарования. 

Нашите корени 

Нека всеки един от нас да се замисли и да си спомни откъде са неговите корени, откъде са дошли 

негови предци в нашата кръстопътна и гостоприемна БЪЛГАРИЙКА. Нашата страна, която и в много 

по-трудни времена е била толерантна към различните етноси. България – надеждата за хиляди хора, 

представляващи потенциални, или реални емигранти, част от които са представители на българската 

диаспора, пръсната по всички кътчета на света.  

Нашата тревога и позиция 

След това връщане назад във времето, нека ние университетските хора да дадем ясен сигнал на 

обществото за по-хуманно отношение към бежанците. За това, че България ще спечели, ако съумеем 

да привлечем и да консолидираме колкото се може повече бежанци в нашата страна.  

Нека да погледнем с очите на хора, които имат усет за бъдещето. То се очертава за страни като 

нашата, да не се страхуват от подобни вълни от емигранти. Напротив светът става все по-глобален.  

Мечтата на някои политици и хора в нашата страна за един етнос са бита карта. Заплахата за 

България по отношение на демографските характеристики на населението е във вътрешен план, 

където има вече очертаващи се сериозни диспропорции.  

Привличането и интегрирането на повече бежанци ще доведе до редица положителни тенденции 

в близък и в по-далечен план. Например – ще се спре с обезлюдяването на райони и на селища; ще има 

положително въздействие за развитие на икономиката, на образователните, здравните, културните, 

общинските структури и услуги; ще се подобряват международните контакти и политическото 

влияние на страната ни във външен аспект и т.н.  

Многото приказки за терористи, прикрити като бежанци, са работа на службите. Те трябва да 

се доказват, не само да изтъкват заплахи и да строят огради. Опитът сочи, че подобни препятствия 

не помагат, само създават напрежение и недоверие.  

Неслучайно западните държави, които са много прагматично настроени, въпреки вътрешното 

напрежение допускат мощни вълни от бежанци и емигранти. Съображенията не са само хуманни – те 

са ориентирани към бъдещето. 

Моите конкретни предложения: 

- При откриването на учебната 2015-2016 г. в словото на Ректора да се отдели акцент върху 

проблемът с бежанците, както и за ролята на университетите в този процес. 

- Да бъдат поканени представители на бежанци – на тържеството. (Ако има студенти от 

тях – да им се даде думата за кратко слово). 

- Да бъде направено предложение до МОН за прием на бежанци във висшите училища (ВУ). 

- Да се отправи предложение до академичния състав на Софийския университет и до други ВУ 

за предоставяне на 10% от възнаграждението на всеки един от нас, (който пожелае - за м. 

октомври) за фонд солидарност за бежанците. 

- Да се направи предложение от Студентския съвет на СУ за формиране на групи от 

доброволци, които съвместно с държавните структури да подпомагат бежанци. (Вариант - 

Да бъде зачитано времето, заделено за подобна дейност като практика или стаж.) 

- СУ да организира серия от конференции и др. п., на теми, посветени на проблема.  

- Да бъдат организирани „отворени дни“ в СУ, на които да бъдат поканвани бежанци, 

евентуални бъдещи студенти, техни родители и др.  

- Културният клуб на СУ съвместно с представители на бежанците да организират „дни на 

културата“, представления.- УБ да направи изложба, посветена на проблемите на бежанците. 

- УБ да организира заедно със студенти от БИН, Арабистика и др. пунктове за четене на 

бежанците, сайт със сканирана литература на техните езици др.  

- Да бъдат подготвени съвместни дискусии на заинтересованите страни на: бежанци, 

представители на официалните власти и от ЕС, политици, учени, студенти, посланици и др. 

(СУ да се превърне в център). 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И КОЛЕГИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА, 

 

Крайната цел е да бъде показан друг образ на българската действителност и на хората по 

отношение на бежанците и на емигрантите - на истинските ценности на нашия народ. Българите сме 

толерантен народ, нека да го изявим открито. Не само в очите и съзнанието на хората да се натрапва 

негативния модел, който непрестанно ни се експонира от медиите. Също така да се търсят проекции 

към бъдещето.  

Убеден съм, че Софийският университет има сили, потенциал и възможности да направи 

животът и пребиваването на част от бежанците в нашата страна по-леки, ще помогне на тези хора, 
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изпаднали в беда и жертви на хуманитарна катастрофа да осмислят и да намерят своя нов път.  

Усилията ще бъдат ясен сигнал към обществото и към политиците за ролята на Алма Матер при 

формиране на общественото мнение по един животрептящ проблем със сериозни и дълговременни 

последствия и развитие. 

София,11.09.2015г. 

Ваш, проф. Александър Димчев 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MODERN TERRORISM: 

EXPERIENCE OF ANALYSIS 

 

Mincho Hristov, D.Sc, Associate Professor  

Technical University, Sofia  
 

Резюме: Една от основните цели на съвременния тероризъм е психо-социално въздействие върху 

обществото. Той въздейства на страха и паниката сред определени социални групи от една страна, а от 

друга – има за цел да събуди недоволство срещу тези, които имат за задача да предотвратят подобни 

действия. Често целите са още по-мащабни, предизвиквайки конфликт с международен характер, 

намесата на определени страни в един или друг международен конфликт с цел защита на своите военно-

политически или икономически интереси. Терористични актове могат да бъдат насочени към постигане 

на определени финансови цели и задачи. Взаимовръзката между организационното и институционално 

поведение и интереси са част от настоящия опит за анализ на настоящото изследване.  

 
Ключови думи: национална сигурност, тероризъм, организационно поведение, бежанска криза  

 
Abstract: Undoubtedly one of the main goals of modern terrorism is a psycho-social impact on society. 

On the one hand triggering fear and panic among certain social groups on the other – a grudge against those who 

have the task to prevent such acts. Often, goals are even more massive, triggering conflict of an international 

character, the intervention of certain countries in one way or another international conflict in order to protect 

their military-political or economic interests. Sometimes terrorist acts may be aimed at achieving certain 

financial goals and objectives. 

 
Keywords: national security, terrorism, organizational behavior, refugee crisis  

 

Въведение 

Несъмнено една от основните цели на съвременния тероризъм е психо-социалното 

въздействие върху обществото. От една страна предизвикването на страх и паника сред 

определени обществени групи, а от друга – недоволство срещу онези, които имат за 

задача да предотвратяват подобни актове. Често целите са още по-мащабни, 

предизвикването на  конфликти от международен характер, намесата на определени 

държави в един или друг международен конфликт, с оглед защита на определени 

военно-политически или икономически интереси. Понякога терористични актове могат 

да целят достигането на определени финансови цели и задачи. Затова все по-важна роля 

по отношение на интердисциплинарния анализ на множество събития в сьвременния 

свят има бързината за намиране на информацията, конкретната събитийност, причинно-

следствени връзки, както и многостранната интерпретация на определени терористични 

актове. Тези интерпретации понякога може да граничат с теория на конспирацията, но 

въпреки това са изключително полезни за анализа на определени събитийни групи. 

Неслучайно в лексиката на специалните служби от много страни е навлязъл термина 

„операция под чужд флаг” Тези операции по същество имат за цел да предизвикат 

определен психологически ефект, който да фокусира общественото недоволство срещу 

набедените за извършители, като тези операции са предпочитани от редица тайни 

mailto:minchok@abv.bg
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служби заради сравнително ниските разходи и реализирания ефект. Какво общо биха 

могли да имат кървавите атентати срещу Световния търговски център и Пентагона, 

взривяването на жилищни сгради в Русия, кланетата в Алжир, терористите от ИРА, 

необявената война срещу режима на Фидел Кастро, убийството на десетки босненски 

мюсюлмани на пазара "Меркале" в Сараево или използването на силно-отровния газ 

„зарин” в Сирия? Повечето хора убедено биха отговорили, че общо няма. Неотдавна 

обаче световната общественост беше скандализирана от няколко разкрития. Офицери от 

службите за сигурност на Алжир признаха как, преоблечени като ислямисти, са 

участвали в кланета на мирни граждани. Британското разузнаване МИ-5 оповести, че се 

въздържа да подава информация относно ИРА на своите американски "съюзници", 

защото "съществували подозрения, че информацията стигала до структурите на ИРА". 

Скандални бяха и хипотезите на някои руски политолози, че атентатите, сринали 

няколко жилищни сгради в Русия непосредствено преди Чеченската война, са 

допринесли за консолидацията на властта и са се явили "необходимият претекст" за 

руската военна намеса в Чечения.  

 

Изложение 

Истинска вълна от възмущение предизвиква издателят Линдън Ларуш, който в 

прав текст заяви, че атентатите срещу Световния търговски център и Пентагона не биха 

могли да бъдат извършени без съучастието на "зловредни елементи" сред военните в 

САЩ. Подобно бе мнението на бившия шеф на военното разузнаване на Пакистан ген. 

Хамид Гул, според който пък очевидните виновници са "МОСАД и американските му 

съдружници". Някой би казал, че твърденията на един пакистански генерал са 

пристрастни, че са ислямистка пропаганда и целят оправдаването на бен Ладен и 

членовете на Ал Каида. Това наистина би прозвучало убедително, ако наскоро не беше 

излязла книгата на Джеймз Бомфорд "Гнездо на тайни. Анатомия на ултрасекретната 

Национална агенция за сигурност" (Бомфорт, 2003, с. 210). В нея авторът цитира 

няколко документа, изпратени от Лаймън Лемницър -председател на Съвета на 

началник щабовете, до военния министър Робърт Макнамара малко преди Карибската 

криза през 1962 година. "Можем да взривим кораб в залива Гуантанамо и да обвиним 

Куба" или "да осъществим терористична кампания от името на комунистическа Куба в 

района на Майами, в други градове на Флорида и дори във Вашингтон", предлага 

Лемницър. И допълва: "Списъкът на жертвите във вестниците ще предизвика полезна 

вълна от национално възмущение". Това наистина е може би най-скандалнато в 

организационното поведение на Пентагона като институция. Всъщност взривяването на 

собствени кораби с цел психологическо въздействие и достигане на определени 

външно-политически цели не е новост в американската история. През 1898 година в 

Хавана е взривен военният кораб "Майн". За гибелта на десетки американски моряци са 

обвинени  "испанските терористи" и трагичният инцидент става претекст за обявяване 

на войната между САЩ и Испания. Едва години по-късно изследователите ще открият, 

че корабът всъщност е взривен отвътре и че по странно стечение на обстоятелствата 

всички офицери са напуснали кораба въпреки военния устав.  

Подобни разкрития повдигат логичния въпрос дали не участват понякога 

представители на официалната власт в нагнетяването на политическо напрежение и 

нестабилност? Според американския политолог Ноам Чомски, при т.нар. западна 

демокрация хората реално са държани настрана от управлението на собствените им 

дела, а средствата за информация са с ограничен достъп и под строг контрол. Чомски 

твърди, че чрез пропагандни манипулации и дезинформация в обществото се постигат 

желаните нагласи и поведение. Като пример за огромния ефект от държавната 

пропаганда, авторът дава фабрикуваните през Първата световна война от британското 
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Министерство на пропагандата жестокости, като "белгийски бебета с отскубнати 

ръчички", които са "набучени върху немски щикове". Подобни ужасяващи неща доста 

успешно моделират общественото мнение и днес. Конкретен пример - десетките убити 

от снаряд мюсюлмани на пазара Меркале в Сараево през 1994 година. Събитието 

послужи като претекст за активна офанзива срещу босненските сърби, независимо че 

впоследствие Доклад на ООН посочи, че снарядът е долетял от позициите на 

мюсюлманите. 

Според Чомски, вниманието на хората постоянно трябва да бъде отвличано от 

истинските виновници за техните несгоди. Според него, ако политическият цирк и 

телевизионните сериали не са достатъчни, налага се те да бъдат стреснати с врагове. 

Дали това ще бъдат мафията, комунизмът, ислямският фундаментализъм или 

международният тероризъм е въпрос на избор. Ако ги няма, и тук е основното послание 

на Чомски, те се създават, за да могат "демократичните" правителства да се борят 

срещу тях. И естествено да ги побеждават (Чомски, 1997, с.15). 

„Образът на врага“ обикновено носи политически дивиденти и обществено 

доверие на всяко правителство. Колкото по-жестоки са действията на този „враг“ 

(реален или измислен), толкова по-силна е и подкрепата - вътрешна и международна - 

към официалната власт. Така всяко правителство, дори и най-непопулярното, може да 

придобие обществена легитимност и подкрепа. Точно това стана след кървавите 

атентати в Русия, където загинаха няколкостотин невинни граждани. Без тях 

обществената подкрепа за навлизането на руски войски в Чечения едва ли би било 

възможно. Тогава много руски анализатори заговориха директно за отклоняване на 

общественото внимание от свързаните с финансови скандали руски олигарси и 

обкръжението на Елцин.  

Не може да се твърди със сигурност разбира се, че алжирското, руското или 

американското правителства умишлено са избивали свои граждани. Не може обаче да 

се твърди и че политически или финансови кръгове, свързани с тези правителства или 

техните специални служби, не са го правили. Защо ислямистите ще настройват своите 

съграждани против себе си, след като имаха достатъчно популярност, за да спечелят 

изборите в Алжир? Защо чеченските полеви командири ще настройват руското 

обществено мнение против себе си и ще предизвикват военната интервенция на Русия 

като взривяват мирни граждани? Случайно ли Шамил Басаев толкова настойчиво и 

категорично отричаше каквато и да е съпричастност с атентатите в Русия? Защо Бен 

Ладен не фигурираше сред осъдените четирима атентатори срещу американските 

посолства в Кения и Танзания? Защо не се оповестиха "неопровержими"-те, според 

някои западни политици, доказателства за неговото участие в атентатите на 11 

септември? Защо никой американски или друг международен съд не осъди бен Ладен и 

неговите съучастници въз основа на тези доказателства? Защо по-късно, поне според 

официалната версия, Ладен бе ликвидиран в Пакистан, като тялото му е погребано в 

океана според ислямския ритуал без да бъде показано на медиите, за разлика от 

показните екзекуции на Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи? През 1933 година 

хитлеристка Германия осигури публичен процес на обвинените в подпалването на 

Райхстага. Нима днес американската демокрация не може да осигури такъв процес на 

шепа терористи? Въпросите могат да продължат и в друга посока. Защо бе спрано 

съвместното разследване на ФБР и ЦРУ относно "подозрително големите обеми" на 

търговия с акции на основните авиационни и застрахователни компании 

непосредствено преди атентатите? И което е не по-малко важно - ще бъдат ли 

оповестени публично онези, които стоят зад тези сделки или ще бъдат прикрити по 

подобие на скандала "Иран-Контрас", където полковник Оливърт Норт пред комисия на 
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Конгреса на САЩ оповести съпричастността на висщи служители на ЦРУ към 

организирането на наркотрафик на територията на САЩ? (Полмар, Алън, 1997,с. 165) 

А може би зад тези престъпления се крият някакви други, по-могъщи интереси? 

Не беше ли бен Ладен обучен и финансиран от ЦРУ? Защо американската 

администрация си затваряше и продължава да си затваря очите за базите на  Ал Каида  

в Босна, Косово, Македония, Алжир, Сирия и Либия? Как се обяснява парадоксът, че в 

момента воюващите джихадисти от фронта Ал Нусра, сирийския клон на Ал Каида, са 

припознати от редица западни страни като борци за свобода и получават логистична и 

оръжейна подкрепа от тях? Всъщност  Русия, Либия и Алжир са сред крупните 

доставчици на газ за Европа. През Чечения преминаваше основният нефтопровод, 

който свързва азерския нефт с руската енергийна система. А през Балканите минават, 

или по-скоро биха могли да преминат, алтернативните на руските нефтопроводи 

трасета, свързващи грузинските терминали с други черноморски пристанища. Кой 

може да има интерес от трайната дестабилизация на тези региони. На първо място това 

могат да бъдат някои петролни държави от Близкия Изток и особено Саудитска Арабия 

и Катар. Колкото по-малко каспийски нефт достигне до европейските пазари, толкова 

по-облагодетелствани ще бъдат традиционните петролни производители. Същото важи 

и за алжирския газ. Една от основните причини за сирийския конфликт е пътят на 

петрола и газа към един от основните световни потребители – Европейския съюз. Става 

дума за две находища - Левантийски басейн и Южен Парс. През 2010 г. тексаската 

компания  Noble Energy открива находищата Левиатан и Тамар, а по-късно се оказва, че 

те са само част от цяла система залежи в т. нар. басейн Левант, чийто ресурсен 

потенциал се изчислява на 3,5 трилиона кубични метра природен газ, както и на най-

малко 1.7 милиарда барела нефт. Израел веднага обявява намеренията да започне 

експлоатация по находищата, а малко по-късно стартира проекта по Тамар. Въпреки че 

претенции към Левантийския басейн могат да имат Сирия, Ливан, Кипър, както и 

палестинците. Предварителните проучвания показват, че потенциално може да бъдат 

открити още големи находища на природен газ в басейна между египетското и 

гръцкото крайбрежие. Още през 2009 г. гръцка компания прави проучвания и са 

открити неголеми петролни залежи. Днес те се изчисляват на 22 милиарда барела  в 

района на западното гръцко крайбрежие и около 4 милиарда барела в северната част на 

Йонийско море. Знаем какво се случи с Гърция, а по-късно и с Кипър. И двете страни 

бяха докарани почти до банкрут и днес са неспособни да определят и диктуват каквито 

и да било условия. В Сирия бушува опустошителна война. Арабската пролет и без това 

дестабилизира Египет, а пък най-яростните противници в Ливан за израелската намеса 

в Левитиан – шиитската военна партия Хизбула, е обвинявана за терористични актове. 

Като пример може да бъден даден трагичният терористичен акт в Сарафово, отнел 

живота на израелски туристи и български шофьор. Само половин час след атентата 

израелския премиер обвини Хизбула за основен извършител на престъплението. Досега 

обаче доказателства в тази насока все още не са оповестени. И така, логиката подсказва 

едно: със сигурност находищата в Средиземноморието са една от основните причини за 

кризата в Сирия. И със сигурност става въпрос не толкова за сблъсък на цивилизации и 

религии, а за много милиарди долари. Доказателствен материал в тази насока може да 

бъде находището Южен Парс. То се поделя между Иран и Катар, и не е просто голямо 

находище. То е най-голямото находище в света на природен газ, чийто обем е 6 пъти 

по-голям от второто по големина находище на планетата – Уренгой (Русия). То е и в 

основата на напрежението, което се получи между сунити и шиити през последните 

години. В момента Иран е на второ място в света по доказани ресурси на природен газ, 

с изчислени 33,5 трилион куб. метра. Сирия се оказва коридор за иранските ресурси 

към Средиземноморието, а оттам към Европа и Северна Африка. Сирия е възлов 
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елемент в този план, който, разбира се, не устройва Катар, нито пък Турция, която има 

планове за участие в Набуко, според който тръбопроводите да минават през турска 

територия. Не случайно основните “спонсори” на сирийската “революция” са именно 

Турция, Катар и Саудитска Арабия, които вече открито признават това.  

Според официалната версия бен Ладен бил в лоши отношения с официален Риад, 

а Вашингтон го бе обявил за един от най-търсените терористи заради атентатите в 

Кения и Танзания. Прави впечатление, че дейността на организацията Ал Каида, 

ръководена от Бен Ладен, се концентрира изключително в ключови за нефтения и газов 

пренос региони - Прикаспийските държави, Балканите, Афганистан, Алжир, Либия. 

Всъщност на всички тези места действията на саудитския милионер съвпадат изцяло с 

интересите на Саудитска Арабия. Което напълно обяснява разкритията на журналиста 

Сеймън Хирш, че от 1996 година Саудитска Арабия щедро финансира групировката на 

Ладен "Ал Каида". Колкото и парадоксално да звучи, неговите действия понякога 

съвпадат и с интересите на САЩ, доколкото конфликтите, в които Ладен участваше, 

водеха до отслабване на Европейския съюз като основен конкурент на САЩ. 

Неслучайно американското правителство не се е ангажирало с критика на дейността му 

в Босна, Албания, Косово и Македония, където Ладен подпомагаше мюсюлманския 

екстремизъм. На определен етап от своето развитие, предупреди преди няколко години 

Бжежински, „действително обединеният и могъщ Европейски съюз“ ще стане „труден 

икономико-технологически конкурент“, защото „геополитическите му интереси в 

Близкия изток и други места по света вероятно значително ще се различават от тези на 

Америка“ (Бжежински, 1998, с. 139;150). 

Поредицата въпроси се обогатява с още един - защо Афганистан бе в центъра на 

американския „ответен удар“ след 11 септември, 2001 година? С какво е толкова важна 

тази изостанала страна, която бе върната столетия назад от талибаните? Всъщност в 

геополитически план Афганистан е толкова важен за Азия, колкото Балканите за 

Европа. Оттук могат да преминат или пък да не преминат основните газови и петролни 

трасета от богатия Каспийски регион към Пакистан, Индия, Китай - близо 1/3 от 

световното население. А от достъпа на енергоресурси зависи развитието и 

конкурентността на всяка една икономика, особено китайската, която се следи 

изключително внимателно от американския политически естаблишмънт. Според 

Бжежински, Европа съсредоточава „значителна част от световната политическа и 

икономическа мощ“, докато „Азия се превръща в жизненоважен център на 

икономически растеж и на засилващо се политическо влияние“. „От решаващо 

значение е - пише Бжежински - да не се допусне зараждането на евразийски 

претендент, който да се превърне в съперник на Америка“. И още: „От изключително 

значение е как Америка „дирижира“ Евразия... Всички политически и икономически 

конкуренти на американското превъзходство са от Евразия. Като цяло Евразийската 

мощ далеч превъзхожда тази на Америка. За късмет на Съединените Щати Евразия е 

прекалено голяма, за да бъде политически единна“ (Бжежински, 1998). В този смисъл 

обяснението на бившия шеф на пакистанското военно разузнаване за атентатите от 11 

септември не изглежда лишено от известна логика: „Атентатите дадоха на семейство 

Буш възможност каквато те търсеха: да получат контрол над Каспийския басейн чрез 

военно присъствие в Централна Азия“. Според доклад на ООН режимът на талибаните 

е провел една от най-успешните програми в световната история срещу производството 

на наркотици. През 2011 година в Афганистан е произведен около 7000 тона суров 

опиум, докато през 2000 г.  производството е само 185 тона (Слатински, 2009). При 

това почти цялото количество през 2000 г. е произведено в зони, контролирани от 

Северния Алианс, днес основен съюзник на САЩ и Русия. Дали атаката срещу 

Афганистан не е и реакция на засегнати от талибаните мощни наркоинтереси? Това 
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обаче е друга тема.  Интересен пример за манипулиране на общественото мнение са 

обвиненията срещу правителствените войски в Сирия за използване на бойно-отровния 

газ „зарин” срещу цивилното население. Британският премиер Дейвид Камерън 

например заявява, че има „ограничени, но растящи" доказателства за използване на 

химическо оръжие от сирийската правителствена армия. „Това е изключително 

сериозно, това е военно престъпление“, допълва той. Година по-късно независимата 

комисия на ООН, председателствана от Карла Дел Понте установява, че бунтовниците, 

а не правителството на Асад, са използвали нервнопаралитичния газ зарин при 

гражданската война в Сирия.  

 

Заключение 

Ако внимателно бъдат анализирани събитийните процеси, свързани с трасетата на 

каспийския газ и петрол както на изток (Балканите, Кавказ), така и на запад 

(Афганистан, Кашмир, Казахстан), прави впечатление, че  на всички тези места са 

възникнали локални (горещи или потенциални) конфликти, които правят невъзможна 

реализацията на сериозни енергийни проекти. Макар и да бе постигнат сериозен 

напредък по отношение на ограничаване на санкциите срещу Иран, все още 

продължава ембаргото срещу износа на ирански петрол, ограниченията на 

американското законодателство спрямо Иран, кризата в Близкия изток и 

нестабилността в Алжир, който доставя близо 25% от природния газ за Европа. В 

Либия продължава да тлее гражданска война, като нефтодобивните райони все повече 

се изолират от столицата Триполи. В Египет сблъсъците между различни ислямистки 

групировки взимат застрашителни размери, в Сирия бушува вече години гражданска 

война със стотици хиляди жертви. На страната на бунтовниците се сражават хиляди 

муджахедини от Чечения, Босна, Афганистан. Големият въпрос е дали тяхното 

присъствие ще свърши с приключването на конфликта там, или те трайно ще се 

настанят в завоюваните територии. Или ще напуснат съответните райони и чрез 

бежанската вълна ще се заселят в богатите страни на ЕС или на други места по света. В 

това отношение са показателни събитията в Египет и Либия, където крайни ислямисти 

заеха ключови политически позиции.  Особено тревожни са данните на редица западни 

разузнавания, свързани с потока от бежанци към Европейския съюз. Големият въпрос е 

колко от тези бежанци са част от ислямистки групировки, които са натрупали немалък 

военен опит в Сирия. Ако терористичните акции в Париж и Брюксел бяха организирани 

от клетки от няколко човека и техни помощници с леко стрелково оръжие, какво би 

станало ако десетки хиляди обучени и идеологически мотивирани терористи са 

проникнали на територията на ЕС? Изключително тревожен е фактът, че над 50 000 

деца са изоставени в Унгария от представящи се за техни родители бежанци. Според 

някои анализи общата цифра на изоставени деца за целият Европейски съюз е над 

100 000.  Тепърва предстои да се анализират възможните измерения на бежанската 

криза за ЕС – не само финансови, но и в областта на сигурността, геополитиката и 

евентуалните последствия за самата организация на Европейския съюз.  
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Резюме: Настоящото изследване проследява ефектите на кариерната ориентация по модела на 

„Големите шест“ върху депресивните симптоми, тревожността и равнището на стрес. Допълнително е 

изследвана връзката между типа кариерни предпочитания, чувството за щастие и удовлетвореността от 

живота. За целта на изследването са използвани адаптираните и стандартизирани въпросници на Ч. 

Нийбакен и колеги за кариерните ориентации (Nybakken et al., 2003) и на С. Ловибонд и П. Ловибонд за 

депресивните симптоми, равнището на тревожност и стрес (Lovibond & Lovibond, 1995). Проучването е 

проведено върху извадка от 471 души, от които 44% са мъже, а 56% – жени, между 14 и 75 годишна 

възраст. Получените резултати показват значими диференциации в кариерните предпочитания в 

зависимост от пола, възрастта и образованието. Мъжете имат по-силно изявена ориентация към 

„Реалистичния“ и „Предприемчивия“ кариерен тип, докато жените – към „Артистичния“, „Социалния“ и 

„Конвенционалния“ тип. С възрастта се засилват предпочитанията към „Реалистичния“ и 

„Конвенционалния“ тип. Подобни тенденции се проявяват и при повишаването на образователния ценз. 

Потвърждава се допускането, че кариерната зрялост намалява депресивните симптоми, равнището на 

тревожност и стрес, и повишава чувството за благополучие. 

 
Ключови думи: кариерни предпочитания, депресивни симптоми, тревожност, стрес, 

удовлетвореност от живота и щастие 

 
Abstract: The current study explores the effects of the career orientation according to the model of the 

“Big six” on depression, anxiety and level of stress. Additionally, the connection between the preferred career 
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type, happiness and life satisfaction is also being examined. For the purpose of the study, the questionnaires of 

Nybakken and colleagues regarding career have been used and standardised (Nybakken et al., 2003), as well as 

those by S. Lovibond and P. Lovibond on the topic of depression, level of anxiety and stress (Lovibond & 

Lovibond, 1995). The study was conducted with a sample of 471 participants, 44% men and 56% women, 

between the ages of 14 and 75. The results indicate significant differences in career orientations according to 

gender, age and degree of education. Men have stronger orientation towards the “Realistic” and the 

“Enterprising” career type, while women towards the “Artistic”, “Social” and “Conventional” type. Similar 

trends could also be observed about people who have obtained higher levels of education. The hypothesis that 

career maturity decreases depression and levels of anxiety and stress and increases well-being has been accepted. 

 
Key words: career preferences, depression, anxiety, stress, life satisfaction, happiness 

 

ТЕОРЕТИЧНА РАМКА 

Кариерата и психичното здраве са теми, които касаят всеки човек. Джон Холанд 

(Holland, 1973) обособява шест основни кариерни типа – реалистичен, изследователски, 

артистичен, социален, предприемчив и конвенционален. Всеки кариерен тип се отнася 

до формирането на специфични интереси и цели, които помагат на хората да се 

ориентират към подходящата за тях професионална среда (Карабельова, 2015). 

Стабилната представа на човек за собствените му характеристики и интереси е от 

голямо значение за психичното му здраве. Психичният дистрес и липсата на 

удовлетвореност могат да бъдат свързани с колебанията и несигурността по отношение 

на професионалното призвание (Hinkelman & Luzzo, 2007). Целта на настоящото 

изследване е да изучи влиянието на шестте кариерни типа по модела на Холанд върху 

три негативни афективни състояния – депресивни симптоми, равнище на тревожност и 

стрес.  

Установено е, че депресията корелира положително с професионална 

нерешителност и отрицателно с изградената професионална идентичност (Saunders et 

al., 2000). Това означава, че индивидите с неустановени кариерни предпочитания са в 

по-голям риск от изпадане в депресивни състояния. Немалка част от клиентите в 

центрове за кариерно консултиране посещават и терапия заради проблеми като 

депресия и тревожност (Pace & Quinn, 2000).  

Стресът може да бъде свързан и с определени професии, не само с липсата на 

стабилна професионална идентичност. Джонсън и колектив (Johnson et al., 2005) 

проучват 26 професии, като шест от тях се открояват с влошаване на физическото 

здраве, психичното благополучие и удовлетвореността от работата. Важно е да се 

отбележи, че социалният кариерен тип по модела на Холанд се вписва идеално в тези 

шест позиции, сред които са учителите, социалните работници и полицаите. 

Изследователите обясняват резултатите с факта, че тези професии изискват строг 

контрол върху собствените емоционални състояния, което води до покачване на 

равнището на стрес.  

Интересна изследователска област е връзката на щастието и удовлетвореността от  

живота с кариерата. Проучвания по темата показват, че професионалният успех и 

щастието са реципрочно свързани (Boehm & Lyubomirsky, 2008). Професионалната 

идентичност се явява предиктор за удовлетвореността от живота (Hirschi & Hermann, 

2012).  

Настоящото изследване цели да проследи влиянието на предпочитанията към 

шестте кариерни типа върху депресивните симптоми, равнището на тревожност и 

стрес, както и ефектите върху щастието и удовлетвореността от живота. 

Въз основа на теоретичния обзор по темата се очаква, че кариерните 

предпочитания ще влияят негативно върху депресията, тревожността и стреса, тъй като 

установеният кариерен тип предполага стабилна професионална идентичност. 

Изключение може да се очаква от социалната кариерна ориентация поради 
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спецификите на професиите от този тип. Допускаме, че стабилността на кариерните 

предпочитания също ще има ефект върху възприетото психично благополучие. 

Предполагаме, че полът, възрастта и образованието ще диференцират значимо 

измеренията на кариерните ориентации. 

 

 

МЕТОД 

 

Изследвани лица  

Настоящето проучване е проведено през 2015 г. Изследването включва 471 души, 

от които 207 са мъже (44%) и 263 - жени (56%), между 14 и 75-годишна възраст 

(x =26,39, SD=11,90). За целта на изследването участниците са разделени в три 

възрастови групи - до 20-годишна възраст са 48% от респондентите, между 21 и 29-

годишна възраст - 31% и над 30-годишна възраст - 21%. Участниците са разпределени в 

три категории според образованието си - с основно образование (5,5%), със средно 

(69%) и с висше (25,5%). Според настоящето си местоживеене в София живеят 66,5% 

от респондените, а останалите 33,5% - в населени места извън столицата. Несемейните 

участници са 78%, а 22% са семейни.  

 

Инструменти 

За целта на проучването е използвана методика, която включва следните 

въпросници и скали. 

Първият въпросник отчита кариерните предпочитания и се основава на 

теоретичния модел на Джон Холанд за „Големите шест“. За стандартизация в 

българския контекст е използван кратък вариант на Ч. Нийбакен и колеги, адаптиран и 

стандартизиран за българската социокултурна среда (Карабельова, 2015). Въпросникът 

се състои се от 48 твърдения с четиристепенна скала за оценка от Ликъртов тип. 

Отговорите варират от 1 („Изобщо не се отнася до мен“) до 4 („Напълно се отнася до 

мен“). Твърденията са обединени в шест скали, съдържащи по осем айтема. Всяка от 

скалите има относително високо равнище на надеждност – „Реалистичен“ (α=0,605), 

„Изследователски“ (α=0,680), „Артистичен“ (α=0,686), „Социален“ (α=0,732), 

„Предприемчив“ (α=0,625) и „Конвенционален“ тип (α=0,668).  

Вторият въпросник измерва депресивните симптоми, тревожността и стреса 

(DASS). Негови автори са  С. Ловибонд и П. Ловибонд (Lovibond & Lovibond, 1995). 

Той е адаптиран за българската социокултурна среда (Karabeliova et al., 2015). 

Въпросникът се състои от 21 айтема с четиристепенна скала за оценка, формулирани по 

идентичен начин – „…чувствам, че изхабявам много нерви.“. Всяка от трите подскали 

има високо равнище на надеждност – „Депресивни симптоми“ (α=0,804), „Тревожност“ 

(α=0,737) и „Стрес“ (α=0,703).   

Третият въпросник измерва чувството за удовлетвореност от живота. Той е 

създаден от Е. Динър и У. Пейвът (Pavot & Diener, 1993), като за български условия е 

стандартизиран от Е. Иванова (Иванова, 2011). Въпросникът включва пет твърдения с 

петстепенна скала за оценка и е високо ниво на надеждност (α=0,803). 

Четвъртият въпросник измерва чувството за щастие и е създаден е от С. 

Любомирски и Лепър (Lyubomirsky & Lepper, 1999). Той е адаптиран за българския 

социокултурен контекст (Ivanova et al., 2015). Въпросникът се състои от четири 

твърдения с петстепенна скала за оценка на субективното благополучие и е с високо 

ниво на надеждност (α=0,786). 
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РЕЗУЛТАТИ 

 

Различия в кариерните предпочитания в зависимост от пола, възрастта и 

образованието 

За проверка на ефектите на демографските характеристики върху кариерните 

ориентации е проведен еднофакторен дисперсионен анализ. Резултатите потвърждават 

очакването, че изследваните демографски признаци диференцират значимо кариерните 

типове (вж. табл. 1). 

 

Таблица 1.  Вариации в кариерните ориентации 

 
 Пол Възраст Образование 

 F p F p F p 

Реалистичен 30,171 0,000 4,285 0,014 0,457 0,633 

Изследователски 0,587 0,444 1,793 0,168 3,438 0,033 

Артистичен 23,743 0,000 0,161 0,851 0,309 0,735 

Социален 32,318 0,000 0,421 0,656 0,018 0,982 

Предприемчив 16,028 0,000 0,014 0,986 0,698 0,498 

Конвенционален 8,840 0,003 12,917 0,000 10,632 0,000 

 

 

Полът диференцира значимо кариерните предпочитания. Данните за мъжете и 

жените са представени на фигури 1 и 2.   

 

 

 

Фиг. 1. Профил на кариерните 

предпочитания при мъжете 

Фиг. 2. Профил на кариерните 

предпочитания при жените 
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Както се вижда от фигури 1 и 2, мъжете имат по-силни предпочитания към 

„Реалистичния“ и „Предприемчивия“  тип кариера, докато жените – към 

„Артистичния“, „Социалния“ и „Конвенционалния“ тип. Единствено за 

„Изследователския“ тип не се установява значим ефект на пола (F(1,469)=0,587, p>0,05). 

Възрастта като независим фактор също диференцира значимо кариерните 

предпочитания към „Реалистичния“ (F(2,463)=4,285, p<0,05) и „Конвенционалния“ тип 

(F(2,463) =12,917, p<0,001). Респондентите между 21 и 29 години имат най-високи 

стойности по реалистичния тип кариера (x =23,6; SD=3,6), следвани от изследвани лица 

над 30 години (x =23,3; SD=3,9), а най-ниски стойности се установяват при групата до 

20 години (x =22,5; SD=3,77). Проведеният пост-хок тест по метода на Тюки открива 

значими различия между участниците на възраст до 20 години и тези между 21 и 29 

години. По отношение на „Конвенционалния“ тип най-високи стойности се 

регистрират при респондентите над 30-годишна възраст (x =26,6; SD=3,08), следвани от 

изследваните лица между 21 и 29 години (x =24,7; SD=3,8), а най-ниски стойности имат 

респондентите до 20 години (x =24,4; SD=3,8). Значими диференциации се наблюдават 

между възрастовата група над 30 години и всяка от останалите две по ориентация на 

изследваните лица.   

 Образованието също е фактор, диференциращ значимо кариерните ориентации 

към „Изследователския“ (F(2,467)=3,438, p<0,05) и "Конвенционалния" тип 

(F(2,467)=10,632, p<0,001). И при двата кариерни типа се проявяват еднакви тенденции – 

с повишаване на образователната степен се засилват кариерните предпочитания. 

 

Вариации на депресивните симптоми, тревожността и стреса  

Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ разкрива значими 

диференциации в скалите за „Депресивни симптоми“, „Тревожност“ и „Стрес“ в 

зависимост от демографските характеристики пол, възраст и образование. Резултатите 

са представени в таблица 2. 

 

 

Таблица 2. Вариации на депресивните симптоми, тревожността и стреса. 

 

 Пол Възраст Образование 

 F p F p F p 

Депресивни симптоми 0,001 0,973 6,880 0,001 9,599 0,000 

Тревожност 11,809 0,001 5,817 0,003 3,716 0,025 

Стрес 9,071 0,003 3,022 0,050 2,884 0,057 

 

 

Полът диференцира значимо равнището на „Тревожност“ (F(1,469)=11,809, 

p=0,001)  и „Стрес“ (F(1,469)=9,071, p<0,01). Жените получават по-високи стойности по 

скалата за „Тревожност“ (x =12,03; SD=3,65) в сравнение с мъжете (x =10,9; SD=3,7). 

Подобна тенденция се запазва и при средните стойности за скалата „Стрес“. 

Установява се, че жените (x =15,5; SD=3,6) имат по-високи стойности от мъжете 

(x =14,4; SD=4,2). 

Регистрира се диференциращ ефект на възрастта върху трите скали – 

„Депресивни симптоми“ (F(2,463)=6,880, р<0,001), „Тревожност“ (F(2,463)=5,817, р<0,01) 
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и „Стрес“ (F(2,463)=3,022, р<0,05). Изследваните лица до 20-годишна възраст имат най-

високи стойности по „Депресивни симптоми“ (x =12,1; SD=4,2), следвани от  тези над 

30-годишна възраст (x =10,9; SD=3,9), като на последно  място са респондентите между 

21-29 години (x =10,7; SD=3,7). Чрез пост-хок тестът по метода на Тюки се установяват 

значими различия между респондентите под 20 години и всяка от останалите две групи 

по възраст. По отношение на „Тревожността“ най-високи са резултатите на 

възрастовата група до 20 години (x =12,1; SD=3,8), на второ място са респондентите над 

30 години (x =11,08; SD=3,7), а най-ниски са стойностите на респондентите между 21-29 

години (x =10,9; SD=3,4). Значими са различията единствено между групата до 20-

години и тази между 21-29 години. Подобни резултати се регистрират и за скалата 

„Стрес“ – респондентите до 20 години имат значимо по-високи стойности (x =15,5; 

SD=4,07) от тези  между 21-29 години (x =14,4; SD=3,8). Данните за изследваните лица 

над  30 години (x =14,6; SD=3,8) не се различават значимо от другите две възрастови 

групи. 

Образованието е фактор, който диференцира значимо скалите „Депресивни 

симптоми“ (F(2,467)=9,599, p<0,001) и „Тревожност“ (F(2,467)=3,716, p<0,05). За първата 

скала се установяват значими различия между групата на висшистите (x =10,1; SD=3,6) 

и всяка от другите две (основно образование - x =12,9; SD=3,6; средно образование - 

x =11,8; SD=4,1). Според отчетената тревожност различия има единствено между 

висшистите (x =10,7; SD=3,7) и групата на респонденти със средно образование (x =11,8; 

SD=3,7). 

 

 

Ефекти на кариерните ориентации върху депресивните симптоми, 

тревожността, стреса, удовлетвореността от живота и щастието  

За изследване на ефекта на кариерните предпочитания върху депресивните 

симптоми, тревожността и стреса е проведен множествен стъпков регресионен анализ, 

чийто дизайн предполага конструирането на регресионно уравнение с независима 

променлива „кариерен тип”, а като зависими променливи се включват изследваните 

депресивните симптоми, равнището на тревожност и стрес. На фигурата, представяща 

резултатите от множествената стъпкова регресия, са показани данните за 

стандартизираните бета коефициенти () на променливите, които влизат в 

регресионното уравнение и прецизираните коефициенти на обяснена вариация (R
2
). Въз 

основа на стандартизираните регресионни коефициенти се сравнява и оценява 

относителната тежест на всяка променлива в регресията. 

При прилагането на множествения стъпков регресионен анализ на кариерните 

предпочитания към депресивните симптоми, тревожността и стреса при всички 

изследвани лица се установяват следните значими резултати. Данните са представени 

на фигура 3. 
 Както се вижда от фигура 3,  депресивните симптоми се влияят значимо отрицателно от 

кариерните предпочитания към „Предприемчивия“ (=-0,104), „Конвенционалния“ (=-0,105) и 

„Артистичния“ тип (=-0,100). Прецизираният коефициент на детерминация е R
2
=0,040, което 

показва, че кариерните стремежи обясняват едва в 4% проявата на депресивни симптоми.  
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Реалистичен

Кариерен тип
Депресивни симптоми, тревожност, 

стрес, удовлетвореност и щастие

Изследователски

Артистичен

Социален

Депресивни 

симптоми

Тревожност

Стрес

Удовлетвореност 

R2=0,041

R2=0,030

R2=0,011

R2=0,040

Прецизиран коефициент на 

обяснена дисперсия

Предприемчив

Традиционен

Щастие R2=0,082

 

Фигура 3. Ефекти на кариерните ориентации върху депресивните симптоми, 

тревожността, стреса, удовлетвореността и щастието 

 

Равнището на тревожност се повлиява значимо от два кариерни типа – позитивно от 

„Социалния“ (=0,135) и негативно от „Реалистичния“ (=-0,112). Както и при депресивните 

симптоми, така и при равнището на тревожност прецизираният коефициент на детерминация е 

нисък (R
2
=0,030).  

Нивото на стрес се влияе значимо отрицателно единствено от „Реалистичния“ кариерен 

тип (=-0,105).  

Върху чувството за удовлетвореност положителен ефект оказват „Социалния“ (=0,144) и 

„Предприемчивия“ тип (=0,111). Прецизираният коефициент на детерминация е R
2
=0,040, 

което показва, че кариерните предпочитания към тези два типа може да доведе до повишаване 

на чувството за удовлетвореност едва в 4%.  

Значим позитивен ефект върху чувството за щастие имат ориентациите към три 

кариерни типа: „Артистичен“  (=0,163), „Социален“ (=0,136) и „Реалистичен“ 

(=0,103). Прецизираният коефициент на обяснена детерминация е R
2
=0,082. 

 
ДИСКУСИЯ 

В зависимост от пола се регистрират различия по предпочитанията към 

кариерните типове.  Жените залагат на социални професии, докато мъжете се насочват 

към работа, която е по-практически ориентирана (Gitonga et al, 2013). Жените създават 
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множество социални интеракции, целят да проявяват творчество, имат желание да 

помагат на околните, стремят се да са ефективни и организирани в дейността си. Това 

са качества, които отговарят на характеристиките на „Артистичния“, „Социалния“ и 

„Конвенционалния“ тип. По два от останалите кариерни типове по-високи стойности 

имат мъжете – „Реалистичния“ и „Предприемчивия“. Те избират професии, включващи 

манипулации с уреди и машини. Мъжете са по-склонни да поемат рискове и ясно 

проличава стремежът им да заемат управленски длъжности, независимо от 

напрежението и отговорностите, които предполагат тези позиции. 

Въз основа на дисперсионния анализ се установяват различия по предпочитанията 

към „Реалистичния“ кариерен тип между две от възрастовите групи - тази до 20 години 

и тази между 21 и 29-годишна възраст. Това вероятно се дължи на нерешителността на 

респондентите до 20 години да вземат конкретно решение за бъдещата си професия и 

желанието им да се дистанцират от дейности, които изискват техническа работа. 

Кариерната зрялост до голяма степен обяснява различията в „Конвенционалния“ тип. 

Тя е отражение на социалната зрялост на личността и е ключова за успешната 

самореализация и изисква целенасоченост (Карабельова, 2015).  

Регистрираните различия по „Изследователския“ тип, вероятно могат да се 

обяснят със засиления интерес на групата на висшистите към научната и аналитична 

работа. Подобни различия се установяват и при „Конвенционалния“ тип, като това 

вероятно се дължи на придобитата увереност с увеличаване на образователния ценз, по-

задълбоченото познаване на собствените способности и засилващото се предпочитание 

към систематични дейности. 

Жените получават значимо по-високи стойности от мъжете по скалите за 

„Тревожност“  и „Стрес“, което е в унисон с установените тенденции в други 

изследвания (Matud, 2004; Zalta & Chambless, 2012). По-изразената тревожност на 

жените вероятно се обяснява със засилената им заинтересованост към мнението на 

околните, външния им вид, както и склонността им да премислят всичко 

предварително. По-високото равнище на стрес при жените може да се дължи както на 

съчетаването на много отговорности едновременно, така и на неподходящи стратегии 

за справяне със стреса. Възможно е обаче причината за по-ниските стойности на 

мъжете по тези две скали да се свърже с по-малкото им желание да споделят 

определени емоционални състояния, които могат да ги поставят в неподходяща 

светлина. 

По-високи стойности по трите скали „Депресивни симптоми“, „Тревожност“ и 

„Стрес“ се приписват от изследваните лица до 20-годишна възраст. Това вероятно се 

дължи на емоционалната нестабилност, характеризираща периода на юношеството. Тъй 

като юношите преминават през множество промени и все още не са придобили 

ефективна емоционална саморегулация, депресивните симптоми, тревожните 

състояния и високото равнище на стрес са очаквани. Респондентите под 20-годишна 

възраст се изправят пред определянето на собствената идентичност, както и пред 

вземането на решение за бъдещото им професионално развитие. Вземането на такива 

важни решения може да бъдат особено стресиращи. Като цяло е  установено, че 

податливостта на негативните афективни състояния намалява с възрастта (Jorm, 2000).  

Висшистите получават по-ниски стойности по скалите за „Депресивни симптоми“ 

и „Тревожност“, което ги поставя в по-благоприятна позиция. Вероятно повишаването 

на образователното равнище допринася за увереността и емоционалната регулация на 

изследваните лица. 

Отрицателното влияние на кариерните ориентации към „Предприемчивия“, 

„Конвенционалния“  и „Артистичния“ тип върху „Депресивните симптоми“ може да 

бъде обяснено с увереността в собствените възможности, знания и таланти, която имат 
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хората при избора на такъв тип кариера. Те са удовлетворени от личността си при 

изпълнение на поставената задача, постигане на идеалите си, когато се представят като 

добри оратори, заемайки лидерски позиции, или свободно изразяват дарбите си.  
„Социалният“ кариерен тип влияе положително върху скалата „Тревожността“, което 

най-вероятно се дължи на отговорността, която имат хора с тази професионална ориентация, а 

именно грижата и отдадеността им на другите и трудностите в постоянните социални 

интеракции и разрешаването на междуличностни конфликти. Негативно влияние върху 

равнището на тревожност се регистрира и при „Реалистичния“ кариерен тип, което може да се 

обясни с това, че хора, направили този професионален избор, са стабилни и сигурни в 

решенията си, предпочитат работа, изискваща манипулация с машини и психическа сила, а 

резултатите от труда им трябва да са видими веднага. 

„Реалистичният“ кариерен тип има отрицателно влияние върху нивото на стрес.  

Обяснение за тези резултати може да се търси в използването на ефективни копинг стратегии, 

както и в ограничените социални взаимодействия.  Вероятно влияние оказва и работната 

обстановка, в която хората от този кариерен тип прилагат техническата си компетентност, 

разчитайки единствено на собствените си възможности и знания.  

Удовлетвореността е положително повлияна от кариерните предпочитания към 

„Социалния“ тип, което най-вероятно се дължи на добрите взаимоотношения с околните, 

загрижеността за добруването на другите, което се отразява и върху възприемането на 

собственото благополучие. Изборът на професия от „Предприемчивия“ тип също има 

позитивен ефект върху удовлетвореността от живота - хора с подобни предпочитания се 

чувстват пълноценни при реализация на амбициите си, постигане на икономически печалби, 

изявата им като качествени лидери или като убедителни оратори. 

Ориентациите към „Артистичния“, „Социалния" и „Реалистичния“ кариерен тип оказват 

позитивен ефект върху чувството за щастие. Хора с предпочитания към „Артистичния“ 

кариерен тип отдават голямо значение на обстановката, на чувствата, обичат хармонията, 

радват се на красивото и намират щастие в изкуството. Способността им да използват 

въображението си и да търсят естетичното обяснява позитивния резултат. „Социалният“ тип 

кариера има подобен ефект поради факта, че хора, направили подобен професионален избор, се 

чувстват добре, когато помагат на другите, щастието на околните повишава и тяхното 

собствено. По-високото чувство за благополучие на другите хора повишава чувството за 

пълноценност и личностна удовлетвореност. „Реалистичният“ кариерен тип има позитивен 

ефект върху чувството за щастие, тъй като хората, направили подобен професионален избор, са 

способни да се радват при научаването на нещо ново в процеса на работа, живо се интересуват 

от развиването на собствената си компетентност и са щастливи от резултатите, които постигат 

с упоритост и труд. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от настоящото изследване потвърждават допускането, че ясно 

изразените кариерни предпочитания намаляват депресивните симптоми, равнището на 

тревожност и стрес, но повишават чувството за щастие и удовлетвореност от живота.  В 

този смисъл може да се направи извод, че кариерната зрялост и идентичност са 

предпоставка за психично здраве. Изключение прави „Социалната“ кариерна 

ориентация и положителното й влияние върху равнището на тревожност, като това бе 

предвидено поради нейните специфики. От друга страна, този кариерен тип влияе 

положително върху чувството за щастие и удовлетвореността от живота. 

Като ограничение от настоящото изследване може да се посочи малката обяснена 

дисперсия от проявата на депресивни симптоми, равнището на тревожност и стрес. 

Подобна тенденция се установява и при чувството за щастие и удовлетвореността от 

живота. В този смисъл смятаме, че са необходими допълнителни проучвания по темата 

за ефектите на кариерните ориентации върху изследваните феномени. 

Характеристиките на извадката също поставят някои ограничения – преобладават 
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младите респонденти до 20годишна възраст, завършилите средно образование, 

несемейните и живеещите в София. Бъдещи изследвания по темата могат да разширят 

извадката. Настоящото изследване допълва други проучвания, като поставя темата за 

влиянието на кариерните предпочитания не само за установяване на професионалната 

идентичност, но и върху психичното здраве. 
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проучат нагласите към Интернет и ефектите на 

Интернет зависимостта върху депресивните симптоми, тревожността, стреса и благополучието. За целта 

на изследването е използвана методика, която включва адаптирани и стандартизирани за българската 

социокултурна среда: за нагласите към Интернет (Aydin, 2007), Интернет зависимост (Zhang & Xin, 

2013), депресивни симптоми, тревожност и стрес (ДАС) (Lovibond & Lovibond, 1995). Проучването е 

проведено върху извадка от 435 изследвани лица, от които 59% са жени и 41% – мъже, които имат 28 

средна годишна възраст. Резултатите показват, че както негативните нагласи към Интернет, така и 

Интернет зависимостта намаляват с възрастта. Негативните нагласи към Интернет водят до повишаване 

на равнището на тревожност и стрес, докато позитивното отношение към Интернет са свързани 

положително с чувството за щастие. Интернет зависимостта се асоциира позитивно с депресивните 

симптоми, тревожността и стреса, и негативно с удовлетвореността от живота и щастието. В такъв аспект 

се потвърждава допускането за негативните ефекти на Интернет зависимостта върху благополучието. 

 
Ключови думи: нагласи към Интернет, Интернет зависимост, депресивни симптоми, тревожност, 

стрес, благополучие 

 
Abstract: The purpose of the current study was to investigate Internet attitudes. Another aim of the 

research was to establish the effects of Internet addiction on depression, anxiety, stress and well-being. 

Accordingly, the following questionnaires were applied: Internet Attitudes (Aydin, 2007) and Internet Addiction 

(Zhang & Xin, 2013), Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) (Lovibond & Lovibond, 1995). There were 

435 participants, 59% female and 41% male with mean age of 28. Results showed that both negative attitudes 
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towards the Internet and Internet Addiction decreased with age. Negative Internet attitudes were positively 

correlated with anxiety and stress while positive Internet attitudes – with happiness. Internet addiction was found 

to be positively associated with depression, anxiety, and stress, on the one hand, and inversely associated with 

happiness and satisfaction, on the other. It was confirmed that Internet addiction had effects associated with 

decreased well-being.  

 
Key words: Internet Attitudes, Internet Addiction, Depression, Anxiety, Stress, Well-being 

 

THEORETICAL BACKGROUND 

The Internet has become an inseparable part of the everyday life of billions of people 

and the number of its users keeps growing. It is closely incorporated into almost everything 

we do. It has shaped a whole new world full of different opportunities. For a tremendous 

amount of people the Internet has become part of their daily routine. Nowadays, it could be 

found everywhere and it would be quite hard to imagine our lives without it. So, a lot of 

studies have focused on exploring the attitudes and perceptions of people when using the 

Internet.  In a behavioural study by Aydin (2007) it was indicated that the Internet made life 

easy, created links between different cultures and was a good way to connect people. In a 

research conducted by Tsai and Lin (2004) it was revealed that there were significant 

differences between males and females and their perception of the Internet. Females were 

established to perceive it as a tool or technology that would enable them to accomplish a task, 

while males perceived the Internet more as a toy. Furthermore, Tsai and Lin (2004) also 

concluded that females attained higher Internet self-efficacy than males. As a whole, the 

findings indicated that males expressed more positive Internet attitudes of the perceived 

usefulness and control of the Internet compared to females. A study by Peng et al. (2006) 

reported that male participants held more positive Internet-based attitudes related to perceived 

control and self-efficacy compared to female subjects. Wu and Tsai (2006) found that females 

had lower general Internet self-efficacy and were less confident about their independent 

control when using the Internet. In addition, the scientists also concluded that people who 

used the Internet more frequently were more prone to attain better communicative self-

efficacy regarding the Internet. Another interesting finding from this research was that people, 

attaining better attitudes towards their independent control of using the Internet, might have 

higher general self-efficacy (Wu & Tsai, 2006).  Finally Safdar et al. (2010) also explored the 

differences between men and women. They were able to find significant differences in the 

opinion of their participants regarding four statements. Male subjects indicated that the 

Internet was a good way to make friends, while females found that using the Internet was a 

waste of time and money, as well as a way to create addiction and forcing people to be alone 

(Safdar et al. 2010).  

However, misuse of the Internet has also become a big issue in recent years. The term 

“Internet Addiction” has been developed and it refers to problematic Internet use that could 

lead to significant social, psychological and occupational impairment (Zhang & Xin, 2013). 

Furthermore, Internet addiction or pathological Internet use has been defined as the inability 

of individuals to control Internet use, therefore having a result in marked distress and 

functional impairment in daily life (Ha et al., 2007). It has been argued that problems with the 

Internet could be divided into primary and secondary. When the Internet itself is being the 

focus of the problematic behaviour, then this is characterised as a primary problem. However, 

when a pre-existing compulsive behaviour is realised via the Internet, this is described as a 

secondary problem (Greenfield, 1999). Connections between Internet addiction and 

depressive affect as well as loneliness and unfulfilling relationships have been established 

(Caplan, 2005). Young (1999) suggested that people highly prone to Internet addiction are 

those with low self-esteem and depression. The reason for that is the fact that they use the 

Internet mainly for communication as a coping device for their problems (Young, 1999). 
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Furthermore, studies have shown that those addicted to the Interned are more depressive and 

mainly introverted (Petrie & Gunn, 1998). Moreover, in a study conducted by Ivanova (2013) 

it was found that there was a connection between the negative effect of the Internet and the 

decreased levels of eudaimonic well-being and self-esteem, as well as the increased levels of 

depression. The researcher concluded that higher levels of Internet addiction are associated 

with lower subjective well-being and with higher depressive affect (Ivanova, 2013). Another 

study conducted by Ha et al. (2007) revealed that that there was a significant association 

between Internet addiction and depressive symptoms. The scientists concluded that 

pathological indulgence in the Internet could be considered a new manifestation of depression 

especially for subjects with internalised tendencies (Ha et al. 2007). Akin and Iskender (2011) 

used the depression anxiety and stress scale (DASS) to establish the relationships between 

depression, anxiety, stress, and addiction to the Internet. Their study concluded internet 

addiction had a direct effect on depression, anxiety, and stress. People high in Internet 

addiction were more vulnerable to depression, anxiety, and stress (Akin & Iskender, 2011).  

The Depression, Anxiety, and Stress Scales (DASS) are one of the most widely used in 

this field of research. The purpose of the scale is evaluation of the level of severity of core 

symptoms of depression, anxiety, and stress over the week prior to filling in the questionnaire. 

The main application of DASS is identifying emotional disturbance that is part of a broader 

clinical assessment in general and clinical research set up (Yusoff, 2013). The DASS was 

established as possessing impressive psychometric properties in large samples drawn from the 

general adult population (Crawford & Henry, 2003).  Furthermore, it was concluded that 

when using the DASS scale distinct negative emotional syndrome would be measured, rather 

than nonspecific symptoms common to both depression and anxiety (Lovibond, 1998).  In a 

study examining the properties of the DASS Brown et al. (1997) established that the scale was 

strongly associated with the construct of negative affect/distress, a domain that may coincide 

meaningfully with the common features of anxiety and depression. Furthermore, they 

concluded that the scale might be a more accurate index of overall severity of negative 

emotion compared to more heterogeneous scales emanating from two-factor models of 

anxiety and depression.  

 

METHOD 

Participants 

A total of 435 participants completed the study, 59% of whom were women and 41% - 

men. The mean age of the sample was M=27.67 (SD=11.64). We divided respondents into 

two age groups: up to 22 years (52%) and over 23 years (48%). We established that 49% of 

participants worked as opposed to 51% who did not. Due to the young age of respondents, 

59% had secondary education, while 41% had completed their university education. We 

explain the same way the tendency that only 30% of participants were either married or lived 

with a partner. As far as place of residence was concerned, 65% of respondents lived in Sofia 

(the capital of Bulgaria), and the rest (35%) were from elsewhere in the country.  

Measures  

Internet Attitudes. The questionnaire was based on the research of Safdar et al. (2010) 

and is comprised of 16 items measured with a six-point response scale, ranging from 1 - 

“Completely disagree” to 6 - “Completely agree”. Three factors were extracted: “Internet 

socialisation”, “Negative Internet attitudes”, and “Positive Internet attitudes”. 

Internet Addiction. On the basis of Young’s IAT (Young, 1998) adapted and 

standardised for Bulgarian context by Ivanova (2011), we have constructed a questionnaire 

consisting of 16 items measured with a six-point response scale, ranging from 1 - 

“Completely disagree” to 6 - “Completely agree”. The following three factors were formed: 
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“Social problems”, “Mood modification”, and “Time management”, aside from the total 

Internet addiction score on the whole scale. 

Depression Anxiety Stress Scale. The DASS is a 21-item instrument which evaluates the 

severity of core symptoms of depression, anxiety and stress over the previous week 

(Lovibond & Lovibond, 1995). It was applied with a four-point measurement scale ranging 

from 0 – “Does not relate to me at all” to 3 – “Relates to me almost all of the time”.  

Satisfaction with Life. Pavot and Diener’s (1993) five-item scale was used. The rating 

scale ranged from 1 - “Completely disagree” to 5 - “Completely agree”. The instrument was 

adapted and standardised for Bulgarian conditions by Ivanova (2011). 

Happiness. The questionnaire measures the tendency for one to experience happiness 

(Lyubomirsky & Lepper, 1999). The response scale is a five-point one, but different in terms 

of lexical content for each item. 

 

RESULTS 

In order to examine the data we conducted several One-Way ANOVA analyses. The 

results revealed that there were significant differences concerning participants’ negative 

Internet attitudes according to the age group they belonged to (F(1, 420)=8.604, p<.05). The 

subjects who were in the up to 22 years of age group had more negative attitudes towards the 

Internet (M=21.60) compared to the older participants in the over 22 years of age group 

(M=20.02). Furthermore, we also established that there were significant differences between 

stress levels according to age group (F(1, 420)=3.879, p<.05). Younger participants reported 

higher levels of stress (M=7.59) than older ones (M=6.73). Moreover, we were also able to 

conclude that there were significant differences for social problems arising from Internet 

addiction between the two age groups (F(1, 423)=48.249, p<.001). Younger people again scored 

higher (M=24.16) than older subjects (M=17.67). There were significant differences between 

the age groups concerning the Internet as means for mood modification (F(1, 424)=39.218, 

p<.001). In line with previous findings the up to 22 years of age group had higher scores 

(M=12.51) compared to the over 22 years of age group (M=9.72). Significant differences 

between the age groups regarding problems with time management when using the Internet 

were also revealed (F(1, 424)=73.393, p<.001). Younger people once again indicated higher 

score (M=12.51) than older ones (M=9.72). When combining the last three scales into one 

overall scale measuring Internet addiction we were also able to establish significant effect of 

age (F(1, 423)=69.393, p<.001) (see figure 1). 

 

 
Figure 1. Mean scores for Internet addiction according to age group 

 

It could be observed from the graph that the younger population had higher scores 

regarding Internet addiction compared to the older one.  

When examining the data according to participants’ education, the One-way ANOVA 

indicated the following results. There were significant differences according to the type of 

education participants had on their negative attitudes towards the Internet (F(1, 415)=5.342, 

p<.05). Participants who had completed only secondary education had more negative attitudes 
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(M=21.27) compared to those who had a higher degree (M=19.99). We also concluded a 

significant effect of education on social problems when using the Internet and (F(1, 

418)=15.389, p<.001). More educated people reported less problems (M=18.70) than less 

educated ones (M=22.58). The degree obtained also had significant differentiating effect on 

the propensity to use the Internet for mood modification (F(1, 419)=12.726, p<.001). Those with 

a higher degree had lower scores (M=11.89) than the participants with secondary degree 

(M=10.21). The same significant differences were found for problems with time management 

as far as education was concerned (F(1, 419)=22.298, p<.001). Once again those with less 

education scored higher (M=8.81) than those with more education (M=7.21). When 

combining the last three scales into one overall scale regarding Internet addiction we were 

also able to establish a significant education effect (F(1, 418)=19.642, p<.001) (see figure 2). 

 
Fig. 2. Mean scores for Internet addiction according to education 

 

As observed from the graph those participants who had completed only secondary 

education had higher scores concerning Internet addiction than the subjects with some form of 

higher education.  

We also conducted One-Way ANOVA for our data according to participants’ marital 

status. We registered that there were significant differences regarding Internet Socialisation 

(F(1, 426)=8.755, p<.05). People who were in a relationship had lower scores (M=18.43) 

compared to the single participants (M=20.08). Significant differentiating effect of marital 

status on anxiety were also reported (F(1, 433)=5.206, p<.05). Single subjects showed higher 

levels of anxiety (M=3.60) than those in a relationship (M=2.64). Significant differences in 

social problems as a result of Internet use according to marital status were also found (F(1, 

432)=36.268, p<.001). Single participants had higher scores (M=22.88) than those in a 

relationship (M=16.72). Marital status had a significant effect on using the Internet as a means 

for mood modification (F(1, 433)=27.266, p<.001). The people with a partner had lower scores 

(M=9.40) thank those without one (M=11.95). Furthermore, significant differences were 

reported regarding problems with the control of using the Internet (Time management) 

according to marital status (F(1, 433)=51.071, p<.001). Single people had more problems with 

time management (M=8.97) compared to people in a relationship (M=6.46). When combining 

the last three scales into one overall scale regarding Internet addiction we were also able to 

establish significant differences in the two marital status groups (F(1, 418)=19.642, p<.001) (see 

figure 3). 

 
Fig. 3. Mean scores for Internet addiction according to marital status 
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When observing the graph we can summarise that people who reported their status as 

single had higher levels of Internet addiction compared to those who indicated they were in a 

relationship. 

We conducted series of correlation analyses to distinguish the relationships between 

different aspects of Internet use, Internet addiction and measures of well-being. It was 

established that the three scales from the questionnaire for Internet attitudes correlate 

significantly with one another (table 1).  

 

Table 1. Correlations between positive, negative Internet attitudes and online 

socialisation 
 Int. Social. Neg. Int. Att. Pos. Int.  Att. 

Internet Socialisation 1 -.261
**

 .442
**

 

Negative Internet Attitudes  1 -.259
**

 

Positive Internet Attitudes   1 

   **Correlation is significant at the 0.01 level; *Correlation is significant at the 0.05 level 

 

Negative attitudes towards the Internet were found to correlate inversely with positive 

attitudes. And even though the association is not surprising, the fact that it is weak shows that 

for example having negative attitudes towards the net does not necessarily mean that excludes 

completely some extent of positive views of the Internet and vice versa. Valuing the Internet 

for its role in socialisation was inversely correlated with negative attitudes. Nevertheless, the 

weak association between the two constructs implies that even though negative attitudes 

towards the Internet were related to not valuing the social aspects of it, it might not always be 

the case. On the other hand, a stronger correlation between Internet socialisation and positive 

Internet attitudes was registered. Accordingly, the more positive views a user has of the 

Internet, the more inclined they are to value its potential for socialisation. 

As far as Internet addiction is concerned, we analysed the relationships between 

different aspects of it, measured with the Internet addiction questionnaire we applied (table 2). 

All of the aspects of Internet addiction correlated positively. The strongest association was 

between experiencing social problems and the total score for Internet addiction which attests 

to the fact that ignoring friends and family is an integral behaviour typical of this condition. 

Furthermore, using the Internet for the sake of influencing one’s negative emotional state in a 

positive way, and experiencing trouble with controlling one’s use, were also highly associated 

with Internet addiction. Also the three aspects of pathological use were interrelated which 

indicates that these different manifestations of the problem might occur simultaneously.    

Table 2. Correlations between different aspects of Internet addiction 
 Social Probl. Mood Modif. Time Manage. Int. Addiction 

Social Problems 1 .716
**

 .678
**

 .961
**

 

Mood Modification  1 .580
**

 .849
**

 

Time Management   1 .794
**

 

Internet Addiction    1 

   **Correlation is significant at the 0.01 level; *Correlation is significant at the 0.05 level 
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Table 3 shows the correlation coefficients of the relationships between attitudes towards 

the Internet and aspects of Internet addiction. Interestingly enough, valuing the Internet for its 

potential for socialisation was positively correlated with all aspects of Internet addiction: 

experiencing worsened relationships with people form the immediate circle, going online with 

the intention to improve one’s mood, and not being able to control one’s use, as well as total 

Internet addiction. These results are an indication of the possibility of easily transforming a 

useful and positive application of the Internet, into a conceivably detrimental activity. So 

online socialising has the potential to turn into a correlate of Internet addiction, or vice versa – 

people high in Internet addiction are more prone to prefer online socialisation.  

 

Table 3. Correlations between Internet attitudes and different aspects of Internet 

addiction 
 Internet Social. Neg. Int. Attitudes Pos. Int. Attitudes 

Social Problems .323
**

 .010 .048 

Mood Modification .398
**

 -.036 .107
*
 

Time Management .184
**

 .189
**

 .009 

Internet Addiction .351
**

 .036 .062 

      **Correlation is significant at the 0.01 level; *Correlation is significant at the 0.05 level 

 

 

The only statistically significant correlation of negative Internet attitudes was with time 

management. Even though the association was weak, it shows that experiencing problems 

with control of one’s Internet use is positively related to having negative attitudes towards the 

Internet and vice versa. On the other hand, positive Internet attitudes were associated with 

mood modification. The correlation was weak but significant, which indicates that using the 

Internet with the purpose of improving one’s mood is connected with a positive attitude 

towards the net and vice versa. It is worth pointing out that Internet addiction was not 

associated with either positive, or negative attitudes which attests to the complex nature of the 

phenomenon. 

The relationships between Internet addiction, Internet attitudes and aspects of well-

being can be traced in table 4. First, focusing on Internet addiction, it could be summarised 

that all of the measured aspects of the condition correlate positively with negative emotional 

states (depression, anxiety, and stress). These associations substantiate that having trouble 

with controlling one’s Internet use, ignoring one’s family and friends because of that, and 

using the Internet to run away from problems as manifestations of Internet addiction might be 

connected with increased levels of depressive moods, anxiety and stress in life. Furthermore, 

internet addiction and all three aspects of it were negatively correlated with happiness. Even 

though the associations were weaker than those with negative emotional states, still Internet 

addiction can be characterised as related to decreased positive emotions, namely happiness. 

As far as satisfaction with life was concerned, it correlated inversely and weakly with total 

Internet addiction and mood modification. 

Using the Internet to improve one’s mood was the only aspect of Internet addiction to 

be somehow connected with decreased levels of satisfaction with life, probably due to the fact 

that distracting oneself with something, instead of working through present problems is a 

short-term coping strategy, usually not leading to long-term fulfilment. 
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Table 4. Correlations between Internet attitudes, Internet addiction, and well-being 
 Depression Anxiety Stress Satisfaction Happiness 

Social Problems .305
**

 .324
**

 .284
**

 -.093 -.179
**

 

Mood Modification .250
**

 .244
**

 .227
**

 -.106
*
 -.168

**
 

Time Management .255
**

 .294
**

 .234
**

 -.054 -.124
**

 

Internet Addiction .313
**

 .331
**

 .289
**

 -.099
*
 -.184

**
 

Internet Socialisation .068 .055 .027 .019 .067 

Negative Internet Attitudes .084 .111
*
 .118

*
 -.002 -.034 

Positive Internet Attitudes -.040 -.061 -.025 .043 .136
**

 

   **Correlation is significant at the 0.01 level; *Correlation is significant at the 0.05 level 

 

Looking at Internet attitudes, we registered that preference for online socialisation was 

not correlated with any of the aspects of subjective well-being (table 4). Negative attitudes 

towards the Internet correlated positively and weakly with anxiety and stress. Therefore, 

negative thinking and mistrust regarding the Internet were more prone to be typical of more 

anxious and stressed individuals, and vice versa. People who focus on the negative are also 

those who experience negative emotions. And positive attitudes towards the Internet were 

only associated with happiness. The correlation was weak but positive, indicating that users 

who value the possibilities which the Internet offers and focus on the positive, are 

experiencing higher levels of happiness and vice versa. 

We conducted series of stepwise regression analyses to investigate the effects of 

different aspects of Internet addiction on subjective well-being (figure 4).  

Figure 4. Effects of Internet addiction on different aspects of well-being 

 

Social problems and time management were not found to have significant effects on 

negative emotional states, satisfaction with life and happiness. The only significant effect of 

any of the different aspects of Internet addiction on any aspect of well-being was that of mood 

modification on satisfaction with life. Mood modification inversely predicted satisfaction (β=-

.106; p<.05).  Consistent with the results from the correlation analysis, we established that 

preference for online alteration of bad mood might result in decreased satisfaction with life, 

since not focusing on one’s problems is not a beneficial long-term coping strategy. 
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Nevertheless, the model accounted for merely 1% of the variation in levels of satisfaction, 

which signals the weak relationship between the two phenomena. Total Internet addiction 

proved to be the most prominent predictor of well-being (fig. 4). Internet addiction did not 

have a significant effect only on satisfaction with life, despite the inverse correlation between 

the two constructs, registered earlier. Internet addiction was associated with increased 

depression (β=.313; p<.001), anxiety (β=.331; p<.001), and stress (β=.289; p<.001), as well as 

- with decreased happiness (β=-.184; p<.001). Users with Internet addictive behaviours are 

expected to have higher levels of anxiety, depression, and stress, and lower levels of 

happiness. Even though the models did not explain much of the variance (the strongest effect 

was of Internet addiction on anxiety, accounting for 11% of the variance, and the weakest was 

Internet addiction as a predictor of happiness – 3% of the variance), they still indicated an 

important relationship, revealing that Internet addiction might be a predictor of decreased 

subjective well-being. What is more, it should be considered that there are other more 

important predictors of well-being not investigated in the current research, which might be the 

reason for the restricted explanatory power of the regression models.   

 

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

The main aim of the present research was to study the relationships between Internet 

attitudes, Internet addiction, and well-being. We found that age, educational level, and marital 

status had differentiating effects on Internet addiction and its different aspects. Respondents 

under 22, those with secondary education, and single people were more prone to develop 

Internet addictive behaviours, probably due to the fact that they have more free time for 

themselves. The analyses showed that Internet addiction was also associated with preference 

for online communication. Based on regression analysis we could conclude that total Internet 

addiction is a predictor of higher negative emotional levels and lower happiness. On the other 

hand, the different aspects of Internet addiction, considered separately did not have significant 

effects on well-being, even though they correlated positively with depression, anxiety, and 

stress, and inversely with happiness. The current study outlines some tendencies regarding 

Internet addiction and attitudes and the results could be utilised as the basis for more 

extensive research on this pressing issue of modern day. 
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Резюме: В доклада е разгледан проблемът за страха като важен модус на социалното битие и 

неговата роля в организацията на конкретната човешка жизнена дейност. Акцентирани са гледни точки 

на психологията и философията относно същността и природата на страха с оглед на неговата екзис-

тенциална значимост. Изтъква се неговата връзка с развитието на човешкото самосъзнание и процесите 

на индивидуализация на човека като личност. Подчертана е съвременната тенденция към тотална 

манипулация на общественото и индивидуално съзнание, водеща до патологични промени на човешката 

психика, на поведенческите нагласи на личността. 

 
Ключови думи: страх, екзистенциална значимост, норма, патологични промени, нагласи 

 
Abstract: The problem regarding fear as an important modus of the social being and its role in the 

organisation of the concrete human life activity has been presented in this paper. The highlight was on the 

viewpoints of psychology and philosophy about the nature of fear with regards to its existential significance. The 

focus is on its relation with the development of the human awareness and the processes of individualisation of 

the personality. The accent is on the modern tendency towards total manipulation of the public and the individual 

consciousness which leads to pathological changes of the human mentality of the behaviour attitudes of the 

personality. 

 
Key words: fear, existential significance, norm, pathological changes, attitudes 

 

Една вечер, в самия край на зимата, се връщах от пазар. Вървях по ул. „Раковски“ 

и непосредствено след като пресякох ул. „Граф Игнатиев“, до контейнерите за боклук 

видях изхвърлена една малка кухненска маса, цялата от масивно дърво. Имаше някакво 

изящество в начина, по който изглеждаше сред голямото количество боклук, което 

беше струпано около нея. Докато извървях останалия ми път до вкъщи, реших, че 

трябва да я прибера. Оставих покупките, върнах се и я взех, не беше тежка, така че се 

справих с пренасянето й сам. В средата на масата имаше чекмедже, когато го отворих с 

изненада открих вътре една папка с изписани листове. Извадих я с намерението да я 

прегледам  по-късно. Самата масичка реставрирах и подарих на моя колега. Преди 

месец намерих време да прочета десетината страници, които съдържаше папката. Стори 

ми се, че тяхното съдържание подхожда за конференцията, за която трябваше да пиша 

доклад, който все отлагах поради липса на време. За съжаление, авторът на написаното 

не беше оставил своето име върху текста. Явно и не му е хрумвало да направи това, тъй 

като самият текст се отнасяше до разговор, на който той е бил неволен слушател, но 

явно му е направил впечатление със своята тема и е решил да си го запише, за да си го 

спомня. Беше прибавил и няколко свои бележки към чутото. Преписах този текст, 

който сега ще ви прочета. Ето за какво става въпрос. 

„Прибирах се от разходка в „Докторската градина“ и тъй като нямаше кой знае 

какво да правя вкъщи, реших да се отбия в „Кривото“ до университета. Поръчах си 

питие и салата, докато ги чаках, се огледах. До мен, на съседната маса, седеше 

господин, който прелистваше някакви страници и си отбелязваше нещо с молив върху 

тях. Няколко минути по-късно към масата се приближи още един господин, който 

mailto:harry_panicidis@abv.bg
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поздрави седналия и се настани срещу него. Първоначалните реплики, които си 

размениха ме наведоха до заключението, че се познават добре. От разговора, който 

протече помежду им, установих, че единият е психолог, този, когото бях заварил вече 

седнал, а другият – философ. Сигурно бяха преподавали в университета, тъй като и 

двамата изглеждаха на средна възраст. Поръчаха си аперитив и салати, като казаха, че 

после ще поръчат и вечеря. След размяната на обичайните любезности, философът 

попита психолога с какво се занимава в момента. Онзи му каза, че преглежда записки 

във връзка с предстояща лекция на тема страхът. Философът го изгледа заинтересован 

и го помоли да му каже няколко думи за гледната точка на психологията по този 

въпрос. Психологът, стори ми се, прие молбата на драго сърце. Ето какво каза той. 

Мисля за някак си твърде очевидно, твърде саморазбиращо се да се убеждаваме, 

че много от нещата, които сме направили или не сме направили в своя живот, както и 

тези, които продължаваме да правим или да не правим, се коренят в преодоляването 

или непредоляването на наши страхове. Разбира се, добре известно е, че мисленето за 

страха не е привилегия само на психологията. С този проблем се занимават и 

философията, и културологията и други дисциплини, които няма да ти изреждам. Всяка 

от тях търси своето разбиране из „небесата“ на теоретичното мислене. Ще ти прочета 

едно от определенията за страха, с които борави психологията – в момента ми е 

подръка. В американската енциклопедия по психология под редакцията на Реймънд 

Косини, страхът се определя по следния начин. „Исторически погледнато, една от  

основните емоции наред с радостта, гнева и тъгата – страхът, е емоция на избягване на 

съзнателно приемана, обикновено външна и предстояща заплаха. Тревожността, от 

друга страна, е емоция на избягване на възприемани, но до голяма степен неосъзнати 

опасности, докато фобиите са ирационални фиксации и интензивно избягване на 

конкретни обекти или ситуации. Страхът, тревожността и фобиите са термини, които се 

използват неправилно, когато се взаимозаменят. В някои отношения тяхното объркване 

е разбираемо, тъй като и трите представляват състояние на възбуда, което възниква, 

когато човек осъзнава липсата на сила или способност да се справи в някаква 

заплашителна ситуация, и трите имат сходни физиологични състояния“ (Енциклопедия 

по психология, 1998). Както виждаш, в даденото определение страхът е определен чрез 

неговото отрицателно значение по отношение на човешката психика. Страхът е 

афективно състояние на очаквана от човека заплашваща го опасност. Човешкият 

индивид може да изпитва страх по най-различни поводи и причини или дори без тях. 

Ако човек се страхува във връзка с реална опасност, която действително го заплашва, 

то страхът е оправдан. Той играе ролята на своеобразно „вътрешно“ предупреждение 

или информиране, мобилизиращо резервните духовни, а и физически сили на човека за 

борба с опасността. Възможно е, при този случай, да влизат в действие и други чувства, 

които по един или друг начин да неутрализират страха като го изтласкват. Вероятно 

чувството за страх е едно от най-мъчителните от всички психологически усещания или 

преживявания. Мисля, че това бяха по-важните неща, накратко. 

Само толкова ли! Възкликна философът и започна да  изрежда имена – Епикур, 

Сократ, Платон, Хегел, Киркегор, Хайдегер, Сартр и други, които вече не си спомням, 

тъй като дори и не бях ги чувал. Знаеш ли, че всеки един от тях е казал толкова важни 

неща за страха, за които вие дори си нямате представа. Може би учуден и донякъде 

смутен, психологът се опита да разсъждава и още. Знам, за вас най-важна е рефлексията 

и саморефлексията върху даден проблем. Мога да прибавя още и следното. Например, 

че всекидневнието ни като че ли е „препълнено“ със ситуации, в които се страхуваме 

или заради които се страхуваме – било то, засягащи непосредствено личния ни живот 

(дали ще успем да си вземе изпита!) или ситуации, които пак касаят личния ни живот, 

но са свързани с непосредствени социални контексти (напр. миграцията). В едни случаи 
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страхът се отнася до житейски фрагмент, в други до цялостното ни съществуване. 

Можем ли да приемем по-горното определение като валидно за всеки един от тези 

случаи? Ако не, то по какво тогава можем да ги разграничим? По интензивността на 

преживяването или...? Имаме и възрастови разграничения. Ужасът от войната със 

сигурност се преживява от гледна точка на страха, по различен начин от едно дете и от 

един възрастен. Страхът да получиш двойка или страхът да останеш без работа със 

сигурност са различни модуси на екзистенциално преживяване. Може би 

неотрефлектирания страх, нанася по-големи поражения върху психиката. При децата 

това е някак си саморазбиращо се. При възрастните нещата са по-сложни, доколкото 

отсъствието или присъствието на рефлексия и саморефлексия е свързано със 

специфични характеристики на личностното развитие, а и саморазвитие. 

Рефлексивността е свързана с търсенето и намирането на изход, т.е. с вътрешно усилие 

или слабост при приемане или избягване на неизбежното, на неизбежните последици от 

ситуацията, предизвикала страх. Добре де, добре, каза философът, съгласен съм, в 

общи линии, с казаното дотук, но тези неща могат да се разказват до безкрайност и все 

ще си останат, в някаква степен, прощавай, донякъде едно повърхностно описание, 

независимо от това, колко точни са наблюденията, фиксирани в него. Нека сега и аз да 

ти кажа вече нещо в тази връзка. Един от философите, който отделя специално 

внимание на проблема за страха е Сьорен Киркегор. Книгата му Понятието страх 

предлага достатъчно разсъждения и тези, които можем да дискутираме или приемем 

като методологични ориентири за определяне на нашето отношение или позиция 

спрямо страха.Така че, ще ти предложа едно размишление върху някои твърдения на 

Киркегор за страха, което няма претенцията да е единствено възможната тяхна 

интерпретация, но пък ще ти даде достатъчно ясна представа за характерните 

особености на една конкретна философска рефлексия по този въпрос. 

Ще започна с това. „Страхът, казва Киркегор, може да се сравни с виене на свят. 

Този, чийто поглед случайно попадне в зияещата бездна, ще почувства виене на свят. 

Коя е причината за това? Тя е толкова положена в неговия поглед, колкото и в самата 

пропаст – нали той би могъл и да не погледне надолу. Също така страхът е  

главозамайване на свободата, което възниква, кога духът се стреми да положи синтез, а 

свободата поглежда надолу, в своята собствена възможност, хващайки се за крайното, 

за да се задържи за края (на пропастта, бл. м.). В това главозамайване свободата се 

разрушава. По-нататък психологията не може да отиде, но тя и не желае това“ 

(Кьеркегор, 1993). Видя ли, в твоите разсъждения нямаше и дума за свободата и 

връзката й със страха. Страхът не само е свързан със своята причина, но и се 

самоопределя в себе си и за себе си, за своята реакция спрямо нея. Всеки индивид 

избира как и колко да се страхува, както и начинът, по който ще реагира на страха, 

като, при това, сам поставя границите на свободата си чрез този избор. Но има и още 

нещо, което е характерно за нашето страхуване, когато то не е достатъчно 

рефлектирано и човек безпомощно се хвърля на първата попаднала му възможност да 

се отърве от  него. Тогава „страхът е женствено безсилие, в което свободата губи 

съзнание... обаче едновременно с това страхът е най-егоистичното от всички чувства и 

нито една конкретна проява на свободата не е така егоистична, както възможността на 

която и да е конкретност“ (пак там). Поради това е необходимо, според Киркегор, 

изясняване на отношението между свобода, възможност и конкретност. В тази връзка, 

той споменава, че в приказките на братя Грим има история за един млад момък, който 

тръгнал да търси приключения, за да разбере, какво е това страхът и отбелязва,  че това 

е приключение, което трябва да изпита всеки човек: нужно е да се научиш да се 

страхуваш,  за да не загинеш било от това, че никога не те е било страх, било от това, че 

твърде много се отдаваш на страха; затова този, който се е научил да се страхува по 
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правилен начин, се е научил на най-висшето (пак там). Само мимоходом ще ти 

спомена, че проблемът за страха при Киркегор е поставен предимно в контекста на 

религиозната вяра, в контекста на отношението човек-Бог, но за да не би случайно да те 

объркам с разсъждения и в тази посока, ще се опитам да избегна, доколкото е 

възможно, религиозните конотации. 

Страхът – това е възможността на свободата, само такъв страх възпитава 

абсолютно силата на вярата (че може да бъде намерен изход), доколкото той 

унищожава всичко крайно и разкрива неговата измамност. Нито един Велик 

инквизитор не е имал под ръка толкова ужасни мъчения, каквито има страхът, и нито 

един шпионин не умее толкова изкусно да се нахвърли на заподозрения точно в мига, 

когато той е най-слаб и не умее така прелъстително да поставя примамки, в които той 

трябва да попадне, както това умее страхът; и нито един проницателен съдия не 

разбира, как трябва да разпитва обвиняемия – да го разпитва така, както прави това 

страхът, който никога не освобождава обвиняемия – нито в развлеченията, нито в шума 

на всекидневието, нито в труда, нито денем, нито нощем.  

Този, който се възпитава посредством страха, той се възпитава чрез 

възможността, и само този, който се възпитава чрез възможността, се възпитава 

съобразно своята безкрайност. Затова възможността е най-тежката от всички категории. 

Наистина, ние често слушаме нещо съвсем противоположно: че възможността е 

толкова лека, а действителността толкова тежка. Но това се твърди от хора, които 

никога не са знаели какво е това възможност. Под възможността, за която те говорят, че 

е толкова лека, обикновено разбират възможността за щастие, успех и други подобни. 

Между другото това съвсем не е възможност, това е по-скоро измамна уловка, която е 

украсена и пременена от човешката поквара за това, за да може самата тази поквара да 

има основание да се оплаква от живота, от световния порядък, също както и повод за 

това самата тя да придобие значимост. Не, във възможността всичко е равно възможно, 

и този, който наистина е бил възпитан от възможността, е постигнал ужасното също 

толкова добре, както и дружелюбното. Така че, когато завършилият училището на 

възможността излезе сред света той знае, че нищо повече не може да иска от живота и 

че ужасното, гибелта, унищожението живеят близо до всеки човек, и когато той изцяло 

и напълно постигне, че всеки страх, от който той се е страхувал, може още в следващия 

миг да връхлети него самия, у него ще се появи друго обяснение за действителността; 

той ще възхвалява действителността, и дори тя тежко да тегне върху му, той ще мисли 

за това, че тя все пак е много, много по-лека от възможността. Само по такъв начин й 

може да възпитава възможността; тъй като крайното и всички крайни отношения, в 

които е отредено място на индивида, - било то незначителни и всекидневни или 

притежаващи световно-историческо значение, - все едно, възпитават само по краен 

начин и човек винаги може да ги прикрие с празни приказки, винаги може да извлече 

от тях нещо друго, винаги може да се попазари, някак да им се изплъзне, винаги може 

да се държи някак малко встрани, винаги може да си попречи да се научи на нещо от 

тях; и ако човек направи това, единичният индивид отново ще трябва да приеме 

възможността в себе си и сам да създава това, от което трябва да се учи, макар още в 

следващия миг, това, на което се е научил изобщо да не признае, че този човек е 

възпитан от него, а просто абсолютно да го лиши от сила (пак там, с. 243). 

Както виждаш, продължи философът, Киркегор обвързва съпротивата срещу 

страха, надмогването на страха с възможността и то, преди всичко, с рефлексията върху 

възможността. Отдава предпочитанието си на възможността пред действителността. 

Възпитани от възможността ние си създаваме увереност, че ще можем да издържим на 

страха си пред безкрайността на онова, което може да ни се случи, но може и да не ни 

се случи. 
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За да може индивидът обаче, твърди Киркегор, по такъв начин да се окаже 

безусловно и безкрайно възпитан от възможността, такъв човек трябва да бъде честен 

по отношение на тази възможност и трябва да има вяра. Тук той казва, че под вяра 

разбира това, което Хегел веднъж и по свой начин съвсем правилно наричал вътрешна 

увереност, която предвижда безкрайността. Когато с откритията на възможността се 

отнасят честно, възможността ще разкрие всички крайни неща, но ще ги идеализира 

под формата на безкрайност, тя в страха ще превъзмогва индивида дотогава, докато той 

отново не я победи в предугаждането на вярата (пак там, с. 244). 

Изведнъж, записът на своеобразните монолози на психолога и философа 

прекъсва. Сигурно заради напрежението и умората да се следва техния ход. Следват 

разхвърляни бележки на слушателя върху чутото, но не без вътрешна логика. 

Не мога да ги разбера тези философи! Онзи Киркегор, пък и този дето толкова му 

е повярвал, ме накараха да си спомня за една мисъл на Станислав Лец: „Не понасям 

философите, които върху чужди глави цепят косъма на четири, при това с помощта на 

топора“. Какво толкова я превъзнасят възможността и какво толкова им пречи 

крайното, конкретното!? Например, страхуваме се от болката, най-вече от 

непоносимата болка. Никак не искаме тя да ни застигне, никак не искаме да я изпитаме. 

Когато тя дойде, идвала е почти при всекиго, на мига забравяме страховете си относно 

нея. Цялото ни същество тогава иска само едно: болката да спре, да си отиде – това е 

цялата действителност, а коя възможност би ни научила да спираме болката и то преди 

да сме я изпитали? През възможността можем да мислим всякаква действителност, но 

която и да дойде, като нещо конкретно, тя се изживява, трябва да се преживее, иначе, 

като едното нищо може и да си умреш. Не само когато боли тялото, но и когато боли 

душата. Страхуваме се да загубим любимо същество – гигантско клише, но за всеки е 

различно преживяването на тази загуба. Когато боли душата обаче няма лекарство, 

няма лек, освен техни привидности, никоя помощ не помага, а тя, горката (душата), все 

се хваща за подкрепа в конкретно миналото. В този случай обичат да говорят за 

времето, но тук то върви толкова конкретно бавно, че ползите от изминаването му са 

незабележими, докато от него не измине достатъчно. Ами страхът от смъртта? Той има 

поне две измерения: страх от непосредствено надвисналата заплаха на смъртта, страхът 

от конкретна смърт и страхът от смъртта изобщо, от смъртта като неизбежен край на 

всяко човешко съществуване. Мисля, че те се преживяват различно и се мислят, 

съответно, различно. При първия случай се принуждаваш да предприемеш нещо, за да 

избегнеш заплахата или активно действаш, за да я избегнеш. Тук нещата опират до 

избор. Може и да се предадеш на случая – каквото стане, такова, пак избор. Тук 

крайното безкрайно те поглъща още преди да се е случило. При втория, нямаш кой знае 

колко време да се занимаваш и да ровиш из себе си, за да си измисляш безбройните 

възможности, с които смъртта може да те изненада. Пък то може и да не разбереш, че 

ти се е случила – нали има хора, дето умират в съня си, а и по друг също толкова 

щастлив начин. 

Чудех се, като са толкова учени и докато така сладко си бъбреха тези двама 

сладури, дали са чели приказката на Андерсен  Дивите лебеди – би трябвало да са я 

чели, та нали някога и те са били деца, и то тогава, когато децата са й четяли!?... Там 

принцесата, макар и много да се страхува и доста много мъчителни неща да й се 

случват, докато прави това, което трябва да направи, за да спаси своите братя, все пак 

се справя, дори и пред заплахата от сигурна смърт. Трябвало само да мълчи. За нея 

мълчанието било единствената възможност делото й да завърши благополучно, а 

действителността я притискала с толкова други, не измислени, а реални възможности, в 

които нямало бъдеще, защото нищо не биха решили от действителността на 

настоящето. Тя имала цел и била готова да я постигне на всяка цена. За нея не 
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възможността на мълчанието, а  конкретно й мълчание, упорстващо заради 

конкретното, било нейната съпротива и тя го превръща в реална, конкретна 

предпоставка, чрез която успява да преодолее, да надмогне не само своите страхове, но 

и реалността на всичко онова, което ги създавало. 

От друга страна, като си помисля, продължава слушателят, онези двамата, дето 

толкова много знаеха, даваха ли си сметка, че живеят в днешното, а не в своите умни 

разсъждения! Не разбират ли, че нашето страхуване, днес и сега, също трябва да бъде 

помислено, да бъде разбрано!? Като се замислих, ама няма вече и как да им го кажа. Не 

виждаха ли, че страхът също има история, не само индивидуална, но и социална 

история. Съвременният страх, страхът на съвременния индивид, страховете на 

съвременната социалност са по-други, макар характеристиките на изява на 

емоционалните състояния да приличат или изглеждат почти същите като онези, за 

които така самоуверено опитват взаимно да се убедят една друга тези ерудити! 

Та не ни ли учат днес, така да се страхуваме, че да сме безчувствени, равнодушни 

към болката на другите, да не разбираме защо и от какво се страхуваме и ние 

безропотно приемаме и безропотно се научаваме точно на това. Тоталното 

манипулиране на социалната психика с всички средства, води до патологични промени 

в психиката и на индивидуално ниво. Страхуваме се от всичко, но страхът ни остава 

аморфен, някак отвъден спрямо цялата тази конкретност, с която ни сблъскват 

средствата за масова информация, но пък предизвикан от нея. Страх, който ни държи 

винаги ядосани, но безпредметно ядосани, безцелно ядосани. Разсеян страх, който 

разсеяно се мести, за да мъсти също толкова разсеяно... Не разбират ли, че 

прекомерното вторачване в страха вече е болест, която предизвиква прилепчивата 

патология на страх от страха. То май и онзи Киркегор, по свой начин, с неговите 

„възможности“ се опитва да ни научи как можем сами успешно да се научим да луднем 

за едното нищо. 

Не знам защо, но се сещам за една случка, описана от журналиста Ришард 

Капушчински в последната му книга, издадена на български език – Автопортрет на 

репортера. В нея той разказва следното. „Човек може да изживее целия си живот, без 

да мисли, без да размишлява върху това, дали е черен, жълт или бял – дотогава, докато 

не прекрачи границата на собствената си расова територия. Веднага възниква 

напрежение, веднага се чувстваме Други, заобиколени от други Други. Колко пъти съм 

бил докосван в Уганда от деца, които след това дълго се взираха в пръстите си – дали 

те не са станали бели!“ (Капушчински, 2015, с. 335). Неувереността, напрежението, които 

предизвикват нашите страхове са винаги конкретни и могат да бъдат преодолени 

единствено по конкретен начин, но за това те трябва да бъдат също и конкретно 

разбрани.Така че, ако сме  способни да въприемем другите като се опитаме да ги 

разберем (множеството на различните култури е представено чрез различни множества 

от хора), то това е начинание, което може да ни помогне да надмогнем някои от 

съвременните ни страхове. Протегнатата с доверие и приета с доверие ръка – 

независимо къде, независимо коя.  

Смелостта, непосредствеността на детската доверчивост... 

Тук ръкописът прекъсва. 
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Аннотация: В Республике Казахстан сложная демографическая ситуация, кроме того, отношение 

молодёжи к браку неоднозначное. Помимо гражданского брака, многие молодые люди предпочитают 

заключать фактические браки, но и возрождаются церковные. Поэтому тема брака очень актуальна и 

выбрана не случайно. Для молодых, вступающих в брак (18–25) из ЮКО характерна определенная 

согласованность представлений о важнейших семейных ценностях. 

 
Ключевые слова: брак и семья, семейные ценности, семейно-брачные отношения. 

 
Abstract: The demographic situation in the Republic of Kazakhstan is complicated. Young people have 

different attitudes towards marriage. A lot of them prefer to have a civil marriage but abstain from a church 

marriage.Usually young people from South Kazakhstan who get married (18-25 years old) have certain ideas 

about the most important family values. 

 
Key words: marriage and family, family values, marital relationships 

 

В настоящее время отношения государства и молодых супругов в той, или иной 

степени определены нормативно. В нашей стране брачные отношения регулируется 

кодексом РК «О браке (супружестве) и семье». Для вступления в брак семейное 

законодательство устанавливает позитивные и негативные условия. Установлены два 

позитивных условия вступления в брак: взаимное добровольное согласие вступающих, 

в брак  лиц и достижение ими брачного возраста. Регистрацией в Республике Казахстан 

занимаются отдел Регистрации актов гражданского состояния (РАГС) при юстиции. 

Для заключения брака молодые люди предварительно в орган записи актов 

гражданского состояния по месту жительства, вступающих в брак, или по месту 

жительства родителей вступающих в брак подается соответствующее заявление. 

Заключение брака  производится по истечении месячного срока со дня подачи 

желающими вступить в брак заявления в регистрирующий орган. Государственная 

регистрация заключения брака производится в порядке, установленном действующим 

Кодексом 

В кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» установлено что, брак 

(супружество) и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства [1, п.1 ст.2]. 

Брак (супружество) - равноправный союз между мужчиной и женщиной, 

заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом 
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Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порождающий 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности между супругами [1, 

п.26 ст.1]. 

В Южно – Казахстанской области (далее – ЮКО) органами РАГС в первом 

полугодии 2014 года было зарегистрировано 11624 брака, 2193 развода и 39851 

рождение детей. Причем 5232 брака в Южно – Казахстанской  области были 

зарегистрированы по заявлениям, поданным через портал электронного правительства. 

Это одно из новшеств в процедуре подачи заявления на регистрацию.  Услугу «Подача 

электронного заявления на регистрацию брака» можно найти во вкладке «Семейное 

положение» раздела «Семья» на www.egov.kz. Там подробно прописан алгоритм 

действий, даже есть видеоролик о том, как подать электронное заявление на 

регистрацию брака. Если вкратце, то будущим супругам необходимо пройти 

регистрацию на этом портале и иметь электронную цифровую подпись. Есть еще одно 

условие: для подачи электронного заявления необходимо, чтобы оба заявителя 

вступали в брак впервые и не имели детей. Подача заявления на регистрацию второго и 

более брака через портал невозможна. 

Создать семью никогда не было проблемой, но чтобы сохранить, сберечь ее, 

нужны мудрость, терпение, умение простить и забыть.  

Нами проведен анонимный  опрос  среди молодых, вступающих в брак в отделе 

РАГС Южно – Казахстанской области. В опросе «Ролевые ожидания и притязания у 

молодых, вступающих в брак» по А.Н. Волкову, участвовали 20 супружеских пар, 

возраст которых  от 18 до 25 лет.  

В опросе «Ролевые ожидания и притязания у молодых, вступающих в брак» по 

А.Н. Волкову, участвовали 20 супружеских пар, возраст которых  от 18 до 25 лет. 

Далее, чтобы сравнить согласованность семейных ценностей, исследуемых разделили 

на две возрастные группы. В первую группу вошли молодые супруги, вступающие в 

брак в возрасте от 18 – 20 лет (далее, ПГ 18-20, 13 супружеских пар) и во вторую 

группу вошли молодые супруги,  вступающие в брак в возрасте  от 21 – 25 лет (далее, 

ВГ 21-25, 7 супружеских пар). В диаграмме 1 представлен сравнительный анализ 

согласованности семейных ценностей среди двух возрастных групп. 

 

 
 

Диаграмма 1. Сравнение согласованности семейных ценностей среди молодых 

ЮКО, вступающих, в брак первой группы ПГ  (18-20) и второй группы ВГ  (21-

25). 
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Чтобы определить ролевые установки среди молодых, вступающих в брак,  мы 

провели опрос на ролевую адекватность  супружеской пары  ПГ (18 – 20) на основе 

опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке (А.Н.Волков)».  Далее, в таблицах 

1 и 2 представлены анализ ответов молодых пар ЮКО.   

 

 

Таблица 1. Ролевая адекватность супружеских пар ПГ (18 – 20) на основе опросника 

«Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н.Волков)   

 
№ Семейные ценности Ролевые установки  

(средний балл) 

Рам Ролевые установки 

(средний балл) 

РАж 

Пж Ом Пж– Ом Пж Ом Пж– Ом 

1 Хозяйственно-бытовая 6 7 1 3 7 4 

2 Родительско-воспитательная 8 8 0 5 8 3 

3 Социальная активность 8 3 5 7 8 1 

4 Эмоционально-психотерапевтическая 4 9 5 4 8 4 

5 Внешняя привлекательность 7 7 0 5 7 2 

    Σ РАм= 11   Σ РАж= 14 

 

Таблица 2. Ролевая адекватность супружеских пар ВГ (21  - 25) лет на основе 

опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н.Волков) 

  
№ Семейные ценности Ролевые установки  

(средний балл) 

РАм Ролевые установки 

(средний балл) 

РАж 

Пж Ом Пж - Ом Пж Ом Пж - Ом 

1 Хозяйственно-бытовая 8 9 1 9 7 2 

2 Внешняя привлекательность 6 2 4 1 5 4 

3 Социальная активность 7 8 1 9 10 1 

4 Эмоционально-

психотерапевти-ческая 

5 1 4 3 7 4 

5 Родительско-воспитательная 7 7 0 8 8 0 

    Σ РАм= 10   Σ РАж=  11 

 

В сравнительном анализе согласованности семейных ценностей среди групп ПГ  

(18 – 20) и ВГ  (21 – 25) выяснено что, для ПГ (18 - 20)  ярко выражено интимно – 

сексуальная (79 б.), внешняя привлекательность (75 б.), родительско – воспитательная 

сферы (63 б.).Менее значимо для данной группы молодых, вступающих брак ПГ (18 - 

20),  следующие семейные ценности: личностная идентификация с супругом (53 б.), 

эмоционально – психотерапевтическая шкала (50 б.) и социальная активность (48 б.). 

Для ВГ (21 – 25), более зрелой возрастной группы характерна значимость следующих 

шкал: родительско – воспитательная (78 б.), хозяйственно – бытовая (70 б.) и 

социальная активность (69 б.). Эмоционально – психотерапевтическая (59 б.), интимно 

– сексуальная (58 б.) и  внешняя привлекательность (47 б.) как семейные ценности, 

менее важны для ВГ (21 - 25) молодых супругов, вступающих в брак. На основе  

диаграммы 2, мы   сравнили результаты ответов респондентов двух групп. В ходе 

исследования выявили, что в группе  ПГ (18-20) и ВГ (21-25) опрошенных совпали 

семейные ценности с высоким результатом родительско – воспитательная семейная 

ценность. 

Для ПГ (18 - 20) вступающих, в брак важны интимно – сексуальная и внешняя 

привлекательность как семейная ценность, молодым супругам ВГ (21 - 25) более 

значимы такие семейные ценности, как хозяйственно – бытовая и социальная 

активность.  

В остальных сферах семейных ценностей молодых, вступающих в брак, ответы не 

совпали. ПГ (18-20) более молодая группа, оценили выше интимную близость и 

внешние качества в будущем партнере, таких как,соответствие стандартам 
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современной моды, иметь внешне привлекательного партнера и т.д. Это говорит более 

поверхностной оценки ценностей семейной жизни.Для молодых, вступающих в брак 

ВГ (21- 25) важны в будущем партнере профессиональные интересы, 

самостоятельность и понимание друг друга.  

Ролевая адекватность мужей  ПГ (18 – 20), вступающих в брак измерялась на 

основе таких семейных ценностей как «хозяйственно-бытовая», «внешняя 

привлекательность», «социальная активность»,  «эмоционально - 

психотерапевтическая»  и «родительско - воспитательная» параметры. На основе 

разницы позиций Пж, Ом, Рам Пж – Ом, мы измерили  ролевые установки мужа. Так, 

родительско - воспитательная сфера представлена в следующих цифрах Пж = 8, Ом = 8, 

Рам Пж – Ом = 8 – 8 = 0, порезультатом ответов респондентов по шкале «родительско – 

воспитательная» разница в оценке мужа и жены приравнивается к нулю. Данный 

результат показывает совпадение ролевых установок мужа и жены по родительско – 

воспитательной шкале семейных ценностей.  

Следующая сфера «внешняя привлекательность» представлена в цифрах Пж = 7, 

Ом = 7, Рам Пж – Ом = 7 – 7 = 0, итак, по параметру «внешняя привлекательность» и 

мужа и жены результаты ответов совпали. Данный результат показывает о совпадении 

ролевых установок мужа и жены по сфере внешняя привлекательность как семейной 

ценности. Так, хозяйственно - бытовая сфера представлена в следующих цифрах Пж = 

6, Ом = 7, Рам Пж – Ом = 6 – 7 = 1.  

По хозяйственно - бытовой деятельности мужа и жены разница небольшая в один 

балл. Результат показывает разницу только на один балл по ролевым установкам мужа 

и жены по хозяйственно-бытовой шкале семейных ценностей (не превышает 

допустимой нормы).  

Сфера социальной активности  представлена в следующих цифрах Пж = 8, Ом = 

3, Рам Пж – Ом = 8 – 3 = 5, таким образом, по шкале «социальная активность» мужа и 

жены разница большая в пять балл. По шкале «социальная активность» разница в 

оценке мужа и жены приравнивается к пяти баллам. Это показывает большую разницу 

в ролевых установках мужа и жены по шкале социальная активность, выше допустимой 

нормы.  

«Эмоционально – психотерапевтическая» сфера представлена в следующих 

цифрах Пж = 4, Ом = 9, Рам Пж – Ом = 4 – 9 = 5, по критерию «эмоционально – 

психотерапевтическая» ценность, разница в оценках мужа и жены большая в пять 

баллах (выше допустимой нормы). Это показывает высокую разницу ролевых 

установок мужа и жены по шкале «эмоционально – психотерапевтическая» как 

семейной ценности.  

Таким образом, ролевая адекватность мужей в ПГ (18 – 20), вступающих в брак 

показывает совпадение ролевых установок мужа и жены по «родительско – 

воспитательной» и «внешний привлекательности» шкале семейных ценностей. 

Хозяйственно – бытовая, социальная активность и эмоционально – 

психотерапевтическая семейные ценности выше допустимой нормы в пять баллов.   

По результатам опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(А.Н.Волков) разница только на один балл по ролевым установкам мужа и жены 

наблюдается по шкале  «хозяйственно-бытовой», не превышает допустимой нормы. 

Высокая разница ролевых установок мужа и жены видны по шкалам «социальная 

активность»  и «эмоционально – психотерапевтическая» как семейных ценностей в 

пяти баллах (выше допустимой нормы).Таким образом, психологу и социальному 

работнику в работе с молодыми, вступающими, в брак необходимо обратить внимание 

на формирование таких ценностей как «социальная активность»  и «эмоционально – 

психотерапевтическая». 



- 1185 - 
 

Ролевая адекватность жен в группе ПГ (18 – 20), вступающих в брак, измерялась 

на основе таких же семейных ценностей. «Социальная активность» как сфера 

представлена в результатах  следующими цифрами Пж = 7, Ом = 8, Раж Пж – Ом = 7 – 

8 = 1, не превышает допустимой нормы.  По шкале «социальная активность» мужа и 

жены разница небольшая в один балл. Это показывает небольшую разницу на один 

балл в ролевых установках мужа и жены, по шкале «социальная активность» как 

семейной ценности. Следующая сфера «внешняя привлекательность» представлена в 

цифрах Пж = 5, Ом = 7, Раж Пж – Ом = 5 – 7 = 2.  

По параметру «внешняя привлекательность» мужа и жены разница в 2 балла. Это 

показывает небольшую разницу ролевых установок мужа и жены на шкале «внешняя 

привлекательность» как семейной ценности, не превышает допустимой нормы.На 

основе разницы позиций Пж, Ом, Раж Пж – Ом, мы измерили  «ролевые установки 

жены», в котором «родительско - воспитательная сфера» представлена в следующих 

цифрах Пж = 5, Ом = 8, Раж Пж – Ом = 5 – 8 = 3.  

По шкале «родительско – воспитательная» разница в оценке мужа и жены 

приравнивается к трем баллам. Данный результат показывает не совпадение ролевых 

установок мужа и жены по родительско – воспитательной шкале семейных ценностей 

(выше допустимой нормы). Сфере «хозяйственно – бытовая»  представлена в 

следующих цифрах: Пж = 3, Ом = 7, Раж Пж – Ом = 3 – 7 = 4.  

По сфере хозяйственно - бытовой деятельности мужа и жены разница большая, в 

четыре балла. Данный результат показывает разницу на четыре балла по ролевым 

установкам мужа и жены по хозяйственно - бытовой шкале семейных ценностей, выше 

допустимой нормы.  «Эмоционально – психотерапевтическая» сфера представлена в 

следующих цифрах Пж = 4, Ом = 8, Раж Пж – Ом = 4 – 8 = 4.  

По критерию «эмоционально – психотерапевтическая» ценность, разница в 

оценках мужа и жены большая, в четыре балла. Данный результат показывает высокую 

разницу ролевых установок мужа и жены по шкале эмоционально - 

психотерапевтическая как семейной ценности (выше допустимой нормы). Ролевая 

адекватность жен группы молодежи ПГ (18 – 20), вступающих в брак, показывает 

совпадение ролевых установок мужа и жены по шкале социальной активности и 

внешняя привлекательность как семейные ценности.  

Высокая разница ролевых установок мужа и жены по шкалам родительско – 

воспитательная, хозяйственно - бытовая  и эмоционально - психотерапевтическая как 

семейных ценностей.  

Таким образом, для молодых, вступающих, в брак ПГ (18 – 20) проблемной 

является следующие ролевые установки мужа и жены такие, как  родительско – 

воспитательная, хозяйственно - бытовая  и эмоционально - психотерапевтическая 

ценности.  

Степень ролевой адекватности мужа в различных сферах жизнедеятельности 

семьи в группе ПГ (18 - 20), не одинакова. Соответствие ролевых ожиданий мужа и 

ролевым притязаниям жены прослеживается  в профессиональной и родительской 

сферах. Готовность жены (Пж) выполнять материнские обязанности, вести домашнее 

хозяйство, следить за своим внешним видом согласуется с установкой мужа (Ом) иметь 

привлекательную, модно одетую жену, выполняющую обязанности матери и хозяйки 

дома.  

Наименьшая ролевая адекватность мужа наблюдается в установках на 

профессиональные интересы и создание «психотерапевтической» атмосферы в семье. 

Молодые женщины в группе ПГ (18 -20) стремится быть специалистом в своей 

профессиональной  деятельности. Однако муж считает, что профессиональная 

занятость жены возможна лишь в незначительной степени. Жена не хочет брать на себя 
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функции «психологического диспетчера» в семье, что не соответствует ролевым 

ожиданиям супруга. Показатели ролевой адекватности жены демонстрируют 

соответствие ожиданий жены и притязаний мужа в сфере его профессиональных 

интересов и в ориентации на соблюдение требований современной моды. Вместе с тем, 

ожидания жены активного решения супругом хозяйственно-бытовых вопросов, 

выполнения родительских обязанностей, оказания жене моральной и эмоциональной 

поддержки, не согласуются с ролевыми притязаниями мужа ПГ (18 -20). 

Для молодых супругов характерна определенная согласованность представлений 

в определении важнейших семейных ценностей. Так, муж и жена демонстрируют 

типичное для молодых супругов, вступающих в брак, рассогласование притязаний и 

ожиданий в группе ПГ (18 -20): жена ориентируется на реализацию собственных 

профессиональных интересов, ожидая от мужа активного выполнения «женских» 

функций в семье, в то время как муж сохраняет традиционные представления о роли 

женщины в семейном взаимодействии. 

Порезультатом ответов опрошенных ПГ (18 - 20) ролевые ожидания и притязания 

супругов совпали только в родительско – воспитательной сфере. Для данных 

супружеских пар группы ПГ (18 – 20), характерно несоответствие идеальных 

представлений супругов о семейных ценностях ролевым установкам мужа и жены в 

аспекте их реализации. Так, молодожены, выделяя значимость для совместной жизни 

общности интересов, потребностей, взглядов и представлений (т.е. личностной 

идентификации), ориентируются на индивидуальный стиль межличностного 

взаимодействия в семье, что является серьезным конфликтогенным фактором. 

Таким образом, молодые люди вступающие в брак, не смотря на то, что они в 

некоторой степени защищены как в правовой сфере, так и в социальной, нуждаются в 

психологической поддержке. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современной ситуации в исследованиях 

психологического благополучия педагогов в России. Ключевой фигурой в образовательной среде 

является учитель. Он создает психологически безопасные отношения со всеми участниками 

образовательного пространства. Психологическое благополучие учителя во многом определяет 

психологическую атмосферу всего образовательного процесса. Исследование этой проблемы позволяет 

определить направления психологической поддержки в целях обеспечения психологического 

благополучия педагогов. В статье также рассматривается проблема эмоционального выгорания учителей, 

обсуждаются способы укрепления их психологического здоровья и психологического благополучия в 

образовательной среде. 

 
Ключевые слова: социально психологическое благополучие, эмоциональное выгорание, 

профессиональное развитие, педагогическое взаимодействие, образовательные стандарты. 

 
Abstract: This article dwells on the analysis of the present-day situation in the studies of psychological 

well-being of teachers in Russia. The key figure in the educational environment is the teacher. It is the teacher 

who creates the psychologycally safe relations with all the participants of educational medium. Psychological 

well-being of the teacher is in many aspects the determining factor in the psychological atmosphere of the whole 

educational process. The study of this problem allows identification of the ways the psychological support is to 

be rendered in order to ensure the psychological well-being of the teachers, The article also touches upon the 

problem of emotional burnout of teachers and discusses the methods of improvement their psychological health 

and well-being in the educational context. 

 
Keywords: social and psychological well-being; emotional burnout; professional development; 

pedagogical relations; educational standards 

 

Специфика профессиональной деятельности педагога состоит в том, что она 

связана с интенсивностью межличностных коммуникаций и высокой эмоциональной 

вовлеченностью в них. Большую часть своего рабочего времени педагог проводит в 

напряженной обстановке: эмоциональная насыщенность и разнообразие видов 

деятельности, постоянная концентрация внимания, ответственность за жизнь и 

здоровье детей, за результаты своего труда. Ежедневные эмоциональные перегрузки не 
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могут не сказываться на его психологическом благополучии. В то же время 

эффективность педагогической деятельности определяется не только 

профессиональной компетентностью учителя, но и тем, насколько счастливым и 

психологически благополучным он себя чувствует. Развивающую, творческую, 

психологически безопасную образовательную среду способна создать личность, 

имеющая позитивный опыт преобразования себя и собственной жизни (Заусенко И. В. 

2012). 

Педагог является ключевой фигурой в образовательной среде, создающей 

психологически безопасные взаимоотношения со всеми субъектами образовательного 

пространства. Важнейшим механизмом создания таких взаимоотношений и 

поддержания психологического благополучия всех участников образовательного 

процесса является эмпатия педагога. Эмпатия является профессионально значимым 

качеством учителя. Наши исследования, проведенные в 2014 году, подтверждают, что 

существует статистически значимая взаимосвязь между тем, насколько педагог 

способен проявлять эмпатию в отношениях с обучающимися и тем, какое отношение к 

образовательной среде и взаимодействию в ней формируется у детей. Так, в классах 

начальной школы, где педагог демонстрировал высокий уровень эипатии по 

отношению к обучающимся, у детей была выше школьная мотивация (х2=41,029, 

р≤0,001), лучше отношения с учителями (х2=77,475, р≤0,001), ниже общая тревожность 

(х2=16,839,  р≤0,05) школьная тревожность (х2=19,201, р≤0,01), тревожность в 

ситуации проверки знаний (х2=17,557, р≤0,05) и тревожность в отношениях с учителем 

(х2=41,214, р≤0,001). Таким образом, чем выше уровень эмпатии педагогов, тем выше 

показатели психологического благополучия учащихся. Это, в свою очередь, можно 

рассматривать как необходимое условие для устойчивого и гармоничного развития 

современного общества. 

Проблема субъективного переживания психологического благополучия личности 

в сфере образования вызывает в последнее время все больший исследовательский 

интерес в психологии: разрабатываются интегративные концепции, изучается 

структура феномена, анализируются социально-психологические факторы 

благополучия субъектов образовательного процесса (Шамионов Р. М., 2005). 

Исследование проблем психологического благополучия личности началось в 

рамках гуманистического подхода и базировалось на представлениях о позитивных 

аспектах функционирования личности (Дж. Бюдженталь, С. Джурард, А. Маслоу, К. 

Роджерс и др.); концепциях психологического или субъективного благополучия (Н. 

Брэдбурна, Э. Динер); теории самодетерминации (Р. Райан, Э. Деси). Изучением 

различных аспектов психологического благополучия в отечественной психологии 

занимались Н. К. Бахарева, А.Е.Созонтова, П.П.Фесенко и др. В настоящее время 

наибольшей популярностью среди исследователей пользуется многомерная модель 

психологического благополучия К. Рифф. Данная модель включает шесть основных 

компонентов психологического благополучия: самопринятие, позитивные отношения с 

окружающими, автономию, управление окружающей средой (компетентность), 

наличие целей в жизни и личностный рост (Шевеленкова Т. Д., 2005). 

Профессия педагога является социономической, учителя подвергаются 

профессиональной деформации и эмоциональному выгоранию в большей степени, чем 

представители других профессий (Заусенко И. В. 2012). По определению Н. Е. 

Водопьяновой, эмоциональное выгорание – это долговременная стрессовая реакция, 

возникающая вследствие продолжительных профессиональных стрессов средней 

эффективности (Водопьянова Н. Е., 2008). Каждый человек имеет индивидуальный, 

изменчивый профиль ресурсов противодействия выгоранию. Под ресурсами 

понимаются внутренние и внешние переменные, способствующие психологической 
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устойчивости в стрессогенных ситуациях. Среди качеств, которые могут быть 

личностным ресурсом для педагога (впрочем, как и для любого другого человека) 

выделяют высокую самооценку и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях; способность формировать и поддерживать в себе позитивные, 

оптимистичные установки и ценности – как в отношении самих себя, так и других 

людей и жизни вообще; способность конструктивно меняться в напряженных условиях; 

высокая мобильность; открытость; общительность; самостоятельность; стремление 

опираться на собственные силы и т.п. 

Данные качества составляют основу переживания субъективного 

психологического благополучия и заключаются в позитивном отношении субъекта к 

себе и миру, разным аспектам собственной жизни и наличии разных по интенсивности 

и содержанию позитивных переживаний и в этом смысле являются мощным 

личностным ресурсом, позволяющим справляться с трудными ситуациями и 

снижающим интенсивность стрессовых переживаний. 

Осенью 2013 среди педагогических работников образовательных учреждений 

Самарской области проводилось психологическое исследование, целью которого было 

изучение особенностей субъективного переживания психологического благополучия на 

разных фазах эмоционального выгорания. В качестве диагностических инструментов 

были использованы методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. 

Бойко и опросник «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф, адаптирован Т. 

Д.Шевеленковой, П. П.Фесенко).  

Согласно результатам данного исследования, 18 % педагогов находится на 

завершающей фазе эмоционального выгорания, стадии истощения, которая 

характеризуется падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной 

системы, переживанием усталости, апатии, депрессии (Шаталина М. А., 2014). 

Значительная часть педагогов (68 %) находится на второй фазе эмоционального 

выгорания (фаза резистенции) и стремится сохранить психологический комфорт за счет 

снижения давления внешних обстоятельств, проявляя такие симптомы, как симптом 

«эмоционального дефицита», «эмоциональной отстраненности». На начальной фазе 

выгорания (фазе напряжения) – 14 % педагогов, для них характерно проявление таких 

симптомов как недовольство собой, профессией, конкретными обязанностями.  

Анализ результатов статистической обработки данных диагностики (Н-критерия 

Крускалла–Уоллеса) показал, что уровень субъективного переживания 

психологического благополучия значимо выше у педагогов, переживающих 

эмоциональное выгорание в фазе резистенции. По всем шкалам (кроме шкалы 

«личностный рост») педагоги из этой группы показали более высокие результаты, чем 

педагоги, переживающих эмоциональное выгорание в фазах напряжения и истощения. 

Так, по шкале «позитивное отношение» (χ²Эмп= 13,067, при p ≤ 0,01) показатели 

значений выше нормы наблюдаются у 88,2 % обследуемых, а по шкале «автономия» 

(χ²Эмп= 7,780, при p ≤ 0.05) – у 82,3 %. Эти педагоги убеждены, что всегда следуют 

социальным нормам и правилам, и требуют этого от других, часто используют 

защитные поведенческие реакции. Их социальная маска хорошо отработана, они 

считают себя ответственными, энергичными работниками, не разделяющие 

профессиональную деятельность и личную жизнь.  

По шкале «самопринятие» (χ²Эмп = 13,180, при p ≤ 0,01) высокие показатели 

демонстрируют 82,3 % педагогов, переживающих фазу резистенции. Они высоко 

оценивают себя по очевидно положительным характеристикам и отрицают наличие 

негативных качеств, при этом они недостаточно рефлексивны и порой их поведение 

носит демонстративный, защитный характер. Высокие показатели по шкале 

«личностный рост» наблюдаются только у 41,1 % педагогов, у 58,8 % показатели выше 
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нормы по шкале «цели в жизни». Это связано с таким симптомом выгорания, как 

«расширение сферы экономии эмоций», «редукции профессиональных обязанностей», 

когда человек пытается облегчить или сократить свои обязанности, требующие 

эмоциональных затрат, проявляя нежелание выполнять свои обязанности в полном 

объеме или задания выполняются строго по инструкции. 

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что субъективное 

переживание психологического благополучия у педагогов на разных фазах 

эмоционального выгорания различается: самый низкий уровень субъективного 

переживания психологического благополучия у педагогов, испытывающих 

эмоциональное выгорание в фазе истощения, наиболее высокие показатели 

психологического благополучия у педагогов, испытывающих эмоциональное 

выгорание в фазе резистенции. Высокие показатели субъективного переживания 

психологического благополучия у педагогов, испытывающих эмоциональное 

выгорание в фазе резистенции, обусловлены их способностью к самопринятию, 

способностью поддерживать удовлетворяющие потребностям отношения с другими 

людьми, позитивному отношению, наличию целей в жизни и умением их реализовать 

(Шаталина М. А., 2014). 

Психологическое благополучие выступает в качестве интегрального показателя 

степени направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного 

функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, 

цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени 

реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в положительных 

эмоциях, удовлетворенности собой и собственной жизнью.  

Это может стать одной из задач психологического сопровождения педагогов: 

поддержка в развитии внутренней свободы через переосмысление собственных 

достижений, рост самоуважения и самоценности, осознание и принятие на себя 

ответственности за свой выбор профессиональной деятельности, в которой достаточно 

велики как социальные риски, так и социальные ожидания; определение личностных 

ресурсов, необходимых для управления событиями собственной жизни; обучение 

правилам психогигиены труда и отдыха. 

На наш взгляд, данный подход к повышению эффективности педагогического 

труда является одним из перспективных. В современной практической психологии 

разработано множество техник и приемов, позволяющих развивать устойчивость к 

профессиональному выгоранию через усиление личностного ресурса учителя, а именно 

через создание условий для развития и укрепления основных компонентов, 

определяющих его субъективное переживание психологического благополучия. При 

этом психологическое сопровождение может осуществляться как в индивидуальном, 

так и в групповом взаимодействии, в форме интерактивных обучающих семинаров и по 

специально разработанным программам. 

Актуальность разработки указанного направления не вызывает сомнений. Это 

объясняется множеством фактов. Работа преподавателей, согласно оценке доктора 

медицинских наук, профессора В.П.Дядичкина, относится к труду средней и высокой 

степени тяжести (Дядичкин В. П., 2000). Восстановительные процессы в организме у 

них протекают медленнее, чем у представителей других профессий. Следует помнить, 

что данная профессия относится к типу «человек – человек», а это связано с высокими 

эмоциональными затратами. По сравнению с другими профессиональными группами 

среди педагогов наиболее высок риск возникновения невротических расстройств, на-

копления тяжелых форм неврозов, соматических проблем. Как показывают 

исследования психологов, большинство учителей – эмоционально неустойчивые люди, 

склонные к стрессам и болезненному восприятию критики, внушаемые и мнительные, с 
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повышенным чувством тревожности и ответственности. Психологический дискомфорт 

и состояние стресса возникают в связи с объективно и субъективно существующими 

причинами: физическая и психологическая напряженность труда, постоянное 

оценивание их работы со стороны различных людей; высокий уровень 

ответственности; тенденция агрессивного отношения к педагогам родителей и 

учащихся; недостаточно объективная оценка обществом учительского труда и др.  

Анализируя особенности педагогической деятельности, ряд авторов указывают на 

следующие неблагоприятные профессиональные факторы:  

 продолжительность рабочего дня учителя в 1,5–2 раза превышает 

продолжительность рабочего дня представителей большинства других профессий; 

 в сравнении с другими профессиями учитель имеет самый большой объем 

ежедневной сверхурочной работы и работы в выходные; 

 далеко не всегда разрешёнными для учителей остаются проблемы качественного 

лечения, улучшения социально-бытовых условий, оплаты труда, организованного 

отдыха, профессионального престижа. 

В этой связи многие специалисты вводят так называемое интегрированное 

определение здоровья для указанной категории людей, а именно «профессиональное 

здоровье». С точки зрения Л.М.Митиной, профессиональное здоровье педагога может 

определяться как «способность организма сохранять и активизировать 

компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспо-

собность, эффективность и развитие личности учителя во всех условиях протекания 

профессиональной деятельности» (Митина Л. М., 2004,с. 42).  

Источники стресса работников в образовательных организациях могут быть 

идентифицированы по тем характеристикам профессиональной деятельности, которые 

влияют на удовлетворенность педагогов и создание мотивации труда. В современных 

исследованиях производственного стресса наиболее часто используется типология, 

предложенная Дж. Хакманом и Е. Лоулером (Hackman J., 1971). 

1. Личная ответственность за результаты труда. Сопровождается чувством 

индивидуального успеха и повышением самооценки. 

2. Автономия. При высокой автономии индивиды переживают результаты своих 

усилий как успех или неудачу, при низкой – приписывают успех и неудачу или 

характеристикам работы, или другим работникам. 

3. Внутренняя субъективная значимость результатов труда. При успешности 

усилий она создает позитивное самовосприятие. Значимость работы повышается, когда 

работа позволяет проявлять важные для самого педагога умения и способности. 

4. Обратная связь от производственной задачи (возможность самостоятельно 

оценить результаты своего труда). 

5. Обратная связь от других (личностная идентичность, т. е. способность 

работника сформировать адекватную самооценку по оценкам результатов труда со 

стороны других). 

Предполагается, что при некоторых условиях можно достигнуть одновременно и 

высокой удовлетворенности, и высокой мотивации работников, что позволит 

минимизировать риски, связанные с производственным стрессом. Помимо названных 

характеристик, связанных с самим процессом труда, авторы вводят еще две, 

отражающие взаимодействие с другими людьми на работе. 

6. Степень, в которой выполнение данной работы требует контактов с другими. 

7. Возможности установления неформальных дружеских связей с другими. 

Каждая организация может быть представлена как структура социально-

статусных позиций, сопряженных с соответствующими социальными ролями. В рамках 
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«инженерной» модели идентифицированы три основные характеристики 

организационной роли, вызывающие нервно-психическое напряжение: 

1. Ролевой конфликт, то есть противоречия требований, предъявляемых к 

личности, выполняющей данную роль, со стороны лиц, занимающих 

корреспондирующие по отношению к этой роли ролевые позиции. 

2. Ролевая неопределенность, то есть неясность требований, которым должна 

удовлетворять деятельность личности. 

3. Ролевая перегрузка, то есть чрезмерность требований к данной роли, 

превышающих возможности их выполнения личностью. 

Модели характеристик работы и ролевого напряжения в организациях получили 

надежную эмпирическую верификацию. Их применение имеет значительные 

преимущества в исследованиях здоровья перед использованием таких традиционных 

социально-психологических характеристик организаций, как стиль руководства, 

организационный климат, сплоченность первичных групп, коммуникационные сети и т. 

п. 

Эмпирические исследования показывают, что на состояние здоровья педагогов 

более сильное влияние оказывают перечисленные характеристики профессиональной 

деятельности, нежели социально-психологические процессы в образовательной 

организации (Гуревич И. Н., 1999). Поэтому целесообразно рассматривать 

внутриорганизационные процессы как промежуточные переменные, опосредующие 

влияние характеристик работы на здоровье. 

Несмотря на то, что профессия педагога является одной из так называемых 

помогающих профессий и предполагает высокий риск профессионального стресса и 

эмоционального выгорания, мы можем выделить среди сотрудников образовательных 

учреждений «группу повышенного риска». Первой и наиболее привлекающей 

внимание исследователей из таких групп являются руководители. По материалам 

многочисленных работ можно выделить следующие основные сферы источников 

стресса в работе руководителя:  

 ответственность за результаты основной деятельности организации и за людей;  

 профессиональная карьера;  

 перегрузка;  

 взаимоотношения с другими лицами, занимающими ключевые позиции в 
организации; трудности в семье, вызванные особенностями управленческой 

деятельности (поездки, алкоголизация и т. п.).  

Особенно стрессогенной является позиция женщины-руководителя, поскольку 

существующие в профессиональной среде стереотипы предъявляют к женщине 

повышенные и достаточно специфичные требования как на стадиях прохождения 

ступеней карьеры, так и при реализации управленческих функций. Сегодня в 

образовательных учреждениях среди директоров школ подавляющее большинство – 

женщины. 

Кроме гендерного аспекта выделяют также социальный: психическое здоровье 

руководителей подчиняется классовому градиенту, то есть всегда лучше, чем у других 

групп сотрудников. Из психосоматических заболеваний наиболее связанных с работой 

руководителя признаются сердечно-сосудистые и хронические желудочно-кишечные 

заболевания. Внимание к психическому здоровью руководителей обусловлено, таким 

образом, не худшим его состоянием по сравнению с другими работниками, а тем, что 

даже незначительные нарушения нервно-психического здоровья руководителя 

способны вызвать нарушение психологического благополучия и стабильного 

функционирования сотрудников всего возглавляемого учреждения. 
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Также к группе риска относятся те сотрудники, чей статус в организации является 

статусом меньшинства. То есть профиль и демографическая структура работников 

предприятия определяют, какие группы займут эту повышенно стрессогенную 

позицию. В современной российской школе, где подавляющее большинство 

сотрудников – это женщины, высоко стрессогенной оказывается и позиция мужчин.  

Все это ещё раз доказывает необходимость проведения мероприятий по 

сохранению здоровья, в том числе и социально-психологического. Однако педагогу без 

внешней поддержки чаще всего не под силу справиться с накопившимися проблемами. 

Для их решения необходима, в первую очередь, работа с учителем, которая 

заключалась бы в запуске механизмов по формированию способности к собственному 

развитию, созданию мотивов и интересов быть здоровым.  

С другой стороны, сам педагог должен приложить максимум усилий для развития 

этой культуры; учителю необходимо быть не формально, а фактически 

заинтересованным в своем здоровье, в его сохранении и укреплении. К решению этого 

вопроса необходимо подходить с позиции триады: хочу, могу, умею. Если педагог не 

мотивирован на это, то вряд ли можно надеяться на успех. Нужны все три 

составляющие. Усилия извне, направленные на педагога, могут принести пользу только 

тогда, когда он сам активно включится в процесс. 

Так какие пути выхода из сложившейся ситуации можно предложить? 

Психопрофилактические программы в организациях имеют относительно 

недавнюю историю. До 1980-х годов психоневрологическая и психологическая 

консультативная помощь работающим осуществлялась в рамках лечебно-

профилактического обслуживания, включая периодические медицинские осмотры. 

Сегодня отечественные специалисты предлагают следующие подходы к решению 

проблемы сохранения здоровья субъектов образовательного процесса: 

1. Необходимость формирования культуры здоровья педагога. 

Культура здоровья педагога – это элемент общей культуры субъекта, 

включающий следующие основные компоненты: представление о здоровье и методах 

его сохранения и укрепления; ценностные ориентации и зрелое отношение к своему 

здоровью; наличие идеала здорового человека; деятельность по созданию 

индивидуального стиля здоровой жизни. 

Каждый человек вырабатывает свою программу жизни, свои правила и приемы ее 

реализации в кругу единомышленников, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

может рекомендовать эту программу всем желающим. 

Если внутренней установкой педагога станет установка на здоровый образ жизни, 

ценность здоровья в иерархии ценностей будет занимать высокие, значимые позиции, 

то человек будет искать «возможности», а не «причины» и транслировать эту позицию 

ученикам. 

Безусловно, этот процесс достаточно трудоёмкий и перспективный, требующей 

планомерной комплексной работы, но в определении «культуры здоровья» уже указаны 

принципиальные моменты, которые позволяют выстраивать процесс. Они приведены в 

определении:  

– представление о здоровье и методах его сохранения и укрепления;  

– ценностные ориентации и зрелое отношение к своему здоровью;  

– наличие идеала здорового человека;  

– деятельность по созданию индивидуального стиля здоровой жизни. 

2. Формирование внутренней мотивации на сохранение и улучшение здоровья. 

Обращаясь к результатам наших и многих других исследований, напомним, что 

наряду с осознанием проблемы нарушения психологического здоровья, 

неблагоприятным физиологическим состоянием у педагогов наблюдается 
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недостаточный уровень мотивации на сохранение или улучшение собственного 

здоровья. Это может быть связано с «жертвенным» образом профессии,  когда 

собственные нужды отодвигаются на второй план.  

Для повышения мотивации учителя на сохранение своего здоровья в первую 

очередь необходимо, чтобы педагог осознал себя как ценную личность, как ценность. 

Сделать это можно разными методами. В любом случае важно, чтобы учитель понимал: 

разрушая свое психологическое здоровье, он разрушает и свое физическое здоровье, 

нарушает работу своего тела. 

А.А.Печеркина говорит о том, что первым шагом в указанном направлении 

должен стать момент, позволяющий учителю овладеть навыками саморегуляции, но 

делать это нужно не формально (обучая техникам), а запускать процесс на более 

глубинном уровне ( Печеркина А. А., 2011). Процесс развития саморегуляции 

целесообразно начинать с формирования гуманистической позиции личности по 

отношению к себе. В этом случае возникает осознание значения своей личности, своего 

«Я», в том числе и телесного самоощущения. В этом случае у человека неизбежно 

возникает понимание и осознание через личный опыт взаимосвязи между 

эмоциональным и физическим состоянием, что позволяет овладеть не только прямыми 

приёмами саморегуляции, но и заложить более значимые внутренние моменты – 

необходимость прислушиваться к себе: своему телу, своим мыслям, ощущениям, 

желаниям, оценивать возможности, ресурсы и т. п.  

3. Работа со стрессорами. 

По мнению Н. И. Глушковой стрессовые состояния существенно влияют на 

деятельность педагога, разрушая его здоровье (. Глушкова Н. И., 2013). Она считает, 

что стрессоры, вызывающие у учителя неблагоприятные эмоциональные состояния, 

можно разделить на пять групп:  

– стрессоры, вызываемые условиями учительского труда;  

– стрессоры, возникающие по личностным причинам;  

– стрессоры, провоцируемые администрацией школы;  

– стрессоры – конфликты с учащимися;  

– стрессоры в общении с коллегами. 

Другими словами, формируя конструктивные стратегии разрешения конфликтов в 

указанных пяти областях, возможно максимально расширить спектр собственного 

психологического благополучия. Идея не нова – сформировать приёмы 

конструктивного взаимодействия. Но в данной ситуации Н.И.Глушкова указывает на 

комплексность организации этой работы, исходя именно из специфики работы учителя. 

4. Рациональная организация учебного процесса. 

Одна из производных сохранения здоровья учителя, а следовательно и его 

благополучия  – рациональная организация учебного процесса и изменение характера 

учебной деятельности в сторону преобладания активности ребенка в самообразовании, 

самопознании, самодеятельности. На этом делается акцент в новых Федеральных 

государственных образовательных стандартах, по которым уже работают российские 

школы. 

Такие занятия способствуют снижению эмоционального напряжения, 

уменьшению тревожности, формированию позитивного восприятия собственной 

личности, созданию ситуации успеха для всех участников урока, атмосферы творчества 

для школьников и учителя.  

5. Информационная составляющая процесса здоровьесбережения. 

Этот момент предполагает представление, усвоение и принятие информации 

относительно принципов и возможностей сохранения и укрепления собственного 

здоровья (что, почему, где и как). 
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Это лишь идеи, предложения, основанные на теоретическом анализе и данных 

экспериментальных исследований. Универсальных программ, обязательных к 

исполнению, здесь быть не может. Всё достаточно индивидуально и определяется 

рядом факторов: спецификой учреждения, его возможностями, степенью готовности 

учителей воспринимать идеи и начинания. Тем не менее, есть твердая уверенность в 

том, что работа должна быть комплексной и систематической и осуществляться 

поэтапно, в лучших традициях реализации здоровьесберегающих технологий, что, в 

свою очередь будет способствовать сохранению и поддержанию психологического 

благополучия как педагогов, так и всех участников образовательного процесса в 

современной школе. 
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THE ROLE OF THE TEACHER TO MANAGE STUDENTS’ 

EMOTIONS DURING NATURAL DISASTERS 
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Sofia University „St. Kliment Ohridski“  
 

Резюме: Учителският труд е една сложна система от много и различни, по своето съдържание 

компоненти. Сред най-важните качества, които трябва да притежава преподавателят, са авторитет, 

педагогическо майсторство, висока ерудиция, добър език. Но има и много други, които изграждат образа 

на истинския преподавател. Характерът на учителската професия и нейната системна структура не се 

ограничава само във взаимодействието учител – ученик. Професионално-личностната характеристика на 

учителя се свързва пряко с основните механизми на изграждането на човешката личност. Върху тази 

основа се обособяват няколко водещи професионално-личностни качества: педагогическа общителност, 

педагогическо творчество и наблюдателност, емоционална стабилност, емпатия. Притежавайки ги и 

прилагайки ги в своята ежедневна практика, преподавателят ще успее да въздейства положително и да 

формира правилен мироглед на учениците си. Образователното и възпитателното въздействие на учителя 

върху детето на може да бъде заменено нито с учебника, какъвто и да е той, нито с други технически 

средства. Те само подпомагат учителя. Затова наред с търсене на нови помощни средства, методи и 

форми на обучение и възпитание – обучаващи машини, програмирано обучение и т.н., вниманието 

трябва да бъде насочено главно към ролята на учителя за управление на емоциите на учениците. В 

статията разглеждаме ролята на учителя за управление на емоциите на учениците при природни 

бедствия. 

 
Ключови думи: управление, емоции, емпатия, емоционална интелигентност, природни бедствия 

 
Abstract: A teacher’s job is a complex combination of various components among which the most 

important are authority, pedagogical mastery, excellent literacy and eloquent language. There are, of course, 

others that add to the genuine image of a true teacher as the very essence of the teacher’s job and its system  

structure lies far beyond the linear relationship between a pupil and a teacher. Neither a book, nor any technical 

equipment can substitute the educational and personal influence of a teacher over a pupil. Therefore, a teacher 

can influence one’s personality based on his personal qualities and professionalism where we can list 

pedagogical creativity and observation, emotional stability and empathy. 

Technical tools and ICT are only to support the teacher in delivering his professional tasks the core of 

which is to help the pupils in managing their emotions. The article focuses on the role of the teacher in managing 

pupils’ emotions in the case of disasters. 

 
Key words: management, emotion, empathy, emotional intelligence, disasters  

 

 

„Емпатийното разбиране на преживяванията на другите човешки същества е 

основен дар на човека” Х. Кохут (Стаматов, 2001, с. 3). 

Емпатията е дума от гръцки произход с основно съдържание ”получавам някакво 

впечатление, а по-късно и „понасям”, „страдам”. В литературата съществува тенденция 

за поставяне на знак на равенство между двете понятия „емпатия” и „съпреживяване”, 

което е най-точния сининим в българския език. Използват се и понятията „вслушване”, 

„вживяване” в емоционалното състояние на другия човек. 
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Съпреживяването се свързва преди всичко с емоционалната сфера на общуването, 

която от своя страна е една от фундаменталните характеристики на човешкия индивид, 

определяща поведението и дейността му. Разгледана като свойство на личността 

емпатията улеснява взаимоотмношенията с околните, повишава ефективността на 

общуване между хората, защото тя подпомага както близките лични контакти, така и 

професионалните взаимодействия. Това качество е важно и значимо за 

комуникативните професии и особено за работата на учителя, който поради естеството 

и влиза в разнообразни по характер взаимодействия(с ученици, родители, 

общественост). 

В литературата се поставя въпросът дали способността за емпатия е заложба на 

личността на учителя или е негово професионално качество. Ние смятаме, че това до 

голяма степен е способност на личостта, която обаче може да се култивира и възпитава. 

Първият момент от това твърдение се свързва с професионалните качества на 

учителя (типологични черти на характера, общителност, топло отношение към децата, 

емпатийност). Вторият момент се състои от специалната дейност, която трябва да се 

извърши във висшите училища. Сега подготовката е съсредоточена в усвояването на 

система от знания за преподаване в определени области. Според нас професионално-

личностното изграждане на учителя не произтича автоматично от неговата специална 

общопедагогическа и общопсихологическа подготовка. Ако учителят не съумее да 

установи със своите ученици нормални човешки отношения, дори и при наличието на 

добро познаване и любов към собствения си труд и децата, това се превръща в сериозно 

препятствие при възпитанието и обучението. Инициатор на педагогическото общуване 

в повечето случаи е и трябва да бъде учителят. За да осъществява плодотворно 

общуване той трябва да умее вярно да се ориентира, да оценява, да изучава , да 

управлява и адекватно да откликва на емоционалните състояния на учениците-радост, 

скръб, тъга и др. 

Украинският педагог В. Сухомлински (1984) счита като важна задача на 

училището възпитанието у децата на чувството за съпреживяване на чуждата болка. Да 

чувстват със сърцето на другия човек – така е учил Сухомлински своите ученици. 

Истинската любов към човека до нас се състои в съпреживяването на неговите трвоги и 

радости, грижите за него. Авторът счита, че децата не бива да бъдат изолирани от 

зрелищата на човешко страдание, че трябва да знаят, че в живота има и мъка, и болести, 

и разочарования. Експресията има две обективно неразделни форми-речева и неречева. 

Професионално-педагогическото съпреживяване е сложен психичен акт, в чийто 

ход се очертават два значими момента: „навлизане” (ориентация в преживяванията на 

другия) и идентификация (пренасяне на своите емоционални състояния в тези на 

другия).Тези моменти изпълняват функциите на своеобразни механизми на 

съпреживяването. Речевата експресия е словесен израз на емоционалното състояние на 

човека.  Тя се отличава с голямо своеобразие. Различаваме регулирана и нерегулирана 

речева експресия (Жекова, 1991). 

Регулираната включва изразните средства подчинени на определени норми – в час 

по време на урок, в училище, на обществени места. Тя е най-често обект на оценка от 

страна на учителя, но тя дава по-ограничени възможности за разчитане. Най-често 

учителят изслушва ученика, оценява отговорите му по установени критерии и между 

двете страни се осъществява взаимодействие, което да включва емоционален 

компонент. Ето защо основен механизъм за съпреживаване в училище е 

нерегулируемата речева експресия. Неограничена от изискванията на нормите тя се 

проявява такава, каквато е в действителност. Ученикът пита и отговаря свободно, 

споделя без задръжки проблемите си. Пред учителя се разкрива почти пълната картина 

на душевността на неговите ученици. Възможности за разкриване на емоционалността 
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на учениците има предимно в извънурочните форми(екскурзии, наблюдения, кръжоци), 

където учениците се отпускат, общуват по-непосредствено и учителите научават много 

повече и нови неща за преживяванията на децата; имат по-добра възможност да 

управляват ефективно емоциите на учениците. 

Неречевата експресия включва  изразните средства, които са невербално 

представени. Особено важна роля има лицевата експресия, защото върху лицето се 

съсредоточава вниманието на партьора при общуването и то сигнализира за 

емоционалното състояние на човека. За децата от начална училищна възраст, това е 

период на сравнително добре изразена невербална експресия, те са по-спонтанни и 

открити в изразите си и често щом думите не достигат, прибягват до гримаса, мимика, 

жест. Възприемането и вярното тълкуване на невербалната експресия е сложен акт и 

важна роля в този процес играе субективния фактор. За учителя контактите и 

взаимодействията му с учениците не са случайно явление, а негово професионално 

задължение, основно „оръдие” в работата му и затова той трябва да умее да си служи с 

него и да го изполва пълноценно.  

Способността да идентифицираме, оценяваме и управляваме емоциите си, както и 

тези на другите около нас, може да се нарече емоционална интелигентност. 

В. Господинов (Господинов, 2010, с. 149) определя емоционалната 

интелигентност като ”дипломация от висша степен”. 

Още в ранна възраст детето започва да се учи да управлява емоциите си. 

В нашата култура „образованието” се свързва повече със знанията и уменията, 

отколкото с емоциите. При традиционното обучение в класната стая учителите 

предлагат готово знание. Но кое е това свързващо звено, което в бъдеще ще позволи на 

децата да намерят начин да приложат това знание? Отговорът е: Емоцията. 

Управлението на емоциите не означава тяхното потискане. Невъзможността за 

изразяване на емоциите се отразява отрицателно върху психическото и физическото 

здраве. Поради ограничените си познавателни способности и липса на зрялост, те 

изразяват емоциите си много по-трудно. За разлика от възрастните, децата не са в 

състояние да изразят много емоции вербално, защото те не разполагат с достатъчно 

лексика. Мимическите емоции при възрастните и децата имат различия. Децата могат 

да скачат от радост и изненада, а от удивление силно се възхищават. Възрастните са по-

резервирани в такива ситуации. Изразяването на тъга и тревожност при тях може да е 

незабележимо, а у  децата тези емоции са явни, видни. 

Емоционалното образование носи много положителни промени, както в класната 

стая, така и във взаимодействието между всички членове на училищния колектив- 

директори, учители, педагогически съветници и родителите. То предоставя възможност 

за придобиване на ясно усещане за цел, смисъл и посока на действие, като осигурява 

качествени и ефективни взаимоотношения. 

Емоционалната отзивчивост на учителя и своеобразен барометър, който му 

позволява да чувства състоянието на децата, да познава техните желания и 

потребности. Той въздейства на учениците, формира техния светоглед, тяхното 

отношение към действителността чрез своето отношение, чрез богатството от чувства, 

които го вълнуват и мобилизират.  

Възпитанието на чувствата е елемент от цялостното възпитание на учениците. 

Добре е те да бъдат приучвани на самоконтрол  на емоциите в училище. Ако им се 

помогне да изградят нагласа към предимно положително мислене и преживявания, 

няма да им се налага често да се ограничават и да контролират негативни чувства. Още 

повече, че емоциите също  могат да бъдат заучавани. Колкото по-дълго преживяваме 

тъга, страх, гняв, толкова по-често се връщаме към тези състояния. И обратно – 

доминирането на положителното настроение и чувства, възпроизвежда повече 
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положителни такива. Както всяко друго умение, така и емоционалната интелигентност 

може да се развива. Това става като разпознаваме и изразяваме чувствата си и като 

проявяваме заинтересованост към емоциите на другите. Следователно чрез опознаване, 

разбиране, осъзнаване и управление на емоциите емоционалната интелигентност се 

развива най – интензивно още в детството. (Голман, 2000). 

Сполучливо е синтезирана промяната на ролята на учителя в изказването на Жак 

Делор: „Учителят трябва да се нагоди към ученика, да смени ролята си на „солист” с 

тази на „съпровождащ” и забравяйки старите си функции на „разпространител” на 

информация, да стане помощник на учениците в стремежа им да търсят, да организират 

и да управляват знанията. Учителят трябва не да моделира умовете, а по-скоро да ги 

води и вдъхва твърда увереност в основните ценности, създаващи смисъла на човешкия 

живот” (Делор, 1998, с. 141-144).   

Емоционална интелигентност може да бъде ключ към успеха в живота - особено в 

професията на учителя. 

Целта на доклада е да покаже ролята и същността на психологическата помощ и 

подкрепа в ситуации на бедствие, да се изтъкне ролята на учителя в управлението на 

емоциите на учениците, преживели природно бедствие. Докладът включва както 

успешните в теорията и практиката стратегии на психологическо въздействие в 

условията на бедствена ситуация, така и личния опит на автора за оказване на помощ и 

подкрепа сред ученици , преживели травмиращо събитие, в  конктретния случай-

наводнение.  

Според Й. Енева е „необходимо  търпеливо изслушване на разказите им за 

събитието. Възрастните трябва да уважават техните страхове и да им оставят време. 

Особено важно е обяснението, че реакциите към бедствието са нормални. При децата 

от тази възраст повторното излагане на събитието чрез медиите е възможно, но тогава е 

добре да се говори за чувства и емоции, нaпример „Много ми е мъчно за всички тези 

хора и техните семейства”, „Как се чувстваш ти? Какво изпитваш? и т.н”. Децата 

пренасят върху себе си страха и тревожността на възрастните, затова пред тях е важна 

демонстрация на спокойствие. Осигуряването на дейности, водещи до редукция на 

психическото напрежение е ключов момент за справяне с последиците от 

преживяното” (Енева, 2004 ). 

Слушайки Радиолексикона по Радио София, който се допитва до децата от 43-то 

Обединено детско заведение „Талант“ в столичния квартал „Гоце Делчев” и 

разяснявайки какво са бедствията, става ясно, че децата цитират най-вече наводнението 

като природно бедствие, като казват, че са го виждали повечето по телевизора. Ето 

някои основни дефиниции и разяснения на децата: „Бедствията са лоши неща, които 

природата прави на хората.” 

Според едно дете наводнение става, когато водата излиза от границата си и отива 

в града, залива къщите, според друго – така е казал дядо Господ. 

„Наводнение може да се получи от река, море или джакузи”. „-Знаете ли как да се 

спасите от наводнение?„ „- Като извикате спасители…” 

(<http://bnr.bg/post/100567180/radioleksikon-bedstviatasa-neshta-koito-se-sluchvat-po-

novinite>). 

В друга публикация на З. Карман (Карман, 2015, с. 607) разглеждаме по-подробно 

емпатията, представяме експеримента, който започна още през учебната 2012/13 г. с 

ученици от трети клас (ОУ „Св. П.Хилендарски”, с. Езерче-ЕГ и ученици  на същата 

възраст от гр. Разград-КГ-1). Мотив за работа по темата бе наводнението в гр.Цар 

Калоян през 2007 год. 

През последните години в България се случиха много наводнения (19 юни 2014 г., 

кв. Аспарухово; 20 юни 2014 г., гр. Добрич; 2 август 2014 г., гр. Мизия и др.). Това 

http://bnr.bg/post/100567180/radioleksikon-bedstviatasa-neshta-koito-se-sluchvat-po-novinite
http://bnr.bg/post/100567180/radioleksikon-bedstviatasa-neshta-koito-se-sluchvat-po-novinite
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природно бедствие е трагично, не само защото има и редица жертви, но то носи след 

себе си много поражения- материални и ...нематериални- страх, стрес, уплаха  у тези, 

които са го преживели. Още повече ако това са деца. 

Необходимо е учителите да използват различни дидактически подходи, методи и 

средства и да се съобразяват с психолого-физиологическите особености на учениците, 

преживели природно бедствие. Нужно е в обучението децата да бъдат запознавани още 

по-сериозно и задълбочено  с характера на  бедствията и авариите, без това да 

предизвиква стрес у тях. Необходимо е учениците да осъзнаят необходимостта от 

подготовка за действие при възникване на събития от подобен характер. Познанията за 

бедствията, правилата за поведение и защита и мероприятията, които следва да се 

извършат за тяхното недопускане или намаляване на вредните им последици, са важна 

предпоставка за адекватно поведение при евентуално възникване на дадено събитие. 

Усвояването и изграждането на трайни знания и умения за действие при бедствени 

ситуации  ще спомогнат  за запазване живота и здравето на децата. Обучението е 

елемент от превантивната работа по защита на населението и стои с особена важност на 

дневен ред пред Европейския съюз, Съвета на Европа и техните структури.  

Позовавайки се на материали от различни изследователи и проучвания, 

направихме опит да покажем ролята на учителя за управление на емоциите на 

учениците. Едно такова проучване е актуално и има определена теоретична и практико-

приложна насоченост за обучението на бъдещите учители, а също и при подготовката 

на различните обучителни курсове на работещите вече учители. Това ще позволи по-

добро разбиране и оценяване естетическа стойност на детските рисунки, ще даде 

възможност на учителите да разработят практически препоръки за бъдещето творческо 

развитие на своите ученици и правилно да оценяват емоциите на учениците.  

Изобразителната дейност се явява носител на голям интелектуален потенциал, 

защото тя дава знания, формира представи и възприятия, обогатява жизнения опит на 

учениците. В училище изобразителната дейност активизира познавателния опит, 

обогатява зрително-образните представи на учениците, стимулира самостоятелността и 

инициативността в дейността им, създава условие за развитие на творческата им изява 

и въображение. Всичко това обуславя необходимостта да се разкрие ролята и 

значението на изобразителната дейност за развитието на творческото въображение на 

учениците от начална училищна възраст. За арт-терапията като способ за преодоляване 

на емоционалните проблеми с децата пише и  А. Воронова ( Воронова, 2013). 

Целта на изследването ни бе разширяване на възможните педагогически подходи 

и методи за използването на изобразителното изкуство и детските рисунки като 

средство за художествено-творческо развитие  не само с цел развиване и стимулиране н 

атворческото въображение на учениците, но и като средство за ефективно управление 

на техните емоции.  

Хипотезите на изследването се изразява в следните допускания:  

1. Детската рисунка като специфичен начин на отразяване на реалността може да 

има значително влияние върху подобряването на интереса на децата, в преодоляването 

на негативните емоции и преживявания, каквото е наводнението. В процеса на 

изобразителната дейност тя може да помогне на детето за намиране различни начини за 

разширяване на възприемането на реалността със средствата на изобразителното 

изкуство, което ще помогне за обогатяване на съдържателната страна на изображението 

в различни творчески произведения. Възприемането и прякото наблюдаване на дадено 

природно явление (в случая – наводнение) е предимство при правилното предаване на 

същото явление относно: избора на цветовете и използването им като изразно средство 

за предаване на състояния, чувства и емоции в рисунката (страх, напрежение и тъга) и 
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този избор на цветове носи повече сведение за спонтанното изразяване и за 

експресивността на рисунката; детайлността, реалността и целостта на рисунката.   

2. Интензивното стимулиране с използване на все по-нови интерактивни методи и 

технологии в обучението, междупредметните връзки с различните видове изкуства 

(музика, художествена литература, изобразително изкуство, сценични изкуства) в 

учебния процес стимулира личностното развитие на учениците и усъвършенства 

тяхното творческо въображение, обогатява се  не само техния епатиен опит, но и този 

на учителите.     

Методи за организация на изследването са сравнителният метод (по отношение 

на резултати на представители от една и съща възраст на два реално съществуващи 

класа от училището в с.  Езерче (общ.Цар Калоян) и в клас от училище в гр.  Разград. За 

обработка на първичната емпирична информация се използват количествени 

(сравнение и съпоставка на данни, статистически анализ) и качествени методи (анализ 

и интерпретация на получения фактически материал). Събирането на първична 

емпирична информация се извърши със следните методи: наблюдение, експеримент, 

беседа, дидактически тест, анализ на резултатите от дейността, анализ на конкретни 

случаи.  

През всичките етапи на дългосрочното ни изследване са използвани:  

 Теоретичен анализ и синтез на изкуствоведческата, психологическа, 

педагогическа и методическа литература за изследването; 

 Анализ на детски рисунки, наблюдение на изобразителната дейност на децата в 
учебния процес и в самостоятелната творческа дейност; 

 Беседа с децата за рисунките, последвани от тълкуване, интерпретация и 
изказвания; 

 Педагогически експеримент, включващ пет етапа.   
Първият етап започна през месец април, 2010 г., когато експерименталната 

група( ЕГ – ОУ „Св.  П.  Хилендарски”, с.  Езерче,  общ.  Цар Калоян ) бе 2 клас. 

Учениците се запознаха с темата „Природни бедствия” чрез използване на 

иновационни и интерактивни методи и технологии:  

 открит урок; 

 презентация; 

 ситуативна игра; 

 демонстрации за правилното положение на главата по време на земетресение; 

 междупредметни връзки с Изобразително изкуство, музика 

 конкурс за рисунка на тема „Моите спомени от наводнението в Цар Калоян през 

2007 год.” ; 

 конкурс за съчинение по преживяване на тема тема „Моите спомени от 

наводнението в Цар Калоян през 2007 год. ”.  

Вторият етап се проведе 5 месеца по-късно, когато учениците от ЕГ бяха в 3 

клас. Проведохме изходящ дидактически тест с ЕГ и КГ-1(клас, който е запознат със 

същата тема по традиционния начин на преподаване) и отчетохме резултатите. 

Третият етап продължи през годините, до учебната 2012/13 година, когато ЕГ бе 

в 5 клас. През месец май 2013 г.  бе проведеноще един експеримент с ученици (2 и 3 

клас ) от ОУ „И.  С.  Тургенев”-гр.  Разград (КГ-2), които не са били преки свидетели 

на природното бедствие наводнение. Участниците в изследването бяха помолени да 

нарисуват рисунки на тема „Наводнение” и да изобразят това, което са чували и знаят 

за природното бедствие от училище, филми и разкази. Така с рисунките на учениците, 

наблюдавали наводнение (ЕГ) и с тези , които не са наблюдавали наводнение–КГ-2, бе 

проведен експеримент с две групи лица от гр.  Разград в обучителен център за ученици 

по различни предмети.   
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1. На ученици и хора,  обучаващи се при професионален учител по изобразително 

изкуство бе предложено да разпределят предварително разбърканите рисунки в две 

групи:  

  на рисунки на деца, наблюдавали наводнението; 

 на рисунки на деца, ненаблюдавали наводнение  

2. С друга група от същия център, но нямащи връзка с изобразителното изкуство, 

проведохме същия експеримент.  

Четвъртият етап продължи през учебната 2013/14година, като с учениците от ЕГ 

бе повторен експеримента с рисунки. Бяха помолени да се върнат в спомените си назад 

във времето- в злополучната 2007 година, и сега като по-големи ученици в 5 клас, да се 

опитат да нарисуват отново своите преживявания  от бедствието след 7 години. 

 В края на  месец март, тази година (2016), проведохме следващият пети етап от  

нашия експеримент с ученици от СОУ „Л.Каравелов”, кв. Аспарухово. Неслучайно 

избрахме това училище. През 2014 г. учениците, учащи там, също станаха свидетели на 

природното бедствие наводнение. Контролната група (КГ-3), с която проведохме 

експеримента е трети клас (16 ученици) и четвърти клас (16 ученици). И на тях като на 

КГ-2 им поставихме задача да рисуват на тема „Моите спомени от наводнението в 

Аспарухово през 2014 г.”.  Предварително им бяха дадени инструкции, че могат да 

рисуват с различни материали , тоест избора е техен. Стигнаха до извода, че 

наводнение най-добре може да се предаде с водни бои, отколкото с флуматери и 

моливи. От класните ръководители и на двата класа разбрахме, че  досега не им е 

поставяна такава тема след ужаса и травмата, на която са станали свидетели. Тоест 

рисунките им са от „първа ръка”, достатъчно експресивни и пълни с емоции. Никой 

досега в училището не се е осмелил да постави темата за рисуване на децата. След края 

на поставената рисувателна задача, решихме да проверим как те възприемат чужди 

детски рисунки на деца, свидетели на наводнение. Проведохме и с тях експеримента, 

описан в друг наш докла под формата на игра. Задачата им  бе да се опитат да 

разпределят куп рисунки на две групи: на рисунки на деца, наблюдавали наводнение и 

на рисунки на деца, ненаблюдавали наводнение. Те участваха с голямо желание  и се 

справиха доста добре. Учениците от КГ-3 (трети клас) успяха да отделят 7 от 8 

правилни рисунки , а КГ-3 (четвърти  клас) 6 от 8 правилни рисунки. Последва беседа, 

като предварително заеха най-добрата за тях поза (на земята-седнали, легнали, други до 

експериментатора).С тяхно разрешение направихме звукозапис на разговора. Започнаха 

да разказват за това къде са се намирали по време на наводнението, как са се 

почувствали , питаха и мен за наводнението в Цар Калоян, за нашите ученици и др. 

въпроси по темата. Внимателно подходихме към всички ученици , и именно за това, не 

проведохме експеримента още веднага след трагедията. По препоръка на директора на 

училището, решихме да мине известно време. 

Според нас след проведения експеримент успяхме: да обогатим емоционалния 

опит на учениците;  помогнахме им да се „разтоварят” емоционално от негативните 

преживявания; дадохме им възможност да изразят своите емоции (както чрез 

средствата на изобразителното изкуство и играта, така и вербално), тъй като 

невъзможността за изразяване на емоциите  би се отразила  отрицателно върху 

психическото и физическото им  здраве.  

Л. Шапиро (1999) твърди, че способността на детето да изразява емоциите си с 

думи е жизненоважно условие за реализиране на основните му потребности. Думите, 

които описват емоциите - щастлив, развълнуван, тъжен, разтревожен, обезпокоен - са 

свързани със самите емоции. В семейства, където чувствата се изразяват и обсъждат 

открито, децата развиват речник, с който обмислят и предават емоциите си. В 
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семейства, където чувствата се потискат и се избягва емоционалното общуване, има 

вероятност децата да са емоционално неми.  

В по-нататъшната ни работа предстои подробен сравнителен анализ на рисунките 

на новата КГ-3 (учениците от 3 и 4 клас , кв. Аспарухово) с КГ-2 (учениците от гр. 

Разград) и тези на ЕГ (учениците от с. Езерче) според: цветовете, които  са използвали; 

предметите, които са изобразили (дървета, къщи, деца, коли, умрели животни...). 

Иновационното и теоретичното значение на изследването  според нас се 

заключава в това, че:   

 Изследванията обосновават необходимостта от използването на 

изобразителното изкуство за развиване и стимулиране на творческото 

въображение на учениците от начална училищна възраст. Рисунката се разглежда 

не само като резултат на изобразителното творчество, но и като възможен фактор 

за въздействие върху изобразителната дейност на изследваните лица, творческо 

въображение и активност на учениците, тяхната емпатия и по-добро справяне с  

преживените  емоции при природни бедствия.  

 Проучването към този етап показва, че ученици, които са били преки 
свидетели на дадено природно бедствие (в случая–наводнение), степента на 

експресия, точност, цветова гама и др.  в техните рисунки се отличава от 

рисунките на тези, които не са наблюдавали наводнение (тоест познанията им за 

природното бедствие са чисто теоретически–от учебници, книги, филми и др.  

източници).   

 Резултатите и заключенията, направени в настоящата разработка могат да 
бъдат ценни при провеждането на специални курсове, семинари, както и в 

обучението на учители. Апробираният описан подход и установената методика за 

прилагането му може да подпомогне бъдещите специалисти–студенти и младши 

учители, работещите в практиката на помагащите професии (психолози, социални 

работници, възпитатели в образованието).   

Препоръчваме в „Часа на класа “ , класния ръководител  да провокира учениците 

да стигат до житейски истини с повече мислене и спорове. Емоционално преживените 

нравствени моменти, преминали не само през разума, но и през сърцето формират по-

трайни качества. Безспорно е влиянието и ролята  на учителите и класните 

ръководители, за обучението, възпитанието, развитието на социалните и личностни 

умения на подрастващите и управлението на емоциите на учениците. Студентът, 

подготвящ се за бъдещ учител трябва да осъзнава значимостта и степента на 

въздействие чрез своето общуване върху останалите хора, а в чисто професионален 

план - върху децата, учениците, родителите, колегите. Студентите, независимо от 

професионалния си профил, е важно още преди да напуснат аудиториите, да се научат 

ефективно да управляват първо собствените си емоции, а после и тези на бъдещите си 

ученици и колеги. 
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Резюме: Волята за власт и волята за здраве при Ницше са в тесни връзки и взаимоотношения. 

Волята за власт (мощ), схващана като насоченост навън (към света) или като насоченост навътре (към 

себе си), има различни проявления и форми и е обвързана с контекста, в който се проявява (кога, къде, 

как). Понятието Ressentiment е от особено значение за изясняване на болестното и здравото състояние у 

човека. Настоящият доклад разглежда освобождаването от ресентимента посредством волята за власт 

като преодоляване на болестта и един неспирен процес на себенадмогване, изграждане и непрекъснато 

утвърждаване на здравата личност. 

 
Ключови думи: воля за власт, воля за здраве, Ницше, ресентимент, здрава личност 

 
Abstract: The will to power and the will to health are closely related throughout Nietzsche’s works. The 

will to power, exerting itself in two major opposite directions – inward and outward, has multiple manifestations 

in different forms, but always existing in the specific context of its current manifestation. The notion of 

Ressentiment lies on an important crossroads on the way towards the well being of man and is of particular 

interest in regards to the states of health and disease. This paper discusses the liberation from resentment through 

the will to power understood as a will to health, as in battling disease in an unceasing process of self-

overcoming, of building and constantly reaffirming the healthy personality. 

 
Keywords: will to power, will to health, Nietzsche, Ressentiment, healthy personality 

 

„От волята си за здраве и живот изковах своята философия” 

Фридрих Ницше 

 

Въведение  

Целият свят, според Ницше, е изграден от властови взаимоотношения: „Този свят 

е воля за власт и нищо повече. Самите ние сме воля за власт и нищо повече.” 

Подвластен на тази фундаментална сила - волята за власт - светът непрестанно се 

развива, организира и реорганизира. Светът, схващан като един непрекъснат процес на 

изграждане и разрушване - и в този смисъл - наподобяващ живия организъм, в който 

ежечасно и ежеминутно се раждат и умират нови клетки. 

Волята за власт (мощ) е ключов концепт в Ницшевата философия. Чрез волята за 

власт Ницше прави опит за едно ново тълкуване на света: да се изобрази волята за 

власт в природата, живота, обществото; да се види като воля за истина, религия, 

изкуство, морал; да се изследва в различните й трансформации, в тесните й връзки и 

отношения с всички дейности на човешкия живот, в различните измерения на живота 

изобщо. 

Волята за власт не е с някаква абсолютна стойност, догматично дадена и разбрана. 

Волята за власт може да изглежда по един или друг начин според  нейната насоченост 

(към себе си или навън към света) и според контекста, в който се проявява (кога, къде, 
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как). Различни са измеренията на волята за власт у различните хора и до различни 

последици води тя. От особено значение за нейното проявление, според Ницше, е 

съчетаването й със състояние на болест или здраве. Така Ницше говори за пропитите от 

Ressentiment християнски духовници като за болни и ги противопоставя на Заратустра, 

който „не е сътворен от болест и воля за власт хибрид” (Ницше, 1995, с.8). 

 

Ресентимент (Ressentiment) 

Ключово понятие за изясняване на отношението между волята за власт и здраве 

е понятието ресентимент (Ressentiment) - ресентиментът като един своеобразен 

разграничител между състоянието на болест и здраве у човека и дори като критерий за 

наличието на болест: „Самата болест е един ресентимент” (Ницше, 1995, с. 24). 

Като твърди, че благодарение на собственото си продължително боледуване е 

разгадал феномена ресентимент, Ницше заявява, че отново благодарение на болестта си 

се е освободил от него. 

Понятието Ressentiment включва разнородни негативни чувства и реакции, 

измежду които водещи са скритата омраза, затаеното враждебно чувство, потайната 

неприязън. Отличителна характеристика на тези чувства е тяхната скритост, неявност и 

склонността им да се появяват отново и отново, прикрити съзнателно или несъзнателно 

под маската на нещо друго. Така например като „мразители на живота” Ницше 

определя тези религиозни проповедници, които от позициите на доброта и любов към 

хората им обещават хубав отвъден живот, вместо пълнокръвен живот тук и сега 

(Ницше, 2000).  

Затаената омраза е рожба на слабостта, настоява Ницше (Ницше, 1995, с. 26). При 

слабите има склонност за повтаряне и преповтаряне на разрушителните афекти ревност 

и завист. Ресентиментът на подтиснатите  („робите” според Ницшевата реторика) се 

превръща в творчество и поражда ценности. Става въпрос за изобретяването на „злия 

враг”, „злия човек” и съответно – на себе си – в ролята на „добрия”. Съществен момент 

тук е, че определянето на вътрешното добро става чрез отричане на външното. При 

такъв вид определяне съществуването на доброто Аз е обвързано със съществуването 

на лошия (злия) Друг по такъв начин, че човек губи собствената си ценност, ако няма 

налични зли врагове. Това отричане („не”) и обръщане навън, вместо към себе си, е 

част от ресентимента - казване „не” на външното, на различното, на несвоето, вместо 

казване „да” на себе си и самоутвърждаване (Ницше, 2002, с. 240-241). Както ще видим 

и по-нататък, според Ницше, позитивното самоутвърждаване, самоутвърждаването чрез 

себе си, е позицията на силната, здравата личност. Дълбоко нещастни, хората на 

ресентимента започват да приемат нещастието като Божие избраничество и отличие, и 

дори блаженство, извличайки удоволствие от страданието. Омразата и желанието за 

мъст, отричането на външното може да се разпростре и към вътрешното - пропитите от 

ресентимент започват да мразят и отричат и себе си - вярвайки в греха, живеейки в 

страх и с мъчително чувство за вина. Така, според Ницше, творчеството на 

ресентимента създава ценностите добро и зло, справедливо и несправедливо. Именно 

по този начин става възможно отмъщението да бъде представяно под името 

„справедливост”. И изобщо, това е начинът, по който се случва възвеличаването на 

всички реактивни афекти на ресентимента (Ницше, 2002, с. 276).  

Ресентимент би могло да има и при силни натури, но при тях емоциите бързо се 

отреагират и съответно бързо се забравят, без да остават вредни последствия. Както 

казва Ницше, ресентиментът при силните („благородните” в Ницшевата терминология) 

„се изразява и изчерпва в незабавна реакция, ето защо той не трови” (Ницше, 2002, с. 

243). Здравите, силни натури не размишляват дълго за своите врагове и несполуки. Те 
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имат в излишък „пластична, възпроизвеждаща, лечебна и стимулираща забравянето 

сила.” И в този смисъл умението да се забравя е хубаво и полезно умение. 

Отмъстителността, завистта и ревността като съставни елементи на ресентимента 

са резултат от „изкривената оптика на болния”. И тъй като при Ницше тялото и душата 

са в неделимо единство, той подчертава, че афектните състояния на ресентимента 

изпепеляват и тялото, и душата (Ницше, 1995, с.25). Ресентиментът, твърди Ницше, е 

най-взривоопасното вещество, най-голямото зло за болния е неговата затаена омраза. 

Но тя е и неговата най-естествена склонност – затова при подобни състояния е проява 

на висш разум да приемеш себе си като съдба, която да обичаш (amor fati). 

Преодоляването на ресентимента, оздравяването, е процес на завръщане към себе 

си, даване на свобода, разрешаване дори и на най-трудните задачи чрез игра - без 

никакъв натиск, принуда или лошо настроение – защото всяко „длъжен си” вреди на 

човека и неговите дела (Ницше, 1995, с.57, 2000, с.66). За Ницше утвърждаването на 

здравите инстинкти е здраве, а ресентиментът е действителната болест. Ако не 

подтиска здравите си инстинкти и е освободен от ресентимент, дори и в периоди на 

най-тежка болест, човек може да бъде здрав (Ницше, 1995, с.56).  

 

Здравата личност 

От всичко казано до тук става ясно, че здравата личност най-напред е 

освободена от Ressentiment. Здравият човек според Ницше е съвкупност от душа и 

тяло, цялостна личност. Като говори за това, как голямата мускулна енергия се 

съчетава с мощен творчески прилив; или как когато тялото е въодушевено, 

въодушевена е и душата; как добрият сън, радост и смях, бодрост и търпение са 

характерни за доброто здраве - Ницше всъщност описва основни характеристки на 

здравия човек (Ницше, 1995). А когато изброява критериите, по които се познава 

благополучието на успелия човек, Ницше представя по своеобразния си художествено-

метафоричен начин един (1) силен и физически здрав човек („той е като издялан от 

един ствол, едновременно нежен, твърд, благоуханен!”); (2) човек, който „измисля 

лекарства срещу болестите, възползва се от неприятните случаи, извличайки от тях 

полезното - онова, което не го убива, го прави по-силен”; (3) човек, който се чувства 

добре в своето общество и компания - все едно дали е в компанията на книги, природа 

или хора (социално благополучие); (4) човек, който не вярва нито в „нещастието”, нито 

във „вината” - справя се със себе си и с другите (асертивен); (5) освободен от 

ресентимент, умее да забравя - достатъчно е силен (психически и физически), за да му 

се удава всичко по възможно най-добрия начин (Ницше, 1995, с.17). И това така 

описано състояние на благополучие, е сходно с дефиницията на Световната здравна 

организация (СЗО) за здравето като състояние на „пълно физическо, психическо и 

социално благополучие на индивида, а не само липсата на болест или недъг” (The 

Constitution of World Health Organization, 1946, 2016). 

Като говори за здраве, Ницше има предвид едно „ново здраве” и въвежда 

понятието висше здраве – здравето, което непрестанно трябва да придобиваш; здравето, 

което не съществува като нещо крайно и завършено, а непрестанно се твори и изгражда 

(Ницше, 1995, с.106); здравето, като съчетание и единство на мощен дух и здраво тяло 

(Ницше, 2000). 

Настоявайки, че човешкият живот е тук, на земята, в този единствен свят, който 

съществува тук и сега, Ницше подчертава, че здравият човек се грижи и за душата, и за 

тялото си. Човекът не е безплътно същество: „’Тяло съм аз и душа’- тъй говори детето. 

А защо да не говори човек като децата” (Ницше, 2000, с.73). Отново в „Тъй рече 

Заратустра” Ницше не просто дава право на тялото, а му дава цялата власт. Тялото е 

мощният повелител и мъдрец, творящ  мислите и чувствата на човека: „творческото 
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тяло си създаде духа като ръка на своята воля”; „в твоето тяло има повече разум, 

отколкото в най-добрата ти мъдрост”. 

Като отрича религиозните практики, при които тялото бива презирано, 

разболявано и дори умишлено увреждано, Ницше призовава най-напред за телесно 

здраве, а не за спасение на душата. За здравия човек е от съществено значение изборът 

на храна (физическа и духовна), мястото на живеене (местожителство, жилище, но и 

хората, с които живее или самотата), климатът (като географско-физически дадености, 

но и като социална среда). Здравият човек живее активно, но и почива по подходящия 

за себе си начин („да избереш свой начин на почивка”). Като говори и сериозно, и с 

ирония за храненето в духовен, физически и морален смисъл, за чистотата и добрата 

лична хигиена, Ницше разисква с еднаква лекота и ползата/вредата от чая, кафето, 

алкохола, супата („Никакво междинно хранене, никакво кафе - то прави човека мрачен. 

Чаят е полезен само сутрин”; „Супата преди основното ядене”), и сериозните 

последствия от липсата на духовна храна, от налагането на духовна диета („без 

всякаква духовна храна...изгладнял и изпосталял”). А като изтъква сериозните си 

интереси в областта на физиологията, медицината и природните науки, Ницше 

заключава, че „всичко в тялото и духа зависи от храносмилателната система”, като 

разбира се, „мярката е индивидуална” (Ницше, 1995, с.38). 

Въпросът за изхранването заема изключително сериозно място в Ницшевата 

философия на живота (Пожарлиев, 2013), най-вече защото от съществена важност е 

„как трябва да се храниш точно ти, за да достигнеш максимума на твоята сила” (Ницше, 

1995, с.34). Ако приемем, че постигането на този максимум на силата означава 

цялостно осъществяване на заложения у всеки човек потенциал, тогава става възможно 

да се разбере, защо Ницше отрича състраданието, но състрадава на този, който не е 

реализирал своя потенциал и защо твърди, че свръхчовекът е смисъла на човека 

(Ницше, 1996, 2000, с.57). 

Като говори за любовта, властолюбието и себелюбието като за трите неща, които 

досега „са най-много проклинани и най-злостно хулени и клеветени”, Ницше ги 

премерва с нова мяра, по човешки. Ницше утвърждава себерадостта като добродетел, а 

здравото тяло – като символ и израз на себерадващата се душа, като силен и убедителен 

аргумент в полза на живота. Любовта е още един аргумент в полза на утвърждаването 

на живота и „всяко негово омърсяване с понятието „нечисто” е престъпление срещу 

живота - то е истинският грях срещу святостта на живота.“ За нова добродетел Ницше 

обявява и властолюбието. Но като възхвалява себелюбието („читавото и здраво 

себелюбие”), което извира из мощната душа и здравото тяло, Ницше подчертава, че 

силната, здравата личност, властва най-напред над себе си (Ницше, 2000). 

 

Воля за здраве и воля за власт 

Волята за власт е неизменно свързана с живота: „Дето намирах нещо живо, там 

намирах и воля за власт” - твърди Ницше чрез думите на Заратустра. Волята за власт е 

силата, която иска не просто живот, не просто оцеляване, а могъщество - непрекъснато 

увеличаване на способностите, превъзмогване и растеж: „Как само успях да понеса 

всичко това? – реторично се пита Заратустра - Как надмогнах и надвих такива рани? 

Как възкръсна душата ми от тези гробове? ... Хвала на тебе, моя вольо! Само дето има 

гробове, има и възкресения!” (Ницше, 2000, с.149). Аналогично звучат и думите на 

самия Ницше, когато заявява: „Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен”. 

Утвърждаващ не философията на нищетата, а философията на изобилието, 

богатството и пълнокръвния живот, Ницше настоява, че „цялостният аспект на живота 

не е в нуждата, нито в глада, а по-скоро в богатството, в задоволеността, в дори 

абсурдното разточителство – където има борба, тя е за власт.” (Ницше, 1992, 92-93). 



- 1209 - 
 

Като подчертава, че от волята си за здраве и живот е изковал своята философия, 

Ницше изтъква, че именно в годините на най-ограничената си виталност е престанал 

да бъде песимист. И прави парадоксалното на пръв поглед твърдение, че дори и в 

периоди на най-тежка болест, човек може да бъде здрав.  

Волята за власт може да бъде насочена навътре (към себе си) или навън (към 

света). Като естеството на всичко живо е такова, че се заповядва на този, който не може 

да се покорява на самия себе си: „Ако ти не властваш над себе си - други ще властват”. 

В този смисъл е и твърдението на Ницше, че за да придобие истинска власт, за да бъде 

истински господар, себевъзпитаващият се властелин най-напред трябва „в него самия 

да има своя образец”, преди да се реши да насочи волята си за власт навън, извън себе 

си, с претенциите да властва и да лекува: „Лекарю, помогни си сам: така ще помогнеш 

и на твоя болник. Неговата най-добра помощ ще бъде да види със собствените си очи 

тогова, който сам себе си изцелява” (Ницше, 2000, с.115). 

Волята за власт е неизчерпаемата творческа съзидаваща воля на живота (Ницше, 

2000, с.150). При пропитите с ресентимент натури, както вече разгледахме, тази 

творческа воля твори „зъл враг”. „Злият враг” може да бъде откриван навън, но може да 

бъде и „вътрешният враг” у всеки един човек; или дори лошото време. Търсенето на 

вина и на виновни, вместо утвърждаването на нещата такива, кавито са, 

продължаването по-нататък с още по-голяма мощ и с намиране на нови възможности 

(перспективи), отличава болната от здравата личност. Намирането на нови 

възможности, преоценката на нещата от нови гледни точки, позволява 

интерпретирането да бъде разглеждано като форма на волята за мощ, като процес, като 

сбъдване. А интерпретацията - да бъде схващана като живот, като нещо, в което се 

сбъдваме (Теохаров, 2006, 24-25). По този начин чрез волята за здраве и волята за власт 

човек се освобождава от ресентимента, оздравява и твори неспирно себе си и своя свят. 
 

Заключение: 

Волята за власт и волята за здраве могат да се схващат като един „напор навън от 

себе си”, като неутолим подтик да реализираш себе си в една по-висша форма, да 

реализираш цялостния си потенциал. Или казано на езика на Ницше - непрекъснато да 

се себенадмогваш, да изграждаш висше здраве, да твориш в себе си свръхчовека, да 

живееш истински пълнокръвен живот - тук и сега. 
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Резюме: Настоящата разработка представлява общ теоретичен преглед върху проблема за стреса в 

организациите, причините, които го обуславят и някои стратегии за справяне с него. Началото е за кратка 

характеристика на стресогенните събития, фазите при протичане в реагирането на стреса и негативните 

ефекти от него. Впоследствие се разглеждат особеностите и същността на копинга както като показател 

за трансформирането на субективно-сложните ситуации в проблемни, така и същевременно като 

възможност за разрешаването на проблема и/или редуцирането на негативните емоционални 

преживявания от него. Описани са фактори за стрес, свързани с организационната структура, 

комуникацията, личностните особености на служителите и др. Стратегиите за справяне със стреса са 

дискутирани като част от организационната промяна, в зависимост от организационната култура и от 

индивидуално изработения набор копинги.  

Ключови думи: стрес, субективно-сложна ситуация, стратегии за справяне, организация 

 
Abstract: This study presents a general theoretical overview of the problem of stress in organisations, the 

causes which determine it and the coping with it. First is a short characterization of the stressful events, the 

stages of stress response and the negative effects of it. The characteristics and the nature of coping are presented. 

Coping can be seen as an indicator of the transformation of subjective complicated situations in problem and also 

as an opportunity to resolve the problem and/or reduction of negative emotional experiences caused by it. Stress 

factors are described which are related to the organizational structure, the communication, the personal 

characteristics of the workers, etc. Coping strategies are discused as part of the organizational change, depending 

on the organizational culture and on the custom-made set of coping.  

Keywords: stress, subjective complicated situations, coping, organization. 

 

Уводни думи 

 

Минал е половин век, откакто американският психолог Р. Лазарус публикува 

фундаменталния си труд (Lazarus, 1966) върху стратегиите за справяне със стреса, 

наричани още копинг стратегии. Същевременно почти столетие ни дели от времето, 

когато канадският изследовател от австро-унгарски произход Ханс Селие прави 

голямото си откритие върху изследването на стреса (Селие, 1982). В днешно време 

връзката между копингите и стреса стои в основата на множество проведени и 

провеждащи се изследвания по целия свят в рамките на психологията, психиатрията, 

медицината и др. Стресът – във всичките му измерения – на работното място е сред 

централните казуси, пред които стои Организационната психология в стремежа си за 

по-адекватното му и оптимално управление.  

 

Реакции при стрес и особености на стресогенните събития 

 

Общият адаптационен синдром, както го нарича Селие (Селие, 1982) преминава 

през три етапа: тревога (срещата със стресора); съпротива (използването на ресурси за 

mailto:fc_gretna@abv.bg
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преодоляване на стресора); изтощение (моментът, в който ресурсите са изчерпани и 

личността е напълно податлива към неблагоприятни психични и физиологични 

промени). Стресът не е нещо, което трябва да се избягва, тъй като сам по себе си той е 

една адаптационна реакция. Неблагоприятният или увреждащият стрес – наричан 

дистрес – е този, който разболява.  

Връзката между стреса и болестта е еднозначно призната отдавна (Сиймън, 

Кенрик, 2002). Множество изследвания и наблюдения показват болестотворното 

влияние на стреса за възникването на соматични, психични и психосоматични 

заболявания (Вассерман и др., 2005; Смулевич, 2000; O’Leary, 1990 и др.). 

В литературата се описват няколко основни понятия, чрез които се характеризира 

стресовото събитие. В една насока тези събития са извън контрола на личността (Alloy, 

Clements, 1992). Преживяването на човека е, че не може да контролира случващото си. 

Това допринася за една друга особеност на тези събития – пораждането на несигурност 

(Lazarus, Folkman, 1984). Освен това, стресовото събитие – по свой специфичен начин – 

изправя личността пред малко или повече нови изисквания, с които тя до този момент 

не се е сблъсквала (Fenz, Epstein, 1967). Под стресогенното въздействие на тези 

особености по естествен защитен начин човек реагира с тревожност. 

 

От субективно-сложна към проблемна ситуация 

 

Тревожността е реакция не само при преживявания за новост, несигурност или 

неконтролируемост по отношение на определени събития, но и при пренатоварване на 

психиката с възбуди по чисто интрапсихични механизми, работещи при конфликт, при 

фрустрация и т.н. Всички тези дебалансиращи психиката фактори се разглеждат както 

като причина за пораждане на тревожни изживявания, заплаха за самооценката и 

самоуважението, така понякога и като заплашващи физическата цялост на организма 

ситуации. Тези случаи се обозначават като субективно-сложни ситуации (Василюк, 

1984; Мадолев, 2012).  

Психоповеденческото отреагиране на личността, изпаднала в подобна 

субективно-сложна ситуация, може да бъде твърде различно, но по същество се 

организира около две възможни нива.  

Едното ниво превръща субективно-сложната ситуация в защитна, тъй като е 

налице включване на един или повече защитни механизми. Защитните механизми може 

да определим като несъзнавани интрапсихични конструкти, имащи за цел да 

възпрепятстват осъзнаването на тревожещи индивида чувства, мисли, намерения за или 

следствия от поведение, неприятни преживявания от конфликти или събития и случки, 

имащи стресогенен и/или фрустриращ характер (Карабельов, 2014).   

Другото ниво на отговор превръща субективно-сложната ситуация в проблемна, 

защото се активизират съзнателни, целенасочени и волеви подходи за разрешаване и 

справяне с травмиращите преживявания и обстоятелства, които подходи се наричат 

копинг стратегии.  

Разделението на тези две нива е, разбира се, условно, тъй като механизмите, които 

ги съставят, могат да се преплетат или последват в задействането си. 

 

Копинг стратегии – кратка характеристика 

 

Класическият подход на Ричърд Лазарус ги разграничава на две основни групи: 

проблемно-фокусирано справяне или често определяно като активно справяне, и 

емоционално-фокусирано справяне или пасивно справяне (Lazarus, R., Folkman, S., 

1984). Това са, всъщност, двете основни функции на копинг стратегиите. Някои 
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изследователи (Рашева, М., 2006; Carver, C., Schreier, M., 1994) приемат, че двата вида 

копинги много често се проявяват заедно в различни пропорции и е трудно да се 

определи на копинг от коя точно група се дължи постигнатият ефект.  

Копингите се определят още като инструментални и палиативни (Cohen, Lazarus, 

1979); поведенчески и когнитивни (Fleishman, 1984); в някои случаи класификацията 

им е разширена (Ангелова, 2011; Tobin et al, 1989); често като трета отделна голяма 

група копинги се посочва търсенето на социална подкрепа (Зиновиева, 1997; 

Карастоянов, 1996; Стоянов, 2005; Felsten, 1998).  

Изследвания разкриват индивидуални различия при използването на копинги. 

Фактори, обуславящи определени различия, са възрастта и пола (Folkman, Lazarus, 

Pimley, Novacek, 1987). По-възрастните хора предпочитат да използват копинги, 

насочени към подкрепяне на здравословното състояние. По отношение на пола: 

самоконтролът в емоционалната експресивност е копинг, по-използван от мъжете, 

отколкото от жените. Обратното важи пък за стратегията на положителната преоценка. 

Определени различия се наблюдават също така по отношение културната и 

професионалната принадлежност, а също така и по отношение местоживеенето 

(Ангелова, 2011).  

Най-общо може да опишем копинг стратегиите като когнитивни и поведенчески 

средства и механизми за такова въздействие върху стимулите или условията на средата, 

целящо тяхната трансформация поради интензивният им заплашващ характер, който те 

(стимулите и условията) имат за личността или пък такава интрапсихична промяна, 

съзнателно и целенасочено ориентирана към редуциране емоционалното напрежение и 

стреса. 

 
Фактори за стрес в организацията 

 

На организационно равнище детерминацията на стреса често е свързана с 

характеристиките на организационната структура и произтичащите от нея линии на 

комуникация: вертикална (между различните по йерархия служители) и хоризонтална 

(между равните в йерархията) (Илиева, 2006-а). От значение в случая са: нивата на 

ефикасност (как е организирана комуникацията – пимено / устно / по електронен път / 

съчетание между някои от изброените); и нивата на ефективност (доколко преводът на 

информация служи за организиране и изпълняване на задачите). Доколко я има и как 

протича неформалната комуникация също се отразява на нивата на стрес.  

Особеностите на хоризонталната и вертикалната комуникация са свързани и с 

един друг фактор за стрес на организационно равнище – нивото на координация: между 

отделните служители; между отделните работни групи; между служители и 

мениджърски състав. Затрудненията по тази линия нарушават качеството на даваната и 

приеманата обратна връзка, в последствие на което се стига до неясноти: в 

изискванията за дадено изпълнение; в оценката на междинните и крайните продукти; в 

задълженията и отговорностите; в ролевото разпределение.  

Условията на труд или физическите средови фактори са онези, които както 

действат и повлияват на работния процес и на резултатите от него, така и имат връзка 

със здравословното състояние на служителите (Ригио, 2006; Трифонов, Евтимов, 

Николов, 1989; Ivancevic, Matteson, 1987). Значение за здравословното състояние и 

преживяването на стрес имат: атмосферното налягане; химичните въздействия; шумът; 

прахта; светлината; вибрациите; лъченията; температурата (Матоушек, О., Ружичка, И., 

1968; Ivancevic, Matteson, 1987). Въздействията на физическите средови фактори могат 

да бъдат свързани и с неблагоприятни стресови преживявания що се отнася до 

заболявания, предизвикани от условията на работата. Неблагорпиятното и често 
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излагане на увреждащо/и здравето условие/я на труда може да доведе до реални 

физиологични заболявания. До последните също може да се стигне вследствие на 

злополука по време на работата. Злополуките биват причинени от: неправилна 

организация на технологичния процес и неизправност в техническите съоражения; 

нарушения или грешки при работната манипулация; интензификация на работния 

процес и др.   

На индивидуално равнище също могат да бъдат описани определени фактори, 

повлияващи върху нивото на преживяване на стрес. Такъв един фактор са личностните 

характеристики на служителя. Често даван пример е за Синдрома тип А, съставен от 

някои взаимосвързани особености, правещи го по-податлив към стресогенните условия 

на работа (Сиймън, Кенрик, 2002). Тук индивидите са лесно изпадащи в състояние на 

психомоторна възбуда; имат усещания за неконтролируемост на събитията и дефицит 

на време; склонни са към враждебност и съревнования и не умеят да си почиват.  

Степента на съответствие между професионалната компетентност на служителя и 

конкретните изисквания на дейността, която извършва, е друг важен фактор що се 

отнася до преживяването на стрес (Илиева, 2006-а). Невъзможността на служителя да 

удовлетвори изискванията на работната задача поради пропуски в професионалните 

умения, очаквани за същата задача, довежда до неспазване на сроковете, дефицити в 

крайния продукт, хаотичност в изпълнението и т.н., водещи от своя страна да 

повишаване преживяването на стрес.  

Други фактори могат да бъдат: преживяването на физическо и/или психично 

неблагополучие извън работната среда (повлияващи на работата на служителя в 

организацията); работното претоварване; несъвместимостта между работните 

задължения на човек и животът му извън работа; конфликт между личните ценности и 

организационните такива; промяна в работните задължения и др. (Илиева, 2006-а; 

Стоянов, 2005; Паунов, 2006; Ivancevic, Matteson, 1987).  

На индивидуално и организационно равнище могат да бъдат разгледани и 

факторите за стрес, произтичащи от организационната промяна (Илиева, 2006-б). 

Съответните фактори са пряко свързани със специфичните форми на съпротива срещу 

случващата се или подготвяна промяна. Дали изменения в структурен план на 

организацията или пък промени в изискванията и смяна на стандарта за изпълнение на 

конкретна група задачи, последиците са преживяване на усещане за неопределеност, 

тревожно очакване, неясноти, усещане за загуба на контрола и т.н., които са преки 

източници на стрес.  

 

Стратегии за справяне със стреса в организацията 

 

Управлението на и справянето със стреса са част от организационната промяна, 

детерминиращи в определена степен нейните адекватност и успешност (Илиева, 2006-

а). Както факторите за стрес биват разглеждани на организационно и индивидуално 

равнище, така на съответните се разглеждат и различните стратегии за справяне със 

стреса (Илиева, 2006-а; Паунов, 2006; Стоянов, 2005). 

На организационно равнище управленската част: налага структурни промени 

(когато те са необходимо) с цел оптимизиране вертикалната и хоризонталната 

комуникации; разработва и внедрява (със съдействието на организационни психолози) 

нови, по-адекватни модели за осъществяване на обратна връзка; включва превантивно 

интервенции за редуциране на стреса; препроектира длъжности; включва 

мениджърския състав в тренинги за подобряване комуникационните умения; съвместно 

с трудови и организационни психолози подобрява физическите условия на труд; 

включва служителите да участват в извършваните промени; манипулира изискванията 
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към служителите, съобразявайки нивото на индивидуалната професионална 

компетенция с възможността за достигане оптимален като стандарт краен продукт и др. 

Организационата култура, чрез съдържащите се в нея поведенчески норми, 

управлява цялостния характер на използваните стратегии за справяне със стреса в 

организацията. От съдържанието и насочеността на копингите се определя и 

доминиращо действащата функция на организационната култура. Като функции се 

разглеждат (Илиева, 2006-а) адаптивната и защитната. Адаптивната предполага 

използването на копинги, действени и активни по характер, проблем-фокусирани по 

насоченост, с очакване за промяна в ситуацията, повишаващи адаптивните потенциали 

на служители и редуциращи общите нива на стрес. Защитната функция е пасивна по 

характер, емоцио-фокусирана по насоченост, не предполага промяна и търси избягване 

и/или примиряване със стресогенния носител. 

Съществува определена зависимост между характера на поведенческите норми и 

нивата на възприемания и преживяван стрес от служителите (Van der Velde, Class, 1995 

– цит. по Илиева, 2006-а). Конструктивните норми предполагат съпричастност, 

уважение, подкрепа, емоционална отзивчивост, дружелюбно насърчаване. Колкото 

повече присъстват, толкова по-ниски са нивата на преживяван стрес, а емоционалната и 

социална подкрепа имат доминираща роля сред копингите. Агресивно-дефанзивните 

норми управляват взаимоотношения на конкурентност, съревнование. Пасивно-

дефанзивните норми съществуват в култури, които толерират избягването на директни 

конфронтации, хората предпочитат да следват и да са зависими от другиго.  

На индивидуално равнище стратегиите за справяне със стреса са пряко зависими 

от индивидуалните реакции на служителите на стресогенните носители.  

Психоповеденческото отреагиране при организационната промяна – като 

стресогенен фактор – може да протече по три линии (Costello, 1994 – цит. по Илиева, 

1996-б): на паника, на риск и на комфорт. Стратегически най-целесъобразно е 

насочването на управленските усилия към намиращите се в зоната на комфорта, тъй 

като чрез тяхната стабилност може да се осигури по-широка подкрепа за тези, които са 

в зоната на риска, а оттам и за тези, които реагират с най-силни отрицателни 

преживявания (намиращите се в зоната на паниката).  

Така мрежата на подкрепа не просто се увеличава, но нейното увеличаване 

подсилва възможността организационната промяна да бъде възприета с максимално 

редуцирани отрицателни преживявания от съпротивляващите се на промяната. 

Подкрепата може да бъде под различни форми (Стоянов, 2005). Емоционалната 

подкрепа стимулира преживяването на положителни чувства, тъй като е свързана с 

изразяването на загриженост към служителя и демонстриране разбиране на личните му 

трудности и опасения. Информационната подкрепа стимулира чувството за сигурност 

при служителя, тъй като чрез нея му се осигуряват необходими данни, които могат да 

бъдат както по отношение преките му работни задължения, така и във връзка с 

възможностите му къде и как може най-адекватно да му се съдейства за оптимизиране 

личностните механизми за справяне със стреса. Социалноинтегративната подкрепа е 

подкрепата на служителя чрез работната група. Инструменталната подкрепа включва 

финансова и материална помощ. Под организационна подкрепа разбираме онова 

съдействие към служителя, което произтича от организацията като институция.  

Разбирането за копинга на индивидуално равнище в организацията включва 

подход, центриран около различни техники и тренинги, в които служителите се 

включват, за да опознаят по-добре както причините и последиците от стреса, така и да 

повишат личните си ресурси за справяне с негативните последици от него (Илиева, 

2006-а; Стоянов, 2000). Възможностите в тази насока са много и разнообразни: 

тренинг-програми в организацията; социалнопсихологични тренинги; 
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психорелаксационни техники; автогенни тренинги; външни за организацията културно-

масови събития; спортни програми; музикотерапия; дебрифинг и т.н. 

 

Заключение 

 

Безспорно организационната среда генерира множество фактори, които както по 

собствена линия, така и във взаимозависимост и взаимообусловеност, се оказват 

стресогенни, заплашвайки и дебалансирайки душевния комфорт на служителя. 

Копингите в организацията и тяхното управление следва да се разбират под 

детерминацията на факта, че личността на служителя, както всяка друга, е 

биопсихосоциално единство, така управлението на копингите е всъщност управление 

на един многофакторен и многоаспектен адаптационно-регулаторен процес.  
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Резюме: Тази статия има за цел да покаже чрез резултатите от проведено качествено изследване 

върху шест български компании от три икономически сектора, какъв трябва да бъде подходът на 

изследователя, интересуващ се от въпроса: Каква е позицията на българските компании по отношение на 

проблема за баланса между работата и личния живот на служителите. Намирането на отговор на този 

въпрос изисква нещо повече от директната съпоставка на изследваните компании една с друга и простото 

сравняване на конкретни мерки и стимули, които компаниите предлагат така, че служителите да могат да 

съвместяват по-добре работата с личния си живот.  

 
Ключови думи: баланс между работа и личен живот, съвместяване между работа и личен живот, 

мерки, стимулиращи съвместяването на работата и личния живот, социални придобивки 

 
Abstract: The aim of this thesis is to show through the results from quality survey on six Bulgarian 

companies from tree economic branches, what approach should be taken by researchers interested in the 

following question: What is the position of Bulgarian companies on the topic of work-life-balance among their 

employees. The answer of this question requires more than simple direct comparison of the companies with each 

other by means of comparing the specific measures and benefits, offered by them to improve their employees’ 

work-life-balance. 

 
Keywords: work-life-balance, combine between work and personal life, work-life-balance measures, 

social benefits 

 

 

 

Какво характеризира нашия трудов живот днес? Глобализация, постоянен 

технически прогрес, мобилност, гъвкавост и непрекъснато нарастващи изисквания в 

работата, това са само част от нещата, спрямо които трябва да се приспособим за да 

можем да се ориентираме и адаптираме в тази ситуация. Това налага едно непрестанно 

търсене на алтернативи, които да доведат до постигането на удовлетворителен баланс 

между работата и личния живот и в крайна сметка до по-голямо качество на работа и 

стандарт на живот. Вече не става дума за живот заради работата, а много повече за 

тенденцията да се работи за да се  живее. Тази тенденция налага със себе си приемането 

на едно по-обширно разбиране на понятието баланс между работа и личен живот 

(Work-Life-Balance /WLB). Тук не става дума за понятието, разбирано само като 

съвместяване между работата и личния живот в контекста на времевото разпределение, 

а по скоро обхващащо цялостно живота, всички негови измерения, отнасящи се до 

качеството на живот. Концепцията за WLB (Work-Life-Balance) е  концепция,  засягаща 

здравето и благополучието и на мъжете и на жените и в крайна сметка отразяваща 

техния стремеж към активен и пълноценен живот.  

mailto:elenapetrovals@yahoo.de
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Тази концепция има своето проявление на различни нива на социалната реалност 

– на ниво индивид, на ниво организация и на ниво общество и представя проблема за 

баланса под различен ъгъл. Съответно за да обхванем проблема в неговата цялост 

трябва да подходим спрямо него от всички възможни перспективи. В тази доклад ще 

бъде представена една от  възможните перспективи – перспективата на бизнес 

организацията. Въз основа  на няколко интервюта с HR мениджъри  от компании, 

опериращи в браншовете: Търговия, Производство и ИТ, ще се направи опит за 

излагане на проблема за баланса между работа и личен живот от страна на компаниите. 

Основните опорни точки на изследването  ще бъдат насочени към намирането на 

отговор на следните въпроси: 

1. Подпомагат ли или не компаниите своите служители в съвместяването на 

работата и личния им живот? 

2. Ако „Да“  под каква форма и какви са причините за тази подкрепа? 

3. Какво  като цяло е отношението и позицията на компанията към 

проблема? 

Това означава, че подходът към този баланс ще бъде насочен към приемане на 

едно разбиране на понятието баланс между работа и личен живот, отнасящо се до 

съвместяването не толкова между професионалния и личен живот на служителите, 

колкото до съвместяването на интересите на бизнес организациите с интересите на 

техните служители. Това на свой ред изисква при разглеждането на отделните случаи 

да се отразят  специфичните обстоятелства и характеристики на изследваните 

компании и едновременно с това да се отразят и двупосочните интереси на 

ръководните кадри  и служителите.  

 

1. Понятието Баланс между работа и личен живот през бизнес организацията 

Произходът на идеята за Work-Life-Balance е американски (Аsgodom, 2002, с.9), 

обвързано с движението за повече качество на живот на работното място, което се 

заражда през 70-те години. По това време се появява  изискването за хуманизиране на 

работата, отнасящо се до едно справедливо човешко отношение и организиране  на 

работното място, подкрепено от съответните научни изследвания в тази сфера. Заедно с 

това се появява и необходимостта, изготвянето на средствата за производство, 

организацията и условията на производството да бъдат адаптирани колкото може 

повече спрямо хората (например автоматизиране на опасната работа, самостоятелно 

определяне на разпределението на работата и т.н.). За предотвратяване на физическото 

и психическото натоварване се  обръща внимание на необходимостта от премахването 

на натиска за постигане на определени резултати (Die Zeit, 2005a, с.324). 

В началото на 90-те години концепцията за Work-Life-Balance се развива и добива 

повече популярност, когато все повече добре образовани жени искат да се включат в 

пазара на труда. Тенденциите свързани с увеличаващото желание на много мъже за 

ангажиращо бащинство и желанието на необвързаните за все повече лично 

пространство, също допринасят за това развитие. Днес идеята за Work-Life-Balance от 

страна на бизнес организациите е свързана все повече с необходимостта  да се създадат 

условия за по-добро съвместяване на работата и личния живот на всички служители, 

както за жените, така и за мъжете, както за двойките така и са необвързаните, както за 

родителите, така и за тези без деца.  

Хвърляйки поглед назад, може да се обобщи, че докато това, което  в миналото 

представлявало интерес като част от политиката на персонала, зачитаща семейството 

или пък това което възникнало като стимулиране на участието на жените в пазара на 

труда, се намирало под знака на WLB, днес от перспективата на глобализацията и 

демографското развитие, темата има по по-широк отглас (Badura, Vetter, 2004, с.5). 
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През последните няколко години WLB печели все  повече значение. Бизнес 

организациите приемат все повече идеята, че продуктивността на служителите е много 

тясно свързана с тяхното лично благополучие. Освен това все повече компании 

разбират, че Work-Life-Balance предлага голяма свобода на действие за по-дълготрайна 

ангажираност на служителите и привличане на нови кадри. WLB е нещо повече от нов 

модерен етикет на традиционните стратегии за равенство на половете на трудовия 

пазар или класическата семейна политика, тъй като отразява една промяна. Една 

промяна, свързана с идеята, че е в интерес на компанията  да има индивидуален подход 

към  служителите и изхождайки от различните им жизнени обстоятелства и 

потребности  да се предлагат  за всеки служител  оптимални мерки. От това печелят не 

само жените, но самотните родители, родителите с малки деца, възрастните служители. 

Така, чрез мерките, подкрепящи баланса между работа и личен живот,  днешните 

компаниите имат възможност да се погрижат за най-важния техен ресурс, а именно 

техния човешки капитал.  

Въз основа на разглежданите дотук аспекти на понятието можем да обобщим, че 

тук баланса между работа и личен живот ще се разбира като уравновесено отношение 

между професионалните дейности и дейностите на заетите в другите жизнени области. 

Това е една общовалидна концепция, която важи за всеки, макар че  жизнените 

обстоятелства, потребности и желания на отделните хора могат да бъдат много 

различни. А ролята на бизнес организациите е, че  чрез насочени мерки да въздействат 

позитивно върху съвместяването на професионалния и личния живот на своите 

служители.  

 

1. WLB бизнес организационни мерки 

Мерките, които компаниите предприемат в подкрепа на баланса между работата и 

личния живот на своите служители  са разнообразни и техният обхват е разнороден, 

основаващ се на различно тематично съдържание. В следващите няколко реда ще бъдат 

посочени и описани най-разпространените мерки, в зависимост от идеята която стои 

зад тях:  

 

2.1  Гъвкавост на работното време и работното място 

Мерките свързани с гъвкавост на работното място и време са едни от най-

разпространените  WLB  мерки. Гъвкавостта може да бъде изразена в две измерения - 

на времето, където спадат  плаващо работно време, непълно работно време, работа на 

смени, сумарно работно време, и в измерението на работното място като  телеработата 

например. Телеработата представлява онази  трудовата дейност, която се извършва за 

определен период от време, отдалечена от работното място в компанията и реализирана 

чрез новите информационни технологии за пренос на информация и данни. Тук се 

причислява и една особена форма на работно време – Sabbatical. Със Sabbatical се 

описва времето, в което земеделецът не засява нивата, за да може да се възстанови 

почвата и след това се очаква една по-добра реколта. Пренесена тази идея в трудовия 

свят  означава, че служителите имат възможност да напуснат работното място, за да си 

починат. След изтичането на определеното време служителят се завръща на работното 

си място, отпочинал и по-мотивиран от преди. Sabbatical представлява  като цяло 

форма на дългосрочен неплатен отпуск (например 6 месеца). 

  

2.2 Осигуряване на семейни и социални услуги 

За голяма част от хората, семейството е най-важната сфера на техния живот. В нея 

те намират опора, удовлетвореност и подкрепа. Компании, които прилагат мерки в 

полза на семейството на служителите си се обозначават като компании, 
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благоприятстващи семейството. Такива мерки са например допълнителен отпуск (извън 

законово установения ) по майчинство или за отглеждане на дете, допълнителен отпуск 

за родители, програма за връщане след майчинство, адаптирана към нуждите на 

завърналия се родител, грижи за децата като фирмени детски градини, фирмен детски 

кът или стая или всякакъв вид помощ  и консултации при отглеждането на децата. 

Инициативите, организирани за  служителите, които включват и техните семейства , 

като например фирмен семеен празник, детски работилници и т н. също спадат към 

този тип мерки. Демографската  тенденцията за остаряване на населението дава своето 

отражение и в услугите, които някои компании предлагат за своите служители 

свързани с помощ и консултации при грижата за техните възрастни родители. Всякакъв 

тип информация и консултации по темата семейство, както и финансовата подкрепа на 

компанията  за хората и техните семейства изпаднали в тежко положение  при болест 

или смърт например, както и финансовите стимули при раждане на дете или встъпване 

на брак се категоризират  в тази тематична област на WLB мерките.  

 

2.3 Здраве и безопасност на работното място  

Мерките, обхващащи здравето и безопасността на работното място са територия 

на т нар. здравен мениджмънт. Световната здравна организация дефинира здравето 

като състояние на телесно, душевно и социално благополучие т.е. здравето се разбира  

не  само като физическо здраве, а и неговите останали аспекти като психическото и 

социалното здраве също трябва да бъдат взети под внимание. Следователно 

удовлетвореността и уравновесеността , а и с това WLB  на хората играят важна роля. 

За компанията здравето и мотивацията на служителите представляват важни ресурси и 

необходима основа за тяхната подготвеност и работоспособност , които в крайна 

сметка водят  към успеха на цялата компания. Подобно на общото определението за 

здраве, бизнес организациите под здраве разбират нещо повече от простото присъствие 

на работа (липсата на болнични) и работоспособността на заетите. Това го доказват 

множеството инструменти и мерки, които оказват положително въздействие върху 

физическото и психологическото благополучие на служителите: предложения за 

фитнес или някакъв друг спорт (в рамките на или извън компанията), профилактични 

прегледи и имунизации, ергономични работни места, семинари (анти-стрес семинар)  и 

информационни кампании на тема здраве, осигуряване на здравословни и щадящи 

здравето средства за работа (монитори,  предпазни очила или други предпазни 

средства),  консултации за здравословното хранене и здравето и не на последно място 

всички мерки, свързани с отстраняване и премахване на рисковете за здравето, 

изразяващи се във физическата и психическата натовареност по време на работа.      

      

2.4 Придружаващи  мерки 

Под придружаващи мерки се разбира всички мерки, които целят да подпомогнат 

служителите  в планирането и организирането на техният личен живот. Те отразяват 

желанието и стремежа на организацията да бъда полезна за служителите си в един по-

общ контекст чрез предлагането на  или  посредничеството при  различни  домакински 

услуги (за гладене, пазаруване, чистене) , осъществяване  ремонтни дейности, стол за 

хранене с разнообразно меню, консултации по важни теми като финансиране, право, 

данъци или брачни консултации. Към тези съпътстващи мерки спадат и всички 

предложения на организацията свързани с квалификацията и преквалификацията на 

служителите, както и тяхното личностно развитие.  

Чисто таблично възможните групи мерки и техните конкретни примери имат 

следния  вид:    
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Таблица 1: Типове мерки и конкретни примери 
Група мерки Примерни мерки 

Гъвкавост на работното 

време и работното място 

Плаващо работно време, непълно работно време, работа на смени , Sabbatical, телеработа,  

Осигуряване на семейни и 

социални услуги 

Семейни услуги – например помощ при раждане, грижи за децата – корпоративни детски 

градини, детски кът в компанията,  мобилен домашен помощник, семейни фондове,  

Здраве и безопасност на 

работното място 

Здравен мениджмънт – медицински прегледи, фитнес, курсове за лечение и превенция на 

стреса, психологически съветник ( за психологическа помощ); спортни активности 

Придружаващи мерки Личностни и професионални обучения, консултации по данъчни, правни, финансови и 

брачни въпроси, домакински услуги и ремонтни дейности  

Източник: собствено изображение127 

 

2. WLB мерки в практиката на българските бизнес организации 

Как компаниите подхождат към проблема за баланса между професионалния и 

личния живот на своите служители? Имат ли изградена цялостна политика или по-

скоро става дума за отделни мерки, чрез които компаниите се стремят да постигнат не 

толкова по-добро съвместяване на работата и животът извън работата на своите 

служители, колкото тези мерки са част от стратегията на компанията, свързана с 

мотивирането и задържането на персонала. Възможно ли е чрез разглеждане на 

конкретните мерки на изследваните организации и на причините за тяхното въвеждане  

да се проследи какво е тяхното отношение към проблема. Не отразяват ли взетите 

мерки всъщност спецификите на отделните компании и интересите на работодателя и 

служителите. За да се отговори на тези и други, допълващи въпроси по темата е 

необходимо да се подходи по начин, които да не вземе само и единствено под внимание  

простото съществуване на различни отделни мерки в рамките на WLB. 

Внедряването на едни или други мерки,  подкрепящи баланса между работа и 

личен живот в отделните бизнес организации зависи силно от условия и предпоставки, 

които за всяко една от тях са предварително детерминирани: бранш, конкуренция , 

цикъл, изисквания към квалификацията на служителите, дял на жените служители, 

организационен климат, обусловени от естеството на работа рискове за здравето  и т.н.. 

Това означава, че сравнителният анализ между отделните компании спрямо 

внедряването на едни или други мерки, изисква избягването на директната съпоставка 

на изследваните компании една с друга. Трябва да се вземат предвид по-скоро 

властващите условия във всяка една конкретна бизнес организация и с това и 

съответната необходимост от конкретни мерки. Така например не може да се сравнява  

гъвкавостта на работното време в едно предприятие с непрекъснат цикъл на 

производство  с предприятие, в което няма тази необходимост,  а трябва да се вземат 

под внимание различните условия.  

В този смисъл по-полезно би било с оглед на  оценката на определена концепция 

за Work-Life-Balance и внедряването на съответните мерки в организацията подхода 

към сравнителния анализ да следва следната логика: 
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Ето как изглежда в чисто схематичен вид, следвайки горепосочената логика, 

проведеното изследването:  

Компа

ния128 

Специфика на 

компанията 

Конкретни мерки Цел на мерките и 

стратегия  

Отношение към WLB 

 

Х1  Сектор Търго-вия, 

част от меж-

дународен кон-церн 
с предимно женски 

персонал Всяко 

действие подлежи на 
при-равняване с фир-

мената филосо-фия и 

нейни основни 
принци-пи и това, 

което е в противоре-

чие се отхвърля. 

Гъвкави модели на раб. време, непълно 

работно време, отпуск при обучение; 

помощ при болест; добре оборудвани 
социални помещения; библиотека; 

семинари по темата за баланса; 

възможности за професионално и 
личностно развитие; мероприятия, 

включващи и семействата. 

Мотивиране на 

служителите и 

идентификация с 
компанията. Подо-

бряване на органи-

зационната култу-ра, 
чрез уважение и зачитане 

на слу-жителите, тяхното 

мнение и потреб-ности, 
даване на възможност за 

развитие и 

усъвършенстване 

Осъзнава се като 

проблем - темата за се 

обсъжда в компанията 
пора-ди  излезли резул-

тати от анкетира-нето на 

служите-лите, 
показващи, че част от тях 

имат проблеми със 

съвместяването на 
работата и личния  

живот.  

У1 Сектор Произ-

водство,  българ-ско 

предприятие, част от 
холдинг с 

непрекъснат 

производствен 
цикъл. Над 85% са 

мъжете, част от тях 

работят във вредни 
усло-вия на труд. 

Има добър диалог 

между синдика-ти и 
работода-теля, 

въведено е КТД. 

Семейна фирма, в 
която работят 

служите-ли от 

няколко поколения, 
има хора с над 25 г. 

трудов стаж. 

Собствен санаториум, карта за спорт, 

организиране на различни спортни турнири, 

безплатен или със самоучастие стол за 
хранене, обособени места за почивка, 

информационни кампании за здравето. По 

силата на КТД , служителите имат право на 
допълнителен отпуск при сключване на 

брак и раждане на дете. Освен това редовно 

се свиква Съвет за социално 
сътрудничество, който разглежда различни 

молби на работещи, изпаднали във 

финансово затруднение. Въведено е 
допълнително пенсионно осигуряване и 

ежегодно организиране на семеен празник. 

Наличие на 60 различни графика  

Поощряване на 

мотивацията и по-

стиженията като „хората 
бъдат по-

работоспособни, по-

жизнени и в крайна 
сметка  ра-ботят с 

удоволст-вие, в нормална 

работна среда. Проява на 
социа-лен ангажимент -

чрез акцентиране на 

мерки свързани 
предимно със здравето и 

безо-пасността на ра-

ботното място и 
неутрализиране на 

вредите от услови-ята, в 

които се работи. 

Темата за баланса е част 

от поли-тиката за 

корпора-тивната 
социална отговорност, 

освен това е свързана с 

жела-нието на изпълни-
телния директор да 

изгради едно модерно 

пред-приятие – с въз-
можност за отдих и 

релакс и подпомагане на 

семействата в нужда 

У2 Сектор Произ-

водство, част от 
международен 

концерн, съотно-

шение мъже: жени -

30:70.Това е една 

семейно ориентирана 
компания, чийто 

първообраз е немска 

семейна фирма 

Допълнителен отпуск за майки с деца; 

отпуск заради кърмене; защита на бащи – 
вдовци,  семеен празник, финансови 

стимули при встъпване в брак и раждане на 

дете;  гъвкаво работно време с плаващи 

граници в админи-страцията, а в 

производството – се работи на смени, с 
възможност за съобразяване с индивидуал-

ните нужди при извънредни ситуации. 

Мерки насърчаващи здравето на 
служителите: допъл-нително здравно 

обслужване, стаи за почивка  и 

релакс,спортни инициативи – народни 
танци, футболен турнир, туризъм, до-

пълнителни застраховки (живот), 

допълнителни предпазни мерки. 

Поощряване на 

мотивацията и 
способностите чрез по-

добро съвместяване на 

работата и семейството  

Темата за WLB по-скоро 

не се коментира, мерки-
те които се взимат в тази 

насока ид-ват по линия 

на фирмената поли-тика, 

изповядвана от една 

изначално  семейна 
компания. 

У 3 Сектор Произво-
дство, завод,част от 

междунаро-ден 

холдинг, 
съотношение 

мъже:жени с лек 

превес на жените, 

Здравето и безопасността са приоритет за 
компанията  - склю-чен договор със Служба 

по трудова медицина и активно действащ 

Комитет по условия на труд. Освен 
профилактични прегледи и обучения по 

Безопас-ност и здраве налице са и допъл-

нителни застраховки за всички служители – 
„Трудова злополу-ка“ и „Живот“. Компа- 

нията планира въвеждане на допълни-телно 

здравно застраховане през 2016 година, 
което да подобри качеството на здравно 

обслуж-ване за служителите , в това число 
профилактика, болнична и извънболнична 

помощ. ваучери за храна. Работата в 

производ-ството е на смени -няма възмож-
ност за гъвкави работно време 

Повишаване на 
мотивацията и 

ангажираността на 

служителите чрез 
осигуряване на 

безопастна и 

здравословна  работна 
среда. Изграждане на 

организационна култура 

в която се очаква всеки 
един да се труди ефек-

тивно в рамките на 
работното вре-ме и след 

това ефективно да почива 

Темата се обсъжда, дори 
е взето решение да се 

„подари“ 15 минути от 

работното време на 
работещите на смени, за 

да успяват да се 

придвижат с градския 
транспорт от вкъщи до 

работа и обратно. 
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    Изборът на секторите ИТ, Търговия и Производство беше продиктуван от интереса да бъдат сравнени бизнес 
организации с изявен недостиг на кадри (ИТ) и такива, каквито нямат така ясно изразен недостиг. 
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Z1 Българска компания 

в ИТ-сектора с 
преобладаващ мъжки 

състав (85%), като не 

малка част от 
служителите са 

студенти (около 

30%). Секторът е 
изключително 

конкурентен 

Допълнително здравно осигу-ряване и 

веднъж месечно присъствие на лекар във 
фир-мата, спортни карти, отстъпки в 

магазини и ресторанти, ваучери за храна, 

удобна локация и паркинг, студио за релакс 
с масажен стол, участие в спортни турнири 

– тенис на маса, футболен ИТ шампионат, 

тийм билдинг програма – легион рън. По 
отношение на работното време – е въведено 

плаващо работно време         (30 минути). 

Налице са и възможности за по-гъвкаво 
работно време за хората, които са в процес 

на обучение, тъй като част от служителите 

са студенти. 

Мотивация и задържане 

на персонала чрез силни 
финансови  стимули и 

подобряване на 

условията на работа 

Темата за баланса се 

обсъжда, но не в 
дълбочина, има изявена 

лична по- зиция на HR 

мени-джъра, който мис-
ли в посока пред-лагане 

на тип до-машни услуги, 

както и финансови 
стимули при раж-дане на 

дете, брак, стаж в 

компани- ята. 
Ръководство- то смята 

финансо- вият стимул за 

достатъчен за да 
привлича и задър-жа 

служители.   

Z2 Българска ИТ 

компания, с персонал 
80 души, като ¼ са 

жените, голяма част 

са в процес на 
обучение (студенти), 

работи се по проекти 
в екип 

Личен избор на присъствени работни часове 

и време за себе си, оборудвани кътове с 
книги, стая за игри с настолни игри и 

филми; въведена система за 

самоуправление на времето; финансиране 
на курсове за про-фесионално и личностно 

усъвър- шенстване.Гъвкаво работно вре-ме, 
непълно време, дистанционна работа. 

Финансиране на групови спортни 

формирования и инициа-тиви – карти за 
танци, за фитнес, участие в турнири, 

културни мероприятия, организиране на 

тийм билдинг. Вътрешна система за 
награждаване под формата на значки, 

обменящи се в  допълни-телен ден отпуск, 

време за екипа. Допълнително здравно 
осигу-ряване, веднъж, при болничните 

първите 3 дни от работодателя се заплащат 

на 100%. Бонус свързан с работната среда – 
служителите сами избират оборудването и 

тех-никата на своето работно място, а 

учебните отпуски се дават под формата на 
платен отпуск. 

Целта е да привле-кат и 

задържат специалисти , 
чрез предлагане на 

разнообразен спектър от 

стиму-ли, насочени към 
балансирано и гъвкаво 

използване на времето 
Изграж-дане на организа-

ционна култура, където 

служите-лите да се чув-
стват като у дома си 

Темата за баланса се 

обсъжда в компанията 
като такава, тъй като 

основното кредо на 

работодателя е хората да 
бъдат щастливи и 

доволни и един от 
начините  е да могат да 

съвместяват работата си 

с личния живот. 

 

Макар че проведеното изследване не може да претендира по никакъв начин за 

представителност, неговите резултати не бива да бъдат пренебрегвани и 

омаловажавани. Чрез разглеждането на конкретни мерки, насърчаващи съвместяването 

между професионалния и личния живот на служителите в изследваните компании, бе 

демонстрирано какъв трябва да бъде подходът към проблема за Work-Life Balance от 

перспективата на бизнес организациите. Един чист сравнителен анализ на 

съществуващите в компаниите мерки е недостатъчен – трябва да се тръгне от 

спецификата на конкретната бизнес организация, да се опишат съответните мерки в 

насока WLB, след това да се проследи какви са целите на тези мерки и от каква 

необходимост те са продиктувани и накрая да се обърне внимание на позицията на 

компанията към проблема.  Само от съществуването на конкретни мерки  не може да се 

съди за отношението на бизнес организациите. Това, че в една компания, където 

персонала е съставен предимно от млади мъже, на които тепърва им предстои да 

изградят свое собствено семейство (компания Z1 и Z2), няма внедрени мерки, силно 

благоприятстващи семейството, не бива да се заключава че компанията е безчувствена 

към проблема. Както и че ако в една компания са налице 60 различни графика на 

работното време (пример компания У1) съвсем не означава, че тази компания подхожда 

индивидуално към потребността на всеки един служител от работно време, съобразено 

с неговите лични ангажименти и нужди. 

Така описаният подход дава обяснение на въпроса защо различните компании 

подхождат по различен начин към проблема и предлагат  мерки, чиято цел е, не само по 
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себе си по-добро съвместяване на работата с личния живот на служителите, а чиято цел 

съответства на по-глобална  стратегия на компанията и е част по-скоро от цялостната 

персонална политика на компанията. Днешните организации именно чрез подобни така 

да се каже рационализиращи мерки повишават своята ефикасност. Защото  проблемът 

за баланса между професионалния и личния живот на служителите отразява не толкова 

проблема за съвместяването на служебните с личните ангажименти на тези служители, 

колкото  проблема за съвместяването на интересите на компанията с интересите на 

персонала.  
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ECOLOGICAL TRENDS IN CAREER CHOICES. DOWNSHIFTING AS 

AN ENVIRONMENTAL ACTIVISM 

 

Biliana Bazovska, PhD student 

Sofia University “St. Kl. Ohridski” 
 

Резюме: Основният фокус на настоящото изследване е насочен към нарастващата екологична 

загриженост за състоянието на околната среда и степента на нейната проява в съвременната 

професионална култура. Направен е задълбочен теоретичен разбор на актуалните тенденции, отразяващи 

връзката природа-сфера на заетост като се очертават нови насоки за научно-изледователска работа и 

психологическо разбиране на поставения проблем. Проведен е емпиричен анализ на осъществената 

доброволна промяна в кариерното развитие (дауншифтинг) като водена главно от убеждението за 

взаимната връзка между околната среда и хората, отразила се в планиране на действия в унисон с 

нейното опазване и защита. Главен принос на труда е очертаването на различните прояви на екологична 

акивност в организацията и извън нея, както и тяхното въздействие върху пазара на труда и 

обществената просоциалната насоченост.  

Ключови думи: дауншифтинг, екологични убеждения, кариерна промяна 

 

Abstract: The increasing environmental concerns and the extent of their manifestation in the 

contemporary work culture were the main focus of this study. An in-depth theoretical research of environment-

labor relationship was made to outline the new trends for the psychological understanding of the problem. 

Empirical analysis of the voluntary career change (downshifting) was also conducted. It determined that this 

behavior was primarily driven by a positive belief which resulted in pro-environmental actions. The main 

contribution of this study was to outline the various environmental activities within and outside the organization, 

as well as their impact on the labor market and public prosocial attitude. 

 

Key words: downshifting, ecological beliefs, career change 

 

Осведомеността и грижата за състоянието на околната среда е силно застъпена в 

движението дауншифтинг. Подобна ценност признава взаимовръзката и 

взаимозависимостта между човек и околна среда. На базата на подобно осъзнаване са 

изградени няколко модела на поведение. Тази ценност води до признаване на факта, че 

ресурсите на Земята в действителност са ограничени. Това, от своя страна, насърчава 

към тяхното съхраняване, намаляване на замърсяването на околната среда и 

правилното поддържане и управление на красотата и цялостта на естествената 

природна среда. Нещо важно, това осъзнаване много често включва и останалите 

животински и растителни представители (Burch, 2000). 

 

Теоретична рамка 

Движението за екологична насоченост се заражда през 30-те год. на ХХ в. в САЩ. 

Неговите първи прояви мотивират социалните психолози към определяне на 

причините, които водят нарастващата загриженост за проблемите, свързани с околната 

mailto:buzovskabilqna@gmail.com
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среда. Първоначалните дефиниции са водени главно от традиционните теории за 

нагласите, както и от парадигмите за просоциално поведение. Едни от първите автори, 

разглеждащи проблема в дълбочина, са Р. Дънлоп и К. Ван Лиери (Dunlap & Van Liere, 

1978). Според тях развитите западни страни се ръководят от антропоцентрична гледна 

точка за света, според която: хората са висши същества, които превъзхождат природата 

като цяло; природните ресурси са в своето изобилие и няма причина за тяхното 

опазване; хората, притежавайки развити култура и технологии, са способни да 

приспособят природата спрямо техния вид, вместо те да се адаптират към околната 

среда; социалните науки определят хората като освободени от екологични ограничения. 

Подобен мироглед се отразява в оформянето на парадигмата на социалната 

доминантност, която се ръководи от убеждения и ценности, свързани с неограничени 

ресурси за консумация, непрекъснат напредък и необходимост от растеж. Спрямо него, 

справянето с проблеми от различно естество е възложено на възможностите на науката 

и технологиите (Dunlap & York, 2008). Нарастващата чувствителност и ангажираност с 

кризата в околната среда бележи зараждането и преминаването към друга гледна точка, 

наречена нова екологична парадигма. Тя е насочена към възприемането на природата 

като изключително ценна, възпитава състрадание към другите природни видове, 

различни народи и поколения, набляга на внимателното планиране на действия, които 

да избегнат рисковани резултати, свързани със състоянието на природата и призовава 

към ограничение на икономическия растеж и индустриално развитие, като тази гледна 

точка засяга главно професионалната сфера (Dunlap & York, 2008).  

Изследването на появата на екологично ориентирани нагласи първоначално 

получава резултати със смесен и объркващ характер. Според Р. Дънлап и К. Ван Лиъри 

(Dunlap  &  Van  Liere,  1978), създали една от най-широко разпространените скали за 

измерване на екологичните убеждения от този период, в източните страни започва 

преориентация на гледната точка за връзката на човека с природата. Те провеждат две 

основни проучвания – през 1978 г. и през 1990 г. в района на щата Вашингтон. 

Резултатите показват, че през 1978 г. 71% от изследваните лица открито се съгласяват с 

осемте твърдения, включени въпросника, които отразяват загриженост за състиянието 

на околната среда. Само дванадесет години по-късно, през 1990 г., процентът на 

участниците с подобна тенденция в отговорите нараства на 78%. Според авторите 

(Dunlap, Van Liere, Mertig &Jones, 2000), това е доказателство за зараждащо се 

преосмисляне на взаимовръзката между човека и природата.  

Въпреки това, поради различни причини, към края на 80-те години н XX в., 

изследването на екологичното поведение претърпява застой. Неговото подновяване 

започва петнадесет години след това, с нов подход към индентифицирането на 

основните ценности, които са в основата на отношението към околната среда. Според 

него, двама души могат да бъдат еднакво загрижени за състоянието на природата, но по 

коренно различни причини (Dunlap & York, 2008).  

Изследването на нагласите към проблемите на околната среда започват да 

изместват фокуса си от разглеждането на общата загриженост към природата, като се 

насочват към по-диференцирана концептуализация за формирането на екологичен 

атитюд. Една от водещите тенденции в изследванията по темата се ръководи от 

разграничаване на екологичните нагласи спрямо ценностите, от които произтичат. Една 

от теориите е създаденаот П. Стърн и Т. Дитц (Stern & Dietz, 1994). Според нея, 

екологичните нагласи са резултат от общ набор от ценности, като авторите определят 

техните бази като насочени към самия индивид, всички хора и всички живи същества. 

Егоистичните екологични нагласи се основават на убеждението за влиянието, което 

унищожаването на околната среда може да окаже върху индивида и те се ограничават 

единствено до личностно ниво. Следователно хората с подобен атитюд опазват 
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природата, защото замърсените въздух и вода щезасегнат пряко физическото им здраве. 

Социално-алтруистичните екологични нагласи се основават на ползите и целите, 

свързани с останалите хора. С други думи, опазването на околната среда е важно, 

защото дългосрочните последици могат да натушат благоденствието на цялото 

общество. Биоцентричната екологична нагласа, от своя страна, е концентрирана върху 

изначалната ценност на околната среда, т.е. злоупотребата с природата не е правилна, 

защото хората са част от нея и различните видове имат право да продължат 

съществуването си. Като цяло, и трите типа нагласи отразяват загриженост за околната 

среда, но всеки от тях се основава на различни основополагащи ценности (Stern & 

Dietz, 1994). 

Работата на П. Стърн и Т. Дитц изключително допринася за разбирането на 

психологическата природа на екологичните нагласи. В желанието си да обвържат 

иновативни постижения в областта, те се опитват да направят сравнение с Новата 

екологична парадигма (НЕП), един от най-разпространените инструменти, използвани 

през 80-те и 90-те год. на ХХ в. Те предполагат, че цялостната идея, застъпена в НЕП е 

изключително близка до тяхната представа за биоцентризъм. Като цяло, това е работна 

хипотеза, която не е подкрепена от емпирични изследвания (Stern & Dietz, 1994).  

На базата на проведен анализ върху емпиричните изследвания в психологическата 

литература, посветени на явлението дауншифтинг, е изготвена теоретична рамка, 

включваща 2 основни конструкта. Моделът на настоящото изследване обвързва 

предполагаемите връзки между поведенческите прояви на доброволното отказване от 

кариерно развитие или излишно потребление с екологичните убеждения.  

Единият от подходите за изследването на дауншифтинга, се основава на 

концепцията за доброволна скромност. Конктерният метод произточа от установената 

връзка между двата конструкта (Etzioni, 1998). В методиката е включен въпросник, 

измерващ конкретни поведенчески прояви и начин на живот, произтичащи от 

ценностите, застъпени в идеята за скромността на всекидневието, а именно 

самодостатъчност, личностно израстване, загриженост за околната среда. Критерият, 

според които изследваните лица се дефинират като дауншифтъри, е положителният 

отговор на въпрос, засягащ техния отказ от професионално развитие, задължително 

довел до получаването на по-ниски доходи. Като цяло, изследователският интерес е 

насочен към всички хора, предпочели подобна алтернатива в развитието на житейския 

аспект, свързан с работата. Този подход се различава от първоначалната дефиниция за 

дауншифтинга, където в определението са включени единствено проспериращи 

професионалисти, отказващи се от постове на ръководни позиции. Въпреки това, 

подобен способ на изследване може да доведе до разширяване на границите на 

изследваното понятие и до разбиране на мотивационите сили, подтикнали към 

развитието му в различни социални класи. Налице са и айтеми, определящи начина, по 

който е осъществена промяната в професионалната сфера, както и причините за 

окончателно проявление на феномена.  

Изследването на екологичните нагласи и поведение се реализира на базата на 

новата екологична парадигма, създадена от Р. Дънлоп и К. Ван Лиъри. В своята работа, 

авторите идентифицират зараждането на нова екоцентрична система от убеждения, 

възприемаща човека като част от природата, като противоположна на 

антропоцентричната идеология, която представя човека като по-висш, ръководещ и 

експлоатиращ околната среда.  

Въз основа на проведеното проучване и изграздане на тепретична рамка е 

определена и целта на изследването, а именно да се проследи наличието на връзка и 

степента на взаимодействие между дауншифтинга като начин на живот и заложените 

екологични убеждения. Основната работна хипотеза е допускане на положителни 
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корелационни връзки между проявите на дауншифтинг с убежденията, насочени към 

загриженост за околната среда и аспектите на благополучие. 

 

 

Метод 

Изследвани лица 

В изследването участват 100 души на възраст между 19 и 56 години (Х=26,6; 

SD=8,5). За целите на анализите те са разпределени в три групи: до 24 годишна възраст 

(54%), от 25 до 35 години (27%) и над 36 годишна възраст (19%). Преобладават 

изследваните лица от женски пол (жени- 63%; мъже – 37%). В зависимост от своето 

семейно положение, участниците са рапределени по категории, както следва: със 

сключен брак – 7%; живеещи на семейни начала – 25%; необвързани – 67%. Повече от 

половината от анкетираните лица населяват столицата (63%), следвани от 

представители на големи градове (23%), малки населени места (5%) и села (8%). 

Поради големия брой студенти, взели участие в изследването, преобладават лицата със 

средно образование (66%), като 17% от тях са с квалификация средно специално. 

Хората с дипломи за висше образование са 34 на брой, като 20 от тях са завършили 

успешно бакалавърски курс, а останалите 14 души са със степен магистър.  

От особен интерес са демографските характеристики на хората, попадащи в 

критерия за доброволна промяна, довела до получаване на по-ниски доходи. Техният 

общ брой е 33 души. От тях по-голямата част са представителите на женския пол 

(n=18). Спрямо възрастта им те са разпределени в трите групи както следва: 10 от 

анкетираните дауншифтъри са на възраст до 24 години; 14 от тях попадат в диапазона 

25-35 години; 9 човека са на възраст между 36 и 56 години. Разпределението им по 

характеристиката образование е почти равна, като 16 души са със средно или средно-

специално образование, а 17 от тях са с висше образование, като преобладават  хората с 

бакалавърска степен (n=11). Лицата са разпределени почти по равно и в групата на 

несемейните (n=16) и тази на обвързаните (обхващаща както семейните, така и 

двойките на семейни начала). Що се отнася до местоживеенето на анкетираните, 5 от 

тях живеят в села, 2 човека живеят в малки градове, а 7 в големи градове. По-голята 

част от дауншифтърите е концентрирана в столицата.  

Изготвената батерия от въпросници е администрирана върху извадка от 

изследвани лица на различна възраст и социо-икономически статус в периода юни – 

август 2015 година. Въпросниците са отпечатани на хартиен носител или в електронен 

формат. Данните от тях са кодирани в компютърна програма SPSS и са използвани за 

извършането на редица статистически анализи.   

 

Инструментариум 

Скала, измерваща проявите на доброволната скромност 

(VoluntarySimplicityScale), оригинално създадена от О. Ивата (Iwata, 1997). 

Инструментът притежава факторна структура, измерваща: проявите на скромен начин 

на живот; екологично насочено поведение; ценностните дименсии на изследвания 

конструкт, свързани с материaлната скромност, самодетерминацията, личностното 

израстване и грижа за околната среда. Оригиналната скала за оценка от е Ликъртов тип 

с пет възможни варианта за отговор.  

За целите на настоящото изследване е използвана преработена версия на 

въпросника, изготена от Бернхарт Рейндж (Range, 2002). Проведена е реорганизация на 

някои от айтемите и смислова промяна на други за постигане на по-голяма яснота, 

както и премахване на твърдения с ниска надеждност. Използваната скала за отговор е 

разширена от 1 („Изобщо не съм съгласен”) до 7 („Напълно съм съгласен”). Проведени 
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са два независими прави и обратни превода върху скалата, съдържаща 42 айтема. Те  са 

подложени на експертна оценка, въз основа на която е изготвен окончателен вариант на 

инструмента. 

Нова екологична парадигма, разработена от Р. Дънлоп и колеги (Dunlap, et al., 

2000). Тази скала е ревизирaна и подобрена версия навъпросник, създаден от Р. Дънлоп 

и К. Ван Лиъри през 1978 г. (Dunlap & Van Liere, 1978) наложила се като един от 

основните инструменти за изследване на екологичните нагласи и убеждения. Авторите 

смятат, че новата версия е по-структурно балансирана и психометрично издържана. В 

нея са очертани пет ключови аспекта на екологичната гледна точка за света, а именно: 

реалните ресурси ограничения за индустриален растеж (айтеми 1, 6, и 11); анти-

антропоцентризъм (айтеми 2, 7 и 12); крехкият баланс в природата (айтеми 3, 8, и 13); 

отхвърляне на идеята за превъзходството на човешкия вид над останалите същества 

(айтеми 4, 9 и 14); реалната възможност за екологична криза (айтеми 5, 10 и 15). 

Ревизираната скала съдържа 15 твърдения, разпределени в две основни групи. 

Изследваните лица отговарят по 5-степенна скала от Ликъртов тип. В изследването, 

проведено с цел валидизиране на новия инструмент, корелацията на айтемите варира 

между R=0.33 и R=0.62, а надеждността й е висока (α=0.83). При проведения факторен 

анализ се очертават четири дименсии без ясно разграничение на описаните аспекти. 

Поради тази причина, авторите препоръчват скалата да се възприема като 

еднодименсиална.  

 

Резултати 

Дауншифтинг и кариерна промяна 

Изследователският интерес е насочен към дефинирането на методите за 

реализиране на решението за доброволното намаляване на дохода и причините за 

неговото пораждане. На изследваните лица е предоставена възможността да изберат 

едно от предложените общо четири действия, свързани с професионалния живот, които 

могат да доведат до по-ниско парично възнаграждение. Наблюдава се равно 

разпределение между: смяна на работата с по-нископлатена (n=8), напускане на 

платената работа (n=8) и смяна на кариерата (n=8). Броят на изследваните лица, 

намалили времето, прекарано на работа е пет човека. Толкова са и лицата,посочили 

отговорът, който предполага друга форма за реализация. За съжаление, нито едно от 

тях не дава допълнителна информация каква точно е тя.  

При анализа на мотивите, довели до промяната в начина на живот, участниците 

посочват седем различни причини, свързани както със социални, така и с личностни 

фактори. Основанието, което посочват почти половината от така наречените 

„дауншифтъри” е повече контрол и личностно удовлетворение (n=14), което отразява 

потребността от по-голяма автонимия, свобода и разнообразни форми на развитие. 

Подобна причина често може да бъде свързана и с несъответсвие между ценностите на 

личността и организацията. Вторият най-често споменаван мотив е свързан с 

постигането на по-голям баланс между професионалния и личния живот (n=8). 

Особеностите на извадката определят и честотата на посочване на третата причина, а 

именно „Прекарване на повече време със семейството” (n=5). Този резултат следва 

логично както от възрастта на изследваните лица, така и от тяхното семейно 

положение. В настоящото изследване, анкетираните са във възрастовия диапазон 19-24 

годишна възраст и са предимно несемейни или необвързани. Желанието за придържане 

към по-здравословен начин на живот е провокира четирима от дауншифтърите да 

намалят своята обвързаност с работата. Само едно от изледваните лица посочва 

причината „Не толкова материалистичен начин на живот” като основна действаща сила 

за промяна.  



- 1230 - 
 

При изследване на влиянието на екологичните убеждения върху предприетата 

промяна на работното място, 15 от изследваните лица регистрират тяхната значимост 

като малка, 12 от тях – като средна, а останалите 6 отчитат голяма значимост на тези 

нагласи спрямо направения избор.  

 

Взаимовръзки и вариации в изследваните феномени  

 

За проверка на взаимовръзките между изследваните феномени е приложен 

корелационен анализ, резултатите от който очертават следната картина. 

Регистрирана е умерена положителна връзка между скалата, измерваща новата 

екологична парадигма и обособеният фактор от въпросника за доброволна скромност 

„Екологична загриженост” (r=0.298, p<0,01). Вероятно обяснение за тази взаимовръзка 

между променливите може да се потърси в различните аспекти на екологичното 

поведение, които се изследват. Твърденията, включени в „Новата екологична 

парадигма” са насочени по-скоро към съгласие с или отричане на твърдения, свързани с 

убеждения и нагласи за състоянието на околната среда, нейните ресурси, нарушения от 

човешката дейност баланс и анти-антропоцентричната гледна точка. Тази скала 

притежава по-абстрактна природа. Въпросникът, измерващ екологичната загриженост, 

изследва наличието на конкретни действия и тяхното прилагане на практика – като 

например използването на алтернативни средства за транспорт, опити за намаляване на 

използваните вода и електричество и други. Всъщност, наличието на умерена връзка 

между убежденията и реалното поведение е регистрирано и в другo изследванe (Stern, 

Thomas & Guagnano,1995).   

За проверка на диференциращата роля на демографските признаци върху 

изследваните феномени е използван дисперсионен анализ. Получените резултати 

показват следните тенденции. 

Пол - установява се статистически значима диференциация в зависимост от 

половата принадлежност (F(98,1)=5,641; p<0,020) спрямо фактора Екологична 

загриженост, като жените притежават по-изразена тенденция за поведение, насочено 

към опазване на околната среда (Х=5.96), в сравнение с мъжете (Х=5,34). 

Възраст - интересни резултати се регистрират при отчитането на възрастта и 

ценностите, застъпени в скромния начин на живот. Установява се, че възрастта 

диференцира значимо Екологична загриженост (F(98,1)=12,417; p<0,001), Смята се, че с 

възрастта се повишава нейната значимост. По-ниската загриженост за състоянието на 

околната среда от страна на най-младите са потвърдени в метаизследване (Van Liere & 

Dunlap, 1980). Подобни данни показват нуждата от включване на екологията на 

образователно равнище, което може да доведе до по-висока загриженост за природата и 

устойчивост на нагласите.  

Образование - резултатите сочат, че тенденцията за прояви на поведение, 

съобразено с опазване на околната среда, се увеличава с придобиването на по-висока 

академична степен, като тя е най-силно изразена именно при лицата успешно 

завършили магистърски курс (Х=4,90). Подобни резултати се регистрират от други 

изследвания, проведени в различни години (Van Liere & Dunlap, 1980; Dunlap et al., 

2000).  Едно от възможните обяснения за тази връзка е предположението, че хора с по-

висок образователен ценз, които по принцип имат по-висок социо-икономически 

статус, са с удовлетворени екзистенциални потребности и това вероятно ги прави по-

откликващина проблемите, свързани със социума и екологията.  
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Дискусия на получените резултати 

 

Установява се статистически значима корелация между нововъзприетия начин на 

живот и екологичната загриженост. Една от ценностите, заложени в дауншифтинга, е 

свързана с признаване на взаимната връзка и зависимост между всички живи същества 

и активно сътрудничество с тях. Ето защо, връзката секосистемата с другите хора се 

цени високо и се изразява чрез действия, които помагат да се поддържа екологичното 

равновесие. На базата на тази ценностна определеност е продиктувано и съгласуването 

на поведението със състоянието на околната среда и съзнателното пестене на ресурси, 

като израз на екологичната загриженост.  

Един от псновните методи за оценяване на мотивационната свързаност с 

екологичната ангажираност е като се проучва каква част от изледваните дауншифтъри 

посочват загриженост за състоянието на природата и желание за по-малка екологична 

вреда като основни мотиватори за предприемане на промяна към намалена консумация 

или професионална заетост. В изследвания върху феномена „дауншифтинг”, проведени 

от Хамилтън (Hamilton, 2003; Hamilton & Mail, 2003) в Австралия и Великобритания се 

установява, че незначителна част от изследваните лица посочват като основна причина 

за предприемане на промяната в живота е по-екологичноят начин на живот 

(респективно 7% и 5%). Изследванията, ръководени от Дж. Шреурс дават информация 

за положителните оценки, които изследваните „дауншифтъри” правят на ситуацията 

след промяната. В проучването върху доброволния живот с по-ниско ниво на 

консумация 21% от анкетираните холандци оценяват положителният ефект, който 

новият им начин на живот има върху околната среда. Те смятат, че съобразяват 

покупките си с глобалните проблеми на околната среда. Изключително интригуващи са 

резултатите, получени в изследването на феномена в Япония, където 61% от 

анкетираните посочват, че благоприятните последици от взетото решение за по-

скромен начин на живот се отразяват на екологичната обстановка, като реално това е 

положителният резултат с най-голям процент (Schreurs, 2014).  

В подкрепа на разбирането на взаимодействието между екологичната насоченост 

и доброволното решение за намаляне надохода трябва да бъде споменато и 

изследването на Браун и Касер (Brown & Kasser, 2006), насочено към разбирането 

именно на тази връзка. Те посочват, че е забележителен фактът, че дауншифтинга има 

независим ефект върху поведението, насочено към екологичните проблеми. 

Устойчивото развитие изисква промени в поведението, насочени специално към 

намаляване на материлната консумация. Подобна промяна в начина на живот може да 

бъде свързана с дауншифтинга, особено с неговите представители, които поставят 

съсвоянието на природата като основна мотивация за по-скромното си потребление и 

предполагат, че изучаването на подобни консуматорски модели могат да подкрепят 

цялостно устойчивото развитие. Въпреки това, е важно да се отбележи, че лицата от 

даиншифтинг извадката в изследването на Браун и Касер в действителност са се 

насочили към по-скромен начин на живот, но все пак нивото на използваните от тях 

ресурси не влиза в границите, смятани за устойчиви (пак там).  

 

Ограничения на изследването и препоръки за бъдеща работа 

Основните недостатъци на изследването са свързани с невъзможността на 

извадката да отговори на демографските и професионални характеристики на 

явлението. Изграденият образ на потенциалния дауншифтър предполага свръхуспешна 

кариера с натоварващи работно време и задължения. Друго ограничение произлиза от 

възрастовата група, към която принадлежат интервюираните. По-голямото 

разнообразие на представители от различни възрасти ще доведе до по-висока 
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представителност на извадката. Необходимо е да се включат лица с различно семейно 

положение (вкл. родители) и финансово състояние. Размерът на извадката също трябва 

да бъде увеличен. 
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Резюме: В настоящия доклад се фокусираме върху ангажираността в работата като важна за 

ефективността и благополучието на медицинските специалисти. Проучва се значението на 

ангажираността в работата за качеството на здравните грижи. Представените резултати са част от 

международното изследване „Подобряване на качеството и безопасността в болниците: Връзка между 

организационна култура, бърнаут и качество на здравните грижи (ORCAB)“, подкрепено от 

Европейската комисия, 7-ма рамкова програма (координатор: Университет на Македония, Гърция; 

партньор за България – Научен център „Психология и здраве“). Общата цел на изследването е да разкрие 

организационните и индивидуални фактори, които влияят върху качеството на здравните грижи и 

безопасността на пациентите (в университетски болници) и да приложи интервенции, които 

едновременно подобряват качеството на здравните грижи и благополучието на медицинския персонал. 
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Медицинските специалисти, които изследвахме са 403 лекари и медицински сестри в България. Използва 

се моделът „Изисквания-ресурси на работата“, допълнен с ангажираността в работата и международно 

апробирана методология – конструирана за целите на изследването скала за Изискванията на работата 

(физически, емоционални, организационни и когнитивни изисквания), Утрехтска скала за 

ангажираността в работата – (UWES), суб-скали Енергия и Отдаденост, и скала за Суб-оптимална 

здравна грижа (Shanafelt et al., 2002). При проведения регресионен анализ, контролиращ за демографски 

фактори, високите организационни и емоционални изисквания на работата са асоциирани със значимо 

нарастване на суб-оптималната грижа. Ангажираността в работата е в обратна връзка със суб-

оптималната грижа. Според резултатите от настоящото изследване единствено отдадеността в работата 

има значим модериращ ефект върху връзката между изискванията на работата и качеството на грижите 

за пациентите. Отдадеността в работата има значим протективен ефект при относително високи нива на 

физически изисквания на работата: в ситуация на завишени физически изисквания тя смекчава тяхното 

негативно влияние върху качеството на грижата за пациентите. 

 
Ключови думи: ангажираност в работата, качество на здравните грижи, изисквания на работата, 

медицински специалисти, пациенти 

 
Abstract: Work engagement is important for health providers’ wellbeing and effectiveness. We address 

the role of work engagement for quality of care in Bulgaria, based on the international study “Improving quality 

and safety in the hospital: The link between organizational culture, burnout and quality of care (ORCAB)” 

funded by the European commission within the 7th Framework Programme (coordinator: University of 

Macedonia, Greece; Bulgarian partner: Health Psychology Research Center). The aim of the project is to 

benchmark the organizational and individual factors that impact on quality of care and patient safety, and design 

bottom-up interventions that both increase quality of care and health professionals’ well-being. Healthcare 

professionals in the ORCAB study were physicians, residents, and nurses (N=403 in Bulgaria). We use the Job 

Demands-Resources model with the addition of the concept of Work Engagement. As measures we used a 

constructed scale for Work Demands – Physical, Emotional, Organizational and Cognitive; The Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) – the subscales of Dedication and Vigor; and a scale for Sub-optimal Patient Care 

(Shanafelt et al., 2002). In multiple regression analysis, controlling for demographics, the direct predictors of 

sub-optimal care were organizational and emotional work demands. Unlike vigor, the sub-scale dedication was 

significantly associated with sub-optimal care. The analysis shows also that work engagement moderates the 

effect of work demands on sub-optimal care. We find a significant interaction between physical work demands 

and dedication that influences sub-optimal care delivered to patients: high dedication alleviates the negative 

impact of high physical demands on quality of care delivered to patients. 

 
Key words: work engagement, quality of care, work demands, healthcare professionals, patients 

 

 

 

Увод 

Повече от две десетилетия в България протичат реформи, насочени към 

децентрализация на здравната система, установяване на частния сектор за медицински 

услуги, въвеждане на модела на общо практикуващите лекари в доболничната помощ с 

частично заплащане на потребителски такси, както и на държавно финансирани 

клинични пътеки (Balabanova & McKee, 2004; Бекярова, 2008; Georgieva et al. 2009; 

Todorova 2011). Съществуващите изследвания в България установяват наличието на 

значима връзка между стреса, ангажираността в работата сред медицинските 

специалисти, организационната култура и качеството на здравните грижи в болниците 

у нас (Ценова, 2009; Христов, 2005; Русинова и кол., 1998; Ненова и кол., 2005; 

Жильова и Русинова, 2009). Ангажираността в работата е дефинирана като „позитивно, 

удовлетворяващо, свързано с работата психично състояние, което се характеризира от 

енергия, отдаденост и погълнатост” (Schaufeli & Bakker, 2003). Според резултатите от 

изследванията високите равнища на бърнаут, слабата ангажираност, ниските равнища 

на удовлетвореност от работата и психичното здраве са силно корелирани. Също така 

съществува позитивна връзка между ангажираността в работата и субективното 
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благополучие при медицински специалисти. Установено е, че ангажираността в 

работата показва протективна функция по отношение на здравето, например 

понижавайки приема на различни психоактивни вещества и способства за позитивни 

здравни поведения (Александрова-Караманова и кол. 2013; Илиева и Найденова 2010; 

Найденова и Илиева 2008). Изследванията показват позитивните ефекти на 

ангажираността на индивидуално ниво и на организационно ниво – например върху 

качеството и резултатите от трудовото представяне на служителите (Schaufeli & Bakker, 

2003, 2010). 

За да бъдат по-подробно изследвани тези зависимости, е необходимо 

провеждането на комплексно изследване относно връзката между ангажираността в 

работата сред медицинските специалисти, работещи в българските болници и 

качеството на грижите, които пациентите получават.  

 

Теоретичен модел на изследването 

За теоретична рамка на настоящото изследване е избран моделът на връзката 

между изискванията на работата и ресурсите (Job Demands-Resources Model). Според 

този модел,изискванията на работата са “онези физически, социални и организационни 

аспекти на работата, които изискват продължителни физически и психични усилия и 

които, следователно, са свързани с влагането на психологически и физиологични 

ресурси (Demerouti et al, 2001). Изисквания на работата, които са налице в болниците, 

са напр. липсата на време, физическото натоварване, работата на смени, контактите и 

взаимоотношенията с пациентите и техните близки.  

Според модела „Изисквания-ресурси на работата“, когато изискванията са 

прекомерно завишени, психичното възстановяване на работещите става трудно 

постижимо, а понякога и невъзможно. В такъв случай равнищата на стрес се 

повишават, което би могло да доведе до наличие на нездравословни поведения, 

проблеми при изпълнението на трудовите задължения поради необходимостта от 

психологическо пренастройване, напр. понижена концентрация и внимание, преумора, 

рискови поведения и пр. 

На основата на резултати от съществуващи изследвания в тази област, можем да 

очакваме, че изискванията на работата в болниците в България ще имат значимо 

влияние върху качеството на здравните грижи, предоставяни на пациентите по два 

начина: директно - чрез недостига на материални ресурси и консумативи, както и 

необходимостта за кратко време да бъдат прегледани прекалено много пациенти и пр.; 

индиректно – чрез влошаване на психичното и физическото здраве, когнитивните и 

емоционалните ресурси на медицинските специалисти.  

Според модела „Изисквания-ресурси на работата“ ресурсите на работата и 

личностните ресурси опосредяват влиянието на трудовите изисквания върху стреса/ 

натовареността при изпълнението на трудовите задачи. Може да се очаква, че 

ресурсите имат потенциала да редуцират влиянието на някои повишаващи стреса 

организационни характеристики, да променят възприятията/представите, предизвикани 

от стресорите, както и да намаляват негативните последствия за качеството на грижите 

за пациентите, произтичащи от различни стресовите реакции (Bakker et al, 2003; Bakker 

et al, 2004; Demerouti et al, 2001; Hakannen et al, 2006). В настоящото изследване 

разглеждаме ангажираността в работата на медицинските специалисти като ресурс на 

индивидуално ниво, който има потенциала да смекчи негативното влияние на високите 

изисквания на работата върху качеството на здравните грижи, предоставяни на 

пациентите (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Концептуален модел на изследването 

 

Цел и хипотези на изследването 

Целта на изследването е да проучи влиянието на изискванията на работата върху 

качеството на здравните грижи, предоставяни на пациентите, и да анализира 

опосредстващата (модерираща) роля на ангажираността в работата129.Следвайки 

избрания теоретичен модел, предполагаме, че индивидуален ресурс като високата 

степен на ангажираност на работещите (енергия/ отдаденост), има положителен/ 

протективен ефект върху качеството на здравните грижи, които медицинските 

специалисти предоставят на пациентите въпреки  ситуацията на високи 

изисквания на работата. 

По-точно, в ситуация на високи изисквания на работата, личната отдаденост и 

енергичността при изпълнението на трудовите задачи, биха били изключително важни 

за поддържането за качественото обслужване на пациентите.  

В настоящото изследване формулираме следните хипотези: 

H1. Високите изисквания на работата (физически, организационни, емоционални 

и когнитивни) влияят негативно на качеството на здравните грижи. 

H2. Високите равнища на ангажираност в работата (енергия/отдаденост) са 

свързани с по-високо качество на здравните грижи. 

H3.Ангажираността в работата (енергия/отдаденост) модерира връзката между 

изискванията на работата (физически, организационни, емоционални и когнитивни) и 

качеството на грижите за пациентите. Високите равнища на ангажираност в работата от 

страна на медицинските специалисти смекчават негативния ефект на високите 

изисквания на работата върху качеството на здравните грижи, които пациентите 

получават. 

 

Данни и методи за анализ 

За проверка на трите хипотези са използвани данни от изследването“Подобряване 

на качеството и безопасността в болниците: връзка между организационна култура, 

бърнаут и качество на здравните грижи (ORCAB)”, финансиран по 7-ма РП на ЕК 

(Montgomery et al, 2013) . Проектът е проведен в сътрудничество между девет 

европейски страни: Гърция, България, Турция, Португалия, Румъния, Хърватска, 

                                                           
129

 Проучването, довело до тези резултати, е финансирано от Седма рамкова програма на Европейския 

съюз [FP7-HEALTH-2009-single-stage] с договор за финансиране # 242084. 
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Македония, Ирландия и Великобритания130.  От общо девет страни-участнички в 

проекта, в седем е проведено количествено емпирично изследване,фокусирано върху 

теми като ангажираност в работата и бърнаут при медицински специалисти, 

организационни фактори и качество на здравните грижи в многопрофилни 

университетски болници в различните държави. 

Броят на медицинските специалисти, участвали в изследването общо за цялата 

международна извадка е2890.В България теренната работа е проведена в периода м. 

октомври, 2011 г. – м. април, 2012 г. В изследването са включени пет университетски 

болници в гр. София. Медицинските специалисти, които са анкетирани у нас (лекари, 

специализанти, медицински сестри), са 403. Лекарите са 36% (N=133) от всички 

анкетирани; специализантите - 15% (N=55), а сестрите са 50% (N=184).  

 

Таб. 1. Описание на извадката – медицински специалисти (лекари, специализанти и 

мед. сестри) от 5 многопрофилни университетски болници в гр. София 
  Лекар/специа-лизант 

(36%; 15%) 

N=133/N=55 

Мед. сестра 

(50%) 

N=184 

Общо 

N=403 

Възраст 
25-67 г. 

(средна = 40.5) 

22-68 г. 

(средна = 46.2) 

22-68 г. 

(средна = 43.3) 

Пол 
 

Мъж 48% 3% 26% 

Жена 52% 97% 74% 

Семеен статус 
 

Женен/ в съжителство 58.0% 54.9% 56.5% 

Неженен(а) 34.5% 22.6% 28.7% 

Разведен(а)/ овдовял(а) 7.5% 22.5% 14.7% 

Продължителност на 

трудовия стаж в 

болницата 

Средна =9 г., 2 м. 

(1 месец -43 години) 

Средна =14 г., 6 м. 

(1 месец - 40 yгодини) 

Средна =11 г., 3 м. 

(1 месец - 43 години) 

 

Методология - скали и променливи 

Независимите променливи, включени в анализа са: демографски характеристики 

(пол, възраст, трудова позиция в болницата), изисквания на работата и ангажираност в 

работата. За измерването на изискванията на работата в болниците е използвана скалата 

„Hospital Experience Scale (HES)“. Тази скала е конструирана в рамките на проекта 

ORCAB (Montgomery et. al 2011) и показва добри психометрични характеристики. HES 

измерва четири аспекта на изискванията в работата: физически, организационни, 

емоционални и когнитивни131.  

Отговорите на айтемите, включени в тази скала, са ранжирани от 1 (никога) до 5 

(винаги). Суб-скалата за физическите изисквания в работата съдържа 4 айтема от типа 

на “Трябва да работя много бързо” и има надеждност α = 0.705. Суб-скалата за 

организационните изисквания в работата съдържа 4 айтема от типа на “Ролите в моето 

                                                           
130

 Водещата изследователска организация, реализирала проекта в България в периода 2010-2014 г., е 

Научен център „Психология и здраве“. 

131
HES скалата е конструирана след анализ на резултатите от фокус групи, проведени сред 

медицински специалисти в болниците в повечето от страните, участвали в проекта ORCAB. Въз основа 

на анализ на текстовия материал от фокус групите са формулирани съждения, отнасящи се до 

организационната култура в болниците. Съжденията са извлечени чрез контент-анализ и групиране по 

сходство, подобно на подхода, приложен от Van Veldhoven & Meijman (1994).  
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отделение/клиника не са ясни ” и има надеждност α = 0.768. Суб-скалата за 

емоционалните изисквания съдържа 5 айтема (напр. “Налага се да се справям с 

вербално агресивни пациенти”) и има надеждност α = 0.648. Суб-скалата за 

когнитивните изисквания съдържа твърдения от типа на “Трябва да взимам решения в 

условия на липса на достатъчно време”. Коефициентът на вътрешна консистентност за 

тази суб-скала е по-нисък – α = 0.599. 

За измерване на ангажираността в работата сред медицинските специалисти е 

използвана Утрехтската скала за ангажираност в работата (Utrecht Work Engagement 

Scale – UWES) (Schaufeli et al, 2002), като са взети двете суб-скали за енергия (Vigor) и 

отдаденост в работата (Dedication). 

Суб-скалата за енергичност в работата (Vigor) съдържа айтеми от типа на “На 

работа се чувствам преливащ/а от енергия”.  Суб-скалата за отдаденост в работата  

(Dedication) включва твърдения от типа на “Намирам, че работата, която върша, е 

изпълнена със смисъл и цел ”. Отговорите на отделните айтеми са ранжирани от 0 

(никога) до 6 (винаги). Надеждността на суб-скалата за енергичност в работата, 

измерена чрез коефициента α на Кронбах е α = 0.858, а за отдаденост в работата  - α = 

0.861 за цялата извадка. 

В настоящото изследване ангажираността в работата се явява модератор на 

връзката между изискванията на работата и качеството на здравните грижи (суб-

оптималната грижа), осигурявани в болницата от лекарите и сестрите. За измерването 

на суб-оптималната грижа за пациентите – зависима променлива в настоящия анализ -е 

използвана скалата „Sub-optimal Patient Care“ (Shanafelt et al., 2002). Тя е разработена на 

основата на предполагаемите ефекти на бърнаута върху качеството на здравните грижи 

и включва осем айтема. Пет айтема се отнасят до практиките при предоставянето на 

здравни грижи (напр. „Осъзнах, че изписвам пациенти, за да можем да се справим, тъй 

като екипът ни е много натоварен”). Трите айтема, които отразяват нагласите към 

грижите за пациента, имат съдържание подобно на суб-скала.Деперсонализация от 

Въпросника за изследване на бърнаута на Маслах (напр. „Не обърнах достатъчно 

внимание на социалните и личните последици на заболяването на мой пациент“). 

Отговорите са ранжирани по пет-степенна скала от  1 (никога) до  5 (всяка седмица). 

Коефициентът на вътрешна консистентност за тази скала е α = 0.797 за цялата извадка. 

Резултати от изследването 

Описателен анализ 

 
Фиг. 3. Средни стойности на физическите и организационните изисквания на 

работата сред медицинските специалисти, участвали в изследването ORCAB 
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Организационните изисквания на работата са относително високи в България в 

сравнение с останалите страни, участвали в изследването ORCAB. По отношение на 

физическите, емоционалните и когнитивните изисквания българските лекари и сестри 

заемат средна позиция.При физическите изисквания разликите между стойностите на 

медиците в България и тези Турция, Гърция и Хърватска са статистически значими при 

p<0.05. При организационните изисквания в работата всички разлики са статистически 

значими при p<0.05. 
 

 
Фиг. 4. Средни стойности на емоционалните и когнитивните изисквания на 

работата сред медицинските специалисти, участвали в изследването ORCAB  

 

При емоционалните изисквания са налице значими разлики между средните 

стойности за България, Гърция и Турция (p<0.05), а по отношение на когнитивните 

изисквания значими разлики са налице при сравнение на националните данни с Гърция, 

Турция, Хърватска и Португалия. 
 

 
Фиг. 5. Средни стойности на ангажираността в работата (енергия и отдаденост) 

сред участвали в изследването  
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По отношение на ангажираността в работата сред българските медицински специалисти – 

те заемат средни позиции в международното сравнение (фиг. 5). Най-високи равнища на 

енергичност в работата са регистрирани в Македония и Румъния, а най-ниски в Турция. 

Статистически значими разлики се наблюдават в нивата на енергия при изпълнението на 

трудовите задачи сред медицинските специалисти от България, Турция и Македония. При 

сравнение на стойностите за България и останалите страни по отношение на отдаденост в 

работата разликите са значими между България,Турция, Македония и Португалия ( p<0.05). 

 

 
Фиг. 6. Средни стойности на суб-оптималната здравна грижа в болниците според 

изследването ORCAB 
 

По отношение на суб-оптималната грижа, резултатите за българските лекари и 

медицински сестри са близки до средната за цялата извадка, като статистически значими 

разлики се наблюдават между България, Македония, Гърция и Турция (p<0.05). 

Ангажираността в работата е в обратна връзка със суб-оптималната грижа. Колкото по-висока е 

отдадеността в работата сред лекарите и сестрите, толкова по-малка е вероятността за 

предоставяне на по-нискокачествени грижи за пациентите. 
 

Резултати от регресионен анализ 

За проверка на H1 иH2, използваме линейна регресия (SPSS v. 21) чрез блоково 

включване на променливите (метод Enter). В блок едно са включени контролните променливи 

(пол, възраст, работна позиция); в блок две са включени изискванията на работата и 

ангажираността при изпълнението на трудовите задачи. 
 

Таб. 2. Суб-оптимална грижа в българските болници – резултати от линейна регресия  

 

Зависима променлива: 

Суб-оптимална грижа 

Променливи: Стандарт. Коефициент (Beta) Значимост 

Константа 0.843 ** 

Възраст на Р. -0.041  

Мъж 0.063  

Жена (реф.) 1  

Лекар/ специализант 0.015  

Сестра (реф.) 1  

Физически изисквания на работата 0.053  

Организационни изисквания на работата 0.120 * 

Емоционални изисквания на работата 0.206 *** 

Когнитивни изисквания на работата 0.042  

Ангажираност с работата - енергия -0.060  

Ангажираност с работата - отдаденост -0.282 *** 

*** : p<0.01   ** : 0.01<p<0.05    * : 0.05<p<0.10 

1.307449495 

1.381530352 

1.521475221 

1.586893843 
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1.858929111 
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По отношение на хипотеза 1, според която високите изисквания на работата (физически, 

организационни, емоционални и когнитивни) влошават качеството на здравните грижи, 

резултатите показват, че тя частично се потвърждава, тъй като не всички типове изисквания на 

работата имат значим ефект върху равнищата на суб-оптималната грижа. По-точно, анализът 

показва, че нарастването на когнитивните и емоционалните изисквания на работата влошава 

качеството на здравните грижи, предоставяни на пациентите. 

Според  хипотеза 2, високите равнища на ангажираността в работата (енергия/ 

отдаденост) са свързани с по-високо качество на здравните грижи. Резултатите от анализа 

показват, че високото ниво на отдаденост в работата е свързано с по-малка вероятност за суб-

оптимална грижа за пациентите в болницата (връзката е статистически значима при p<0.001). 

По отношение на енергията връзката с качеството на здравните грижи е негативна, но не 

достига границата на статистическата значимост. Следователно хипотеза 2 частично се 

потвърждава.  

С цел проверка на хипотеза 3, според която ангажираността в работата (енергия/ 

отдаденост) модерира връзката между изискванията на работата (физически, организационни, 

емоционални и когнитивни) и качеството на грижите за пациентите, е проведен регресионен 

анализ с включена модерация
132

 (Baron & Kenny 1986: 1173–1182). Модериращите променливи 

са енергия и отдаденост в работата. В настоящия случай изследваме модерацията между тези 

две променливи и изискванията на работата (физически, организационни, емоционални и 

когнитивни).  

Чрез анализа, включващ модерация, целим да проверим дали ангажираността в работата 

има протективен ефект спрямо суб-оптималната грижа за пациентите. Протективен ефект би 

бил налице тогава, когато по-високите нива на дадения индивидуален ресурс (ангажираност в 

работата) смекчават негативните последствия на високите изисквания на работата върху 

качеството на здравните грижи, предоставяни на пациентите. 

 

 
Бележки: Статистически значима модерация (β=0.16, p<0.001);  

Фиг. 7. Модерация: суб-оптимална грижа за пациентите (зависима променлива); 

предиктор – физически изисквания на работата, модератор – ангажираност в 

работата (отдаденост) 

                                                           
132
Модерацията представлява (линейна) регресия, в която е включена интеракция (произведение между 

стойностите на две променливи). Интеракцията позволява да се моделират нелинеен ефект на една от 

тях. За визуализация на значимите ефекти на модерация сме използвали програмата Interaction! (1.7) 

(Soper 2011). 
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По отношение на хипотеза 3 резултатите от тестваните модели показват, че е 

налице статистически значима модерация единствено между физическите изисквания 

на работата и отдадеността в работата (β= -0.12, p<0.05). Тази модерация частично 

потвърждава наличието на протективен ефект на ангажираността с трудовите задачи 

върху качеството на здравните грижи, които пациентите в болниците получават.  

 

Дискусия 

Главната цел на настоящото изследване бе да анализира връзката между 

ангажираността в работата и изискванията на работата сред медицински специалисти в 

България. Също така да очертае ролята на ангажираността на служителите за 

осигуряването на качеството на грижите в условия на завишени физически, 

организационни, емоционални и когнитивни изисквания при изпълнението на 

трудовите задачи.   

По отношение на директното влияние на изискванията на работата и 

ангажираността върху суб-оптималната грижа, настоящото изследване констатира, че 

високите организационни и емоционални изисквания на работата са асоциирани със 

значимо нарастване на суб-оптималната грижа, т.е. йерархичните отношения, ролите и 

комуникацията в екипите (организационни изисквания), както и стреса и негативните 

емоции, свързани с отношенията с колегите, пациентите и отговорността при 

медицинските решения (емоционални изисквания) оказват влияние за относително 

честото предоставяне на пациентите на несъответстващи на най-високите медицински 

стандарти грижи, свързани с недостатъчно внимание към отделни детайли в 

диагностиката и лечението и към личността на пациента. 

Ангажираността в работата е в обратна връзка със суб-оптималната грижа. 

Колкото по-висока е отдадеността в работата сред лекарите и сестрите, толкова по-

малка е вероятността за предоставяне на по-нискокачествени грижи на пациентите. 

Според резултатите от настоящото изследване единствено отдадеността в 

работата има значим модериращ ефект върху връзката между изискванията на работата 

и качеството на грижите за пациентите. Високата отдаденост в работата има значим 

протективен ефект при относително високи нива на физически изисквания на работата: 

в ситуация на завишени физически изисквания тя смекчава тяхното негативно влияние 

върху грижата за пациентите. 

 

Заключение 

В заключение, резултатите показват, че качеството на грижите за пациентите в 

многопрофилните болници в страната в значителна степен е повлияно от изискванията 

на работата и ангажираността с трудовите задачи от страна на лекарите и медицинските 

сестри.  

В практически план насърчаването на по-висока ангажираност в работата сред 

медицинския персонал с цел гарантиране на оптимално качество на предоставените 

здравни грижи поставя някои допълнителни въпроси. Важно е да се знае например кои 

са факторите, които въздействат благоприятно на ангажираността, каква е ролята на 

ръководството и организационната култура. Също така да се отчетат рисковете при 

прекалено наблягане на увеличаване на ангажираността в работата – например за 

развитие на негативни феномени в организационен контекст като работохолизъм и 

синдром на професионалното изтощение, които могат да имат отрицателно влияние 

върху здравето и психичното благополучие на медицинския персонал, а също така и 

върху качеството на грижите, които те предоставят на пациентите. Не на последно 

място, резултатите от настоящото изследване показват, че промяната в работната среда 

и по-точно, намалението на изискванията на работата, свързани с прекомерната 
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физическа, организационна, емоционална и когнитивна натовареност при изпълнението 

на трудовите задачи е един от възможните начини за осигуряване на качествени 

здравни грижи и поддържане на оптимално физическото и психичното благополучие 

сред медиците в България. Важна е ролята на мениджмънта, както и създаването на по-

добра стратегия по отношение управлението на персонала в болниците, така, че да се 

постигне нормализиране на изискванията, по-добра ангажираност, ефективност и 

трудово представяне. 
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Резюме: Биоетическата експертиза служи за морална оценка на решенията, свързани с човешката 

намеса в живота на другите живи същества (хора, животни, растения и микроорганизми). Нарастващият 

обществен интерес към възможните и реалните приложения на технологиите в медицината, различните 

етични ценности и възгледи за човешкия живот във връзка с медицинските иновации предизвикват 

възникването на биоетиката. През 70-те години на миналия век с биоетически изследвания и дебати се 

ангажират биолози, медици, философи, теолози и юристи. С времето в биоетиката се интегрират и 

знания от областите на икономиката, антропологията, политическите, социалните и поведенческите 

науки. Биоетиката навлиза в медицинската практика през 80-те като клинично етично консултиране с три 

основни функции – консултативна, образователна и здравно-политическа.  

Ключови думи: етични решения в медицинската практика, взаимоотношения лекар-пациент, 

ценностни конфликти и морални дилеми, клинично етично консултиране, обучение и развитие на 

персонала. 

Abstract: Bioethical expertise serves as a moral assessment of decisions relating to human intervention in 

the lives of other living creatures (people, animals, plants and microorganisms). The growing public interest in 

the potential and actual applications of technology in medicine, different ethical values and outlook on life in 

connection with medical innovations cause the emergence of bioethics. In the 70s of the last century bioethical 

research and debate commit biologists, doctors, philosophers, theologians and lawyers. With time in bioethics 

and integrate knowledge from the fields of economics, anthropology, political, social and behavioral sciences. 

Bioethics enters the field of medical science in the 80s as bioethical advice. In medical practice bioethics 

advisory applies as clinical ethics consultation with three main functions – consultative, educational and health 

policy.  

Keywords: human resource development, doctor-patient relationships, clinical ethic decision making, 

ethics committee and ethics consultation. 

 

В България биоетиката е позната като академична дисциплина, но все още не е 

достатъчно навлязла в клиничната медицина. Трима от дванайсет участника в 

проведено през април 2016 г. структурирано групово интервю сред медицински 

специалисти133  знаеха с какво се занимава биоетиката и какво е нейното приложение в 

практиката. Един участник я определи като „Есенция на decision-making process, която 

в България не се познава“.  

Ниската познаваемост към темата биоетика и биоетично консултиране е сериозна 

бариера за реализация на настоящите и бъдещите биоетици. Приложимостта на 

биоетичното консултиране в медицинската практика (клинично етично 

консултиране)134 засяга собствените ми интереси в областите медицина и 

                                                           
133

 Към датата за предаване на този доклад се провежда изследване на нагласите към клинично етично консултиране и обучение сред медицински 
специалисти без опит с услугата. В това изложение са представени резултатите от фокус група за тестване на основния въпросник сред с 12 

медицински специалисти (5 лекари, 1 лекар по дентална медицина, 1 магистър фармацевт, 2 медицински сестри и З акушерки).  

134 В световната медицинска практика термините биоетично консултиране и клинично етично консултиране се използват като синоними  

mailto:antgrig@gmail.com
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здравеопазване, организационно поведение и биоетика. Като изследовател на 

организационното поведение135 се интересувам от спецификите на КЕК като 

инструмент за развитие на човешките ресурси в българските лечебни заведения.  

Клиничното етично консултиране цели подобрение на качеството на грижите за 

пациентите. Целите си КЕК постига чрез: 1. идентифициране, анализиране и 

предлагане на решение на конфликти на ценности и интереси в медицинската практика 

– консултативна функция; 2. институционализиране и утвърждаване на нови 

медицински и етични стандарти в организацията – здравно-политическа функция и 3. 

предоставяне на специфични програми и провеждане на обучения за подобрение на 

моралната чувствителност на медицинските специалисти, за изграждане на умения за 

вземане на клинични етични решения в ситуации на риск и насърчаване на етичното 

поведение на персонала – образователна функция. 

Предоставянето на услугите по клинично етично консултиране зависи от 

наличието на формална структура за тяхното извършване. В страните с традиции в 

клиничното етично консултиране (САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Холандия, 

Норвегия, Швейцария, Япония, Австралия и др.) услугите по клинично етично 

консултиране се извършват от етична (болнична) комисия или от етичен консултант. 

През последните десет години в медицинската практика се предпочита ползването на 

услугите на външни етични консултанти или фирми за клинично етично консултиране. 

Институтите за клинично етично консултиране и големите консултантски фирми се 

ангажират с осигуряване на етичен одит и с решения за подобрение на етичния климат 

в болниците. Свободно практикуващите клинични етични консултанти подпомагат 

лечебните заведения в процеса на решаване на особено тежки клинични казуси и 

осигуряват обучения на медицинските специалисти сами да идентифицират и решават 

морално-етични конфликти в практиката. 

Полето на действие на КЕК са развиващите се взаимоотношения между 

медицинските специалисти и пациентите. Въпреки, че поведението на медиците в 

практиката е законово регламентирано и нормативно регулирано, в трудни етични 

ситуация и най-малкото противоречие между основните принципи на биоетиката 

(уважение на автономността, благодеянието, ненанасянето на вреда и справедливост) 

води до конфликт в отношенията с пациента и с неговите близки. Дейностите по 

разрешаването на ценностни конфликти и морални дилеми са приоритет за 

консултативната функция на КЕК. Клиничната етична консултация се определя като 

услуга „предоставяна от индивид или група, за подпомагане на пациентите, 

семействата, законните представители, медицинските професионалисти или други 

въвлечени страни за справяне с несигурността или конфликти на ценности, които 

възникват в специфични клинични случаи“ (Aulisio, et al., 2000). 

Консултативната функция на КЕК действа в посока на намаляване на създалото се 

в конкретната ситуация напрежение, изясняване на фактите и позициите на 

въвлечените в конфликта страни, разясняване на всички алтернативни решения в 

конкретния казус, създаване на подходящи условия за вземане на приемливо за всяка от 

страните решение и намиране на морално оправдание за последващото поведение. 

Медиацията е най-често предпочитаната от етичните консултанти техника за 

управление на етичните конфликти и решение на етични дилеми в медицинската 

практика. Във фокус групата трима от участниците оцениха като най-важна ползата от 

намаляване на създалото се в конфликтната ситуация напрежение. Трима дадоха 

                                                           
135 Авторът е дипломант в магистърски програми „Организационно поведение и консултиране в организацията“ и „Интегративна биоетика“, 

Философски факултет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
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приоритет на разясняването на всички алтернативни решения, трима – подобрението на 

атмосферата за вземане на решение, двама – изясняването на позициите на въвлечените 

лица и един – моралното оправдание на последващото поведение. 

Според проведено през 2010 г. проучване сред 405 български лекари от 1 

университетска и 4 регионални многопрофилни болници „клиницистите у нас срещат 

непрекъснато етични проблеми в практика си, макар и да не разпознават и 

квалифицират всички от тях като етични такива“ (Александрова-Янкуловска, С. 

„Клинично етично консултиране “, 2015. Български кардиологичен институт). 

Затруднението на медиците да идентифицират критичните етични ситуации може да се 

обясни с някои разлики в интерпретацията на понятието болест. Лекарят възприема 

болестта като нозологична единица – патологично изменение на човешкия организъм 

(disease), което може да се установи с физикално изследване и да се измери с помощта 

на подходящи лабораторни тестове. Целта е премахване на причините и справяне с 

основните симптоми и синдроми на болестта. За пациента болестта е субективно 

преживяване (illness), а целта е възстановяване и запазване на една от терминалните 

ценности за всеки човек – здравето. Възприемането от и отношението на другите към 

болния е социологическо понятие – sickness. В този смисъл медицинската практика 

(лечебното заведение) е „арена на сблъсък в интерпретациите“ на disease, sickness и 

illness. На тази арена пациентът възприема извършваните върху него медицински 

дейности, както и техните извършители като застрашаващи собствения му интегритет. 

В ситуации на риск тези противоречия са източник на напрежение за което 

медицинските специалисти не винаги са достатъчно подготвени. Три четвърти от 

участниците във фокус групата споделиха, че в една или друга степен се чувстват 

неподготвени в трудни етични ситуации като един от тях категорично се самоопредели 

като напълно неподготвен.   

Резултатите от представеното по-горе изследване показват, че най-честите поводи 

за търсене на етичен съвет и консултиране в медицинската практика у нас са: 

разрешаване на конфликтни ситуации (72%); загриженост за справедливостта на 

взетото решение или съществуващата практика – до 70% от случаите; желание за 

предотвратяване на бъдещ неблагоприятен изход от ситуацията – 40%; помощ при 

комуникацията с пациента и с неговите близки – до 39% (най-вече в регионалните 

болници); желание да се вземат под внимание етичните аспекти на проблема – до 30%; 

чувството за несигурност при вземане на решение – до 25% от случаите. Същото 

изследване представя и поведенческите нагласи на медицинските специалисти в 

ситуации на риск от етични конфликти. В наблюдаваните лечебни заведения лекарите 

предпочитат да разчитат предимно на собствената си преценка, да потърсят съвет от 

колега, имащ отношение към проблема или от ръководителя на съответното клинично 

звено. Подобна тенденция бе установена и в груповото интервю – всички участници 

споделиха, че в трудни етични ситуации търсят съвет и подкрепа от по-опитен 

клиницист.  

Относно нагласите към консултативната функция на КЕК около 90% от 

респондентите в проучването от 2010 г. смятат етичната консултация за полезна, а 

повече от 80% признават, че ако се предлага - биха потърсили такава. Като причини за 

отказ от етично консултиране в проучването са посочени: предпочитанието за взимане 

на решение по собствена преценка; желание за запазване на клиничната автономност; 

липса на доверие в квалификацията на консултанта; забавяне на терапевтичния процес 

в звеното; неубеденост в ползата от услугата и неинформираност към кого да се 

обърнат.  

Всичко казано дотук проблематизира познаваемостта на услугата сред 

българските медицински специалисти. Участниците във фокус групата като цяло 
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показаха ниски познавателни нива по отношение на същността на клиничната етична 

консултация – само двама от 12-те имаха представа с какво се занимава. 

Тъй като в България КЕК не е рутинна практика, удовлетвореността от 

постигнатите резултати може да се допуска на базата на препратки към национални 

проучвания в страни с развит пазар за биоетични консултантски услуги. Според 

подобно изследване сред интернисти в САЩ  „26% от лекарите, потърсили етична 

консултация, в края на краищата са стигнали до промяна на лечебния план, а 72% 

смятат, че са научили нещо, което може да им е полезно в бъдеще” (DuVal, 2004).  

Все по-нарастващата удовлетвореност на клиницистите от КЕК като инструмент 

за подобрение на етичното поведение в рискови клинични ситуации очертава и 

тенденциите в развитието на КЕК през последното десетилетие – да предоставя услуги 

по обучение и специфични образователни програми по клинична етика, медицинско 

право и социална комуникация.  

В страните с традиции в биоетичното консултиране обучителните програми имат 

за цел да повишават моралната чувствителност и изграждане на умения за етично 

съдене и оправдание на действията. По отношение на комуникативните умения, 

обученията целят утвърждаването на обсъждащ модел на взаимоотношения „лекар-

пациент“. Тук се проблематизира доминиращия доскоро в българската здравна система 

патерналистичен модел136 и ролята на пациента при вземане на трудни етични решения. 

Половината от участниците във фокус групата напълно отричат патерналистичния 

модел на взаимоотношения. Шестима от 12 изразиха предпочитание към обяснителния 

модел, 10 от 12 подкрепиха обяснителния модел и също толкова – обсъждащия. На база 

на тези резултати може да се допусне, че медицинските специалисти все повече се 

стремят към обсъждане на алтернативните решения с пациентите, но в крайна сметка 

отстояват позициите си на експерти. Познаването на нагласите към четирите модела 

взаимоотношения би било добър индикатор при определяне на потребностите от 

обучение спрямо организационната стратегия на болницата. Осем от участниците във 

фокус групата напълно споделят мнението, че медицинските специалисти в България се 

нуждаят от специфично обучение в социална комуникация,  трима се изказаха по-скоро 

положително и един не взе отношение по въпроса. 

Като съдържание образователните програми включват знания от областите на 

медицинската етика и медицинското право. В момента в България основните принципи 

и модели за вземане на морално-етични решения са включени в учебните планове по 

медицинска етика на медицинските университети. Медицинско право, медицинска 

етика и етика на вземане на решения в медицината са основни дисциплини в 

магистърска програма „Интегративна биоетика“137. По резултатите от фокус групата 

може да се предположи, че в по-голямата си част медицинските специалисти се 

нуждаят от допълнително обучение по-клинична етика и медицинско право.  

Обученията които предлага КЕК най-често се провеждат под формата на 

дискусионни или индивидуални ретроспективни анализи на тежки етични казуси и 

решаване на морални дилеми.138 Други форми са семинарите, конференциите и 

конгресите. От фокус групата стана ясно, че тези теми изключително рядко присъстват 

в програмите на научните форуми.  

От организационна гледна точка освен като инструмент за подобрение на 

индивидуалната морално-етична чувствителност, КЕК работи и за подобрение на 

                                                           
136

 При патерналистичния модел (доминиращ до края на миналия век в българското здравеопазване) лекарят е пазител на пациента; при 

информативния модел лекарят е експерт; при обяснителния е съветник, а при обсъждащия – учител и приятел.  

137
 Философският факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ е единственото висше учебно заведение в страната което от 2007 г. насам предлага 

самостоятелна магистърска програма по биоетика. 

138 Възможност за проблематизиране на ефикасността на техники за групови интервенции като паралелно мислене, мастърмайнд или екипен коучинг.  
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личното представяне на медицинските специалисти, както и удовлетвореността и 

ангажираността на болничния персонал. Половината от участниците във фокус групата 

споделиха, че подобни обучения ще намалят нивата на професионален и морален стрес 

в болниците. Четирима споделиха убеденост, че като резултат от обучението може да 

се очаква намаление в честотата на лекарските грешки в медицинската практика, 

шестима по-скоро допускат това и само двама изразиха съмнение. Това изисква 

образователната функция на КЕК да се разглежда в организационна перспектива. 

„Систематичната промяна в институцията в посока на създаване на етичен климат води 

до намаляване на риска от развитие на морален дистрес, подсигуряване на интегритет 

на процеса на вземане на решения, внасяне на по-голяма морална и законова яснота по 

отношение на ценности, норми и законови прецеденти, до подобряване на 

възприемането на КЕК и търсенето й.“ (Александрова-Янкуловска, 2014). Конкретните 

цели в тези случаи са подобрение на ефективността на медицинската дейност и 

превенция срещу евентуални съдебни и други спорове около приложеното лечение и 

оказаните грижи за пациента. Единайсет от участниците споделиха предположението, 

че дейностите по КЕК ще намалят честотата на пациентски жалби и съдебни искове 

към лечебното заведение. Всички участници споделиха, че биха се включили в 

обученията, също толкова биха ги препоръчали на ръководството на болницата, но едва 

четирима са убедени, че в болниците има условия за това. 

Тук се проблематизира методическата помощ, която предлагат съществуващите в 

България етични комисии. Съгласно българското законодателство в здравната система 

се учредяват три вида етични комисии: комисии по професионална етика към 

съсловните организации; етични комисии за провеждане на клинични проучвания – 

централна към министерския съвет и местни етични комисии в болниците и централна 

етична комисия по трансплантация.139 От анализа на техните отчетите и правилници за 

работа следват следните заключения: 1. Съществуват неясноти в структурите и 

функциите на комисиите; 2. Нито един от трите вида комисии не разполага с ясни 

механизми за решаване на морално-етични проблеми; 3. В дейността им не са 

ангажирани експерти по клинична етика; 4. Липсва ефективна комуникация между 

етичните комисии и медицинските специалисти; 3. Пациентите не са информирани 

накъде да адресират морално-етичните си проблеми; 4. В обществото съществува 

неудовлетвореност от доминиращия правно-деонтологичен подход при решаване на 

ценностни конфликти на всички нива от здравната ни система.  

 Нагласите на медицинските специалисти към съществуващите етични комисии са 

проучвани през 2006 г. В допитването са участвали както клиницисти – членове на 

комисиите, така и такива, които са само ползватели на дейността. В резултат на 

проучването е предложена апробирана програма за обучение на членовете на 

комисиите по етика с цел подобрение на ефективността им, но данните от фокус 

групата не индикират промяна в нагласите към тях.  

Всичко това проблематизира профила на извършителите на КЕК. На въпроса 

доколко важно е професионалният клиничния етичен консултант да има медицински 

познания и клиничен опит седем от участниците във фокус групата бяха категорични, 

че това е много важно, а останалите 5 – подкрепиха тяхното становище.  

Както става ясно клиничното етично консултиране е иновативна услуга за 

медицинската практика в България. Това поставя биоетиците пред сериозни 

организационни предизвикателства тъй като тяхното поле на действие е болничната 

(организационна)  среда. В рамките на предстоящата защита на дипломната ми работа в 

магистърска програма „Организационно поведение и консултиране в организацията“ 

                                                           
139

 Съгл. чл. 78 от Закона за лечебните заведения учредяването и болнични етични, които да извършват биоетично/клинично етично консултиране не 

е задължително, но наличието на такава комисия има значение при болничната акредитация и управителният съвет може да учреди такава.    
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ми предстои да представя резултатите от емпирично проучване за индивидуалните и 

организационните потребности и нагласи към обучение по клинична етика и 

медицинско право в конкретна болница. Надявам се да успея да изведа конкретните 

ползи за болницата и да идентифицирам сферите за подобрение в които КЕК би бил 

полезен инструмент за развитие на медицинския персонал. Надявам се също чрез 

направените изводи и препоръки да мотивирам мениджърите на болницата да създадат 

условия за организиране и провеждане на подходящи програми и обучения. 

Завършения консултантски отчет ще бъде от полза при планиране на дейностите по 

организационното развитие на лечебното заведение. Анализът ще послужи и като база 

за изграждане на адекватна стратегия за маркетиране на услугите по клинично етично 

консултиране на разрастващия се частен болничен пазар у нас. Препоръките биха 

послужили и на специалистите по здравен мениджмънт и биоетика като насоки за 

институционализиране на КЕК в българската здравна система. 

В това изложение се постарах да представя и фрагменти от дипломната си работа 

в магистърска програма „Интегративна биоетика“, като се надявам и след 

дипломирането си да продължа своята работа за въвеждане на клиничното етично 

консултиране в медицинската практика в България. 
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Резюме: Докладът представя теоретичен анализ на проблема за трудовата рехабилитация след 

диагностициране с онкологично заболяване като важен аспект на психосоциалната адаптация на хората 

със злокачествени заболявания. Разгледана е индивидуалната и организационна перспектива относно 

обсъждания проблем. Анализират се промените, които налага боледуването върху професионалния 

живот на индивида – прекъсване и промяна в кариерните планове, адаптиране към работната среда 

съобразно специфичните нужди, комуникиране на теми, свързани с болестта и ниво на 

конфиденциалност на информацията в работна среда. Вниманието е насочено и към спецификите на 

организационния контекст, които оказват влияние върху ресоциализацията на служителите със 

злокачествени заболявания по време на и след приключване на активното лечение. Акцент е поставен 

върху характеристиките на подкрепящата организационната среда, реализиращи се в политики и про-

цедури, съдействащи на служителя в кризизния житейски период. Обсъждат се добрите световни 

практики, включващи програми за повторно включване в работната среда, които формират култура на 

гъвкавост и толерантност към служители с подобни проблеми. 

 
Ключови думи: трудова рехабилитация, онкологични заболявания, организационни 

предизвикателства 

 
Abstract: The report presents a theoretical analysis of the problem of work rehabilitation after cancer 

diagnosis as an important aspect of psychosocial adaptation of people with malignant diseases. It discusses the 

individual and organizational perspectives of the problem. The report analyses the changes in the professional 

life after cancer diagnosis, such as a break and a change in career plans, an adjustment to the work environment 

according to specific needs, communicating issues related to the disease and level of confidentiality of 

information in the work environment. The attention is directed to the specifics of the organizational context, 

influencing re-socialization of the employees with malignancies during and after active treatment. The emphasis 

is placed on the characteristics of supportive organizational environment occurring in policies and procedures 

assisting the employee in life crisis. The best practices are also discussed including programs to re-inclusion in 

the work environment and the formation of a culture of flexibility and tolerance that is supportive for employees 

with similar problems. 

 
Key words: vocational rehabilitation, oncological diseases, organizational challenges  

 

През последните години значителното увеличение на ново диагностицираните 

случаи на злокачествени заболявания, както и снижаването на възрастовата граница на 

заболеваемост превръща ракът в значим обществен проблем с тежки психологически, 

социални и икономически последствия. Връщането на работа след отсъствие поради 

онкологично заболяване и лечение поставя редица предизвикателства както пред 

служителя, така и пред организацията като цяло. Социалната значимост на 

проблематиката налага разработване и въвеждане на работещи програми, подпомагащи 

трудовата рехабилитация на служителите с онкологични заболявания. Настоящият 
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доклад представя теретичен анализ на основните проблемни области, кореспондиращи 

с реадаптацията на служителя към работната среда, както и с адаптирането на средата 

към нуждите на човека, преминал през предизвикателствата на болестта. Обсъждат се 

добрите практики, представящи модел на организационна култура и формализирани 

системи от политики и процедури, подкрепящи трудовата рехабилатация и 

съдействащи за психосоциалната адаптация на уязвимия служител в кризисния етап от 

живота му.   

 

Измерения на онкологичната диагноза в индивидуален и организационен 

план  

По своята същност ракът е сериозно предизвикателство, изискващо пълна 

мобилизация на личностните ресурси на индивида за справяне с неочакваната кризисна 

ситуация, която не приключва с активното лечение, а продължава до края на жизнения 

му път. Диагностицирането със злокачествено заболяване поставя началото на т.нар. 

процес на оцеляване (cancer survivorship), който съгласно Националния  онкологичен 

институт на САЩ обозначава „времевия период от поставяне на диагнозата до края на 

живота” на всеки един раково болен човек (National Cancer Institute, 2015).  

Независимо от продължителността на живот след откриване на болестта, човек е 

изправен пред необходимостта да се приспособи и адаптира към променената жизнена 

реалност от позицията на оцеляващ. Редица фактори опосредстват процеса на 

адаптация, сред които значимо място заема социалната подкрепа, тъй като тя се  

определя като водеща детерминанта на адаптирането към болестта и последствията от 

нея  (Wimberly et al., 2005, p.300).   

Връщането на работа сред злокачествено заболяване и неговото лечение е от 

съществено значение за онкоболните хора, тъй като съдейства за  повишаване 

качеството им на живот и за възстановяване усещането на нормалност, нивото на 

самооценка и собствената идентичност (Hubbard et al., 2013). Редица фактори на 

организационния контекст опосредстват адаптацията на онкологично болните 

служители. Сред тях като водещи се открояват подкрепата, изразяваща се в готовност и 

желание от страна на работодателя да адаптира работното място и работната роля 

спрямо нуждите на служителя, както и неформалната емоционална подкрепа от страна 

на колегите (Wells et al., 2013 цит. по Hubbard et al., 2013). В същото време, съгласно 

данни от проведени изследвания става ясно, че като водещи проблеми, с които се 

сблъскват хората след онкологична диагноза са посочени финансовите затруднения и 

проблемите с на работното място и намирането на работа (NCSI Vocational rehabilitation 

final report, 2012, р.11). 

Причините за това могат да се търсят в няколко насоки. Онкологичното 

заболяване засяга както отделния човек и неговото семейство, така и организацията, в 

която работи.  Изследвания по темата, проведени в САЩ, Великобритания и Австралия 

показват, че между 10 % и 38 % от диагностицираните с онкологично заболяване 

служители не се връщат на работното си място след края на лечението си (Cancer 

Council Australia, 2006, р.10).  

В проучване, осъществено от организацията за корпоративен здравен скрининг 

Check4cancer върху 113 респондента, мениджъри и директори човешки ресурси в 

различни компании във Великобритания, резултатите свидетелстват за значимостта на 

проблема и осмислянето на необходимостта от сериозни мерки в тази насока. Съгласно 

отговорите на изследваните лица на въпроса за негативното влияние на болестта върху 

организацията, като водещи се посочват отсъствията от работа, негативното влияние на 

рака върху планирането на персонала, по-ниската ефективност на служителя след 

връщането му на работа, негативното въздействие на новината за болестта на колега 
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върху персонала, всички те налагащи въвеждането на практики за дългосрочна 

подкрепа на онкоболните служители и техните семейства. За да се минимизират 

негативните последствия от болестта както върху отделния индивид, така и 

организацията като цяло, 63 % от анкетираните специалисти по човешки ресурси 

посочват, че планират въвеждането на програми, насочени към превенция и по-добра 

информираност относно раковите заболявания (Check4Cancer, 2015, p.4). 

 Служителите, върнали се на работа след онкологична диагноза се нуждаят от 

подкрепа, за да реализират успешно и в кратък период от време своята реадаптация към 

работната среда. Промяната в установения модел на работа се налага от някои 

неблагоприятни последствия от болестта и лечението, които възпрепятстват 

обичайното функциониране на работното място. Като такива могат да се посочат 

отстъствията от работа поради медицински процедури и терапии, недоброто физическо 

и емоционално състояние, резултат от болестта, промените в когнитивното 

функциониране, които често водят до невъзможност ефективно да се изпълняват 

професионалните роли и др. В голяма степен тези проблеми се дължат на различната 

степен на инвалидизация, която се явява следствие от влиянието на болестта и 

терапиите върху тялото на човека (Check4cancer, 2015, p.6).  

 

Инвалидизация, трудова рехабилитация и връщане на работа след 

онкологично заболяване 

При онкологично заболяване инвалидизацията е едно от най-тежките 

последствия, които оказват неблагоприятно въздействие върху социалното 

функциониране на личността. В зависимост от степента на пораженията, които е 

нанесла болестта и страничните ефекти на терапията се определя и временната или 

постоянна неработоспособност на индивида, която пряко корелира с нуждата от 

трудова и социална реадаптация на страдащия човек. 

Общата дефиниция на инвалидността като „социален конструкт, асоцииращ 

специфичен социален статус, свързан с множество различни трудности и 

предизвикателства в социален контекст” е по-скоро въвеждаща в проблематиката, тъй 

като не дава достатъчно възможности за нейното задълбочено изучаване и търсене на 

решения на произтичащите от този „социален факт” проблеми в социалната политика и 

практика (Ивков, 2006).  

Според Б. Ивков, неправилната и широка употреба на понятията варира в голяма 

степен в зависимост от социалния контекст. Това от своя страна предразполага към 

грешки и смислови неясноти, водещи до недоразумения и неразбиране. Когато става 

дума за инвалидност и за правното регулиране на социалните отношения, които 

възникват вследствие на нейното съществуване, неправилната употреба на понятията 

може да доведе до сериозни недоразумения, дори до възникване на условия за 

стигматизация и дискриминация (Ивков, 2007).  

Като цяло може да се обобщи, че инвалидизацията се асоциира с невъзможност 

индивидът да се грижи за себе си, отхвърляне или избягване заради негативно 

възприятие от страна на обществото на увреждането или дисфункцията, свързани с нея 

(Viktor, 1980, pp.4-6). 

В организационен контекст, проблемът за инвалидизацията пряко се свързва с 

потребността от подкрепа и трудова рехабилитация, която да облекчи процеса на 

реадаптация към трудовата среда. Трудовата рехабилитация представлява „помощ, 

предлагана на хора със здравословен проблем, за да се върнат и останат на работа” 

(NCSI Vocational rehabilitation final report, 2012).  



- 1254 - 
 

Данни от проведени изследвания показват, че тя трудовата рехабилитация се 

явява важен компонент от борбата за оцеляване след онкологична диагноза (Nillson et 

al., 2013; Schultz et al., 2002 цит. по Hubbard et al., 2013). 

До колкото „здравето на отделните служители и здравето на организацията като 

цяло са двете страни на един и същ процес, основна задача на работодателите и 

мениджърите е да ...подобряват организационната среда, условията и характера на 

труда и така да създават предпоставки за поддържане на здравето и благополучието на 

работниците и служителите” (Илиева, Найденова, 2006).  

В този смисъл толерантната и подкрепяща онкоболния служител работна среда, 

която създава предпоставки за възстановяване и поддържане на здравето и 

благополучието на персонала препредполага разрешаването на редица въпроси, 

свързани с възможността за предлагане на съпричастност и разбиране в травматичната 

жизнена ситуация, комуникиране по подходящ начин на темата за болестта и 

боледуването, наличие на  механизъм за управление на промяната в организацията на 

работа и професионалните роли, както и готовност за адаптиране на работната среда и 

условия към нуждите на отделния индивид (Cancer Council Australia, 2006, р.12).  

Управлението на човешките ресурси в тази насока поставя на дневен ред важни 

въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и успешно разрешени, за да се минизират 

загубите от отсъствието на служителите и промените, настъпили вследствие от 

болестта. 

 

Организационна култура, подкрепяща реадаптацията на служители с 

онкологични заболявания 

Реализацията на горните цели налага стимулирането на модел на организационна 

култура, която да окуражава служителите с онкологични заболявания в процеса на 

реадаптация към работната среда.  

Здравето се влияе от конкретната организационна среда, от степента, в която тя 

предоставя условия за поддържане на здравето чрез подходящи материални 

придобивки, чрез условия на труд и учене, чрез организаоцинна политика, 

затвърждаваща грижата за здравето на хората (Илиева и Найденова, 2009, с. 60). 

Това се отнася с особено сила за уязвимите служители, преминаващи през 

травматичен етап от своя живот, свързан с диагноза и лечение на злокачествено 

заболяване. Организационната култура, разбирана като „набор от допускания, 

убеждения, ценности и норми, споделяни от всички нейни членове” (Карабельова, 

2004, с.71), в която норма спрямо нуждаещият се служител е готовността за подкрепа и 

съдействие, ще минимизира негативните последствия от болестта на индивидуално  и 

организационно ниво.  

По примера на добрите световни практики, програмите за повторно включване в 

работната среда на онкоболните служители подпомагат формирането на култура на 

гъвкавост и толерантност в организацията. Могат да се очертаят няколко основни 

пункта на програма за подкрепа на реадаптацията на онкоболния служител към 

работната среда, които се реализират на управленско ниво със съдействието на 

специалистите по човешки ресурси (Bupa & UICC, pp. 3-12).  

В основата на тази програма стои потребността от управленски контрол на 

ситутацията в работната среда чрез диференциране на ясни стъпки на отделните етапи 

на реадаптация на служителя. Те могат да се обобщят по следния начин: 

1. Създаване на предпоставки за подкрепяща работна среда чрез информираност 

за предизвикателствата, пред които се изправя онкологично болният служител след 

връщането си на работа. В тази връзка могат да се организират обучения на персонала 

по теми, касаещи влиянието и последствията от заболяването върху човешкия 
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организъм, промените във физическото и психическо състояния и свързаните с тях 

потребности от почивка и възстановяване. 

2. Открита комуникация по теми, свързани с болестта, трудовите права и 

наличните програми за подкрепа. „Специалистът по човешки ресурси предвид 

хуманния характер на своята професионална роля, предполагаща дълговременна 

перспектива, при която човешкият потенциал се възприема като инвестиция” (Илиева, 

2006, с.76), е един от водещите източници на формална социална подкрепа в 

организацията. Тя се изразява в окуражаване на болният служител свободно да 

дискутира въпросите, свързани с модела на връщане на работа, степента на 

конфиденциалност на диагнозата и доверителност на споделената информация относно 

емоционалните и физически преживявания, свързани с предизвикателствата на 

болестта. Не бива да се забравя, че нежеланието да се сподели диагнозата с колегите е 

въпрос на личен избор на болния служител.  

Трябва да се има предвид, че хората, които се връщат на работа след 

животозастрашаващо заболяване често променят жизнената си перспектива и 

съответно променят нагласите към работата и професионалните ангажименти. 

Възможно е силно мотивирани служители, ориентирани към успеха, които преди 

заболяването са отделяли много от свободното си време за допълнителни задачи, да 

преосмислят и пренаредят личните си приоритети след поставяне на диагнозата рак. В 

тези случаи единственият начин, за да се задържат талантливи и успешни служители в 

организацията е предлагане на възможност за промяна в професионалната роля, 

задълженията и начина на работа.  

3. Подкрепа за гъвкаво връщане на работното място, която се изразява в 

регламентиране на допълнително време за почивка и/или гъвкаво работно време с цел 

предоставяне на възможност за посещение на медицински прегледи и лечебни 

процедури.  

4. Превенция на дискриминативно отношение от страна на персонала, вследствие 

на стигмата, свързана с болестта. Не рядко пациенти споделят, че към тях се отнасят 

дискриминативно на работото място, поради което те се страхуват да споделят за 

болестта си от страх да не загубят своята работа. Изследване върху фокус група от 

жени с рак на гърдата установява, че съобщаването на диагнозата на работното място е 

свързано със силен стрес за онкоболните служителки, докато данни от други 

изследвания свидетелстват за дискриминативно отношение спрямо тях, изразяващо се в 

предоговаряне на условията на работа (Nillson et al., 2013; Schultz et al., 2002 цит. по 

Hubbard et al., 2013).  

Обикновено предразсъдъците и грешните разбирания се отнасят до 

възможностите на онкоболните служители да се справят със своите трудови 

задължения, както и относно дългосрочността на лечението и рехабилитацията им.  

В много държави, включително България, онкологичните заболявания са свързани 

с инвалидизация съгласно националното законодателство, което означава, че 

работодателят трябва да осигури съответните условия, за да подкрепи своя служител да 

работи пълноценно. Това налага специалистите по човешки ресурси да са запознати с 

националните политики и права на равни възможности, както и с проявите на директна 

или индиректна трудова дискриминация (Bupa & UICC, p.12).  

В заключение може да се каже, че успешният опит в областта на човешките 

ресурси по отношение на ефективната трудова реадаптация и рехабилитация на хората 

с онкологични заболявания е добър пример, който може адекватно да се приложи в 

български условия. Моделът за подкрепа, включва политики и инструменти, 

обезпечаващи цялостен механизъм за действие при подобни ситуации, който позволява 



- 1256 - 
 

управленски контрол върху ситуацията и намирането на конструктивни решения, 

отговарящи на индивидуалните и организационни потребности и нужди.  
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Резюме: Психотерапията като емпиричен подход и в послествие като професионална дейност е 

известна откакто има свидетелства за наличие на разумни същества на земята. Всяка култура е 

разработила някакви дейности, за да осигурява насока, облекчение или утешение на уязвимите индивиди 

в обичайната житейска ситуация или в моменти на криза. В този контекст на мисли психотерапията е 

всяка една интеракция между двама или повече души, при което единият има по-широка гледна точка от 

останалите и винаги има какво още да добави към конкретната ситуация. Тя винаги е свързана с 

определена проблематика на един или повече индивиди, затова психотерапия без терапевт може да 

съществува, но без обект на терапията не може. Съвременните „инструменти“, с които си служи 

психотерапията, имат „претенциите“ за своите научни граници, придържа се към ясни правила, хипотези 

и теории и имат една единствена цел „помощ за самопомощ“ и то много често в ситуация на „битка 

между терапевта и клиента, в която клиентът тайно се надява да загуби“. Всичко, което има потенциала 

да помогне на индивида, за да се справи в конкретната ситуация, в която се намира към момента, би било 

неразумно, ако не се приложи и не му се даде шанс да извлече ползата от дадена интеракция. 

Доказателства за това има в практиката от необяснимите ефекти на внушението при плацебо и ноцебо.  

 
Ключови думи: психотерапия, биопсихосоциaлен, епигенетика, фенотип, невроизобразяване. 

 

 
Abstract: Psychotherapy as an empirical approach and a result of a professional activity is known since 

there is evidence for the presence of intelligent beings on Earth. Every culture has developed some activities to 

provide direction, relief or solace of vulnerable individuals in ordinary life situation or in moments of crisis. In 

this context, psychotherapy has been and is any interaction between two or more people in which – one has a 

broader perspective than the others, one always has something to add to the current situation. It is always 

associated with a specific problem of one or more individuals, so psychotherapy can exist without the therapist, 

but without the subject of therapy can not. Modern „tools“ that uses psychotherapy have „claims“ for their 

scientific boundaries, adhere to clear rules, hypotheses and theories and have one goal „help for self-help“ and 

very often in a situation of „struggle between therapist and client in which the client secretly hops to lose. „ 

Anything that has the potential to help the individual to cope in any situation, which is at the moment, would be 

unwise if not applied and did not get a chance to benefit from an interaction. Evidence of this is in the practice of 

unexplained effects of hypnosis in placebo and nocebo. 

 
Key words: Psychotherapy; Biopsychosocial; epigenetic; phenotype; neuroimaging 

 

 

 

Психотерапията се осъществява в процеса на взаимодействие меджу терапевта и 

клиента/пациента, като този процес се определя от психотерапевта. В най-добрия 

случай се цели промяна във функционирането на индивида, неговата адаптивна 
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интеграция към променените социални условия или затрудненията при преминаването 

му през различните възрастови фази. Крайната цел е подобряване на адаптивността, 

разширяване на способностите на личността за развитие и изграждане на нов социален 

опит, чрез процеса на заучаване на нова информация. Стилът на терапевта може да 

варира от директивен до емпатийно-приемащ и пасивен. Психотерапията е такъв вид 

комуникация, при която терапевта може да си служи не само с разговор, хипнотичен 

транс но и с ролева игра, като целта е “помощ за самопомощ” и в крайна сметка 

промяна. Психотерапевта винаги търси здравото ядро на личността на клиета/пациента 

си, прави го свой „съюзник” и „заедно” се опитват да се справят с проблемното 

личностно ядро. Психотерапията не може да се провежда при липса на мотивашия от 

страна на индивида фиг. 1. 

 

 

 
 

Фиг. 1. Обща схема за психотерапия. 

 

 

 

Различните направления в психологичната терапия имат свой фокус да 

въздействие, напр: 

- Психоанализата е насочена към миналия опит на пациента, цели промяна и в 

отношението му към миналото и така да се премахне симптоматиката; 

- Хипнозата е фокусирана към симптоматиката и може да се работи в 

настоящия времеви интервал или да се регресива до проблемен период. 

- Когнитивно-поведенческата и гещат ттерапия са насочени към сегашния 

опит на клиента, симптоматиката и мисленето. 

- Логотерапията е свързана със смисъла на речта и се отнася до фантастно-

представния свят на индивидите. 

- При позитивната психотерапия се обхващат всички области на за въздействе: 

мисловна, телесна, емоционална и поведенческа фиг. 2. 
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Фиг. 2. Насоченост на психотерапията 

 

 

 

Какъвто и метод да бъде използван е важно да се интегрират миналия (промяна 

на отношението към миналото) и настоящия опит (промяна на отношението към 

настоящето и бъдещето) на пациента за максимален ефект от терапията.  

Условно в един психитерапевтичен процес могат да бъдат разграничени  4 фази: 

- Фаза на целеобразуване. Пациентът обикновено идва и започва със 

симптоматиката си, различни усещания от тялото или други оплаквания. 

През този етап е важно да се формулира проблема. Само ако му се даде 

възможност да съществува пред лицето на клиента/пациента, той може да 

намери решението му, защото самия проблем крие в себе си и решението си.  

- Кризисна фаза. Осъзнаване на естеството на проблема може да доведе до 

криза в хода на терапията. Клиентът/пациентът трябва да напусне зоната си 

комфорт и да премине в област, която е фрустрираща и нарушава 

хомеостазата му, било тя патологична. След преодоляването й се цели 

достигане на ново по-ефективно ниво на функциониране.  

- „Промяна” - „Промяната се отнася до изграждане на заобиколни пътища” 

които пациентът трабва да открие, да създаде нови алтернативни невронни 

вериги, нов психологичен и социален опит в хода на терапевтичния процес. 

Психотерапията в основата си е един обучителен процес.  

- Фаза на интегриране. През тази фаза клиентът/пациентът интегрира 

алтернативните, новоизградените си невронни вериги, новия си опит заедно 

със старите си модели и така вече има повече избор при формиране на 

преживяването и съответно резултата от това  фиг. 3. 
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Фиг. 3 Фази на психотерапия. 

 

 

В настоящето изложение бих искал да представя своята гледна точка за 

психотерапията, в светлината на биопсихосоциокултуралния модел за възникването на 

определена проблематика и как отделните психотерапевтични направления, които са 

отделни „части” на един процес, който се нарича „помощ за самопомощ” биха могли да 

се използват за да се постигне облекчение. Специалистът по психиатрия е единствения 

който има компетентността да използва биопсихосоциокултурална терапия при 

конкретен индивид, да отговаря за последствията си особено в контекста на 

биологичната терапия, за ятрогенията и ефектите на ноцебо и плацебо. Бих искал да 

предоставя още една гледна точка върху общата и единна цел- лечението. И как в 

светлината на новите парадигми за холестичен подход към пациента или към индивида 

с проблем не може да има помощ ако не се използват всички възможности на 

„изкуството”, естествено когато има индикации за това, а именно: биологична, 

психологична, социална и културална психотерапия. Невроните и в още по силна 

степен милиардите неврони имат потенциала да се променят от психотерапия. Всеки 

път когато възприемаме нова инфромация нашия мозък е различен, в него са се 

образували нови синаптични връзки, в последствие тази нова информация е обработена 

и скалдирана в дълговременната ни памет и при необходимост може да се използва – 

опита ни. Тази особеноста на нашия мозъл се нарича невропластичност и тя стои в 

основата на всяка една интеракция, каквато е и психотерапията, но като биологична 

система нашия организъм може да се повлиява и да се целят промени и чрез 

фармакологични средства. Тук също може да се открие момента на внушението, 

очакванията, нагласите на индивида, които са важни за изхода от лечението. Имайки 

предвид това искам да обобщя, че нито чистата психологична терапия е само 

психологична, защото води до функционално анатомични промени в мозъка на 

индивида, нито чисто биологичната фармако терапия е само билогична защото са 

налице личността на пациентите, ефектите на плацебо и ноцебо, което прави  

биопсихосоциокултиралната терапия най-холестичния метод за помощ за самопомощ и 

отговорността за това е на специалиста по психиатрия. Естествено такава всеобхватна 

дейност би се извършила най-добре, когато се работи в екип, а именно: обучени 

психолози, социални работници, медицински сестри, културтерапевти, трудотерапевти, 
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санитари, семейство, работодатели  и приятели, като ръководна фигура трябва да бъде 

специалиста по психиатрия фиг.2 и фиг. 4. 

 
 

 
Фиг. 4. Биопсихосоциален подход 

 

  

 

Биологични фекти на психотерапията 

 

 Психотерапията най-общо може да се нарече контролирана форма на заучаване, което 

се случва в точно определен контекст на взаимоотношения между терапевт и клиент/пациент. 

От тази перспектива може да се разглежда биологията на психотерапевтичния процес като 

частен случай на биология на заучаването. Тъй като невробиологичните изследвания, които са 

свързани с невробиологията на психотерапията са все още в зората си, всеки опит да се 

направят категорични заключения е обречен на провал.  

 Мозъчната активност, която протича при всеки един процес води до физиологични и 

невропластични промени на мозъка. Психичната дейност е функция на мозъка, следователно и 

тя ще се промени вседствие на мозъчната активност. Психотерапията като обучителна техника 

стимулира особено силно тези процеси. Съществува много тясна връзка между биология на 

мозъка и ефектите на натрупания опит. Концепцията за невропластичността показва, че 

вследстве на ученето (външно въздействие) мозъкът се променя както функционално така и 

анатомично и на биохимично ниво – генна експресия, което резултира в дългосрочни промени 

в когницията, емоциите и поведението. Всичко това може да се случи в хода на 

психологическото консултиране или психотерапия, в чиято основа е процеса на учене. Всичко 

това е възможно благодарение на потенциала на мозъка за пластичност фиг. 4. 

 

 Модулация на генната експресия чрез психотерапия 

 

 Всяка една клетка от човешкото тяло съдържа 23 688 гена, като само малка част 

от тях са активни и се експресира тяхната информация в даден момент. Гените 
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регулират синтезата на различни протеини, които от своя страна регулират всични 

функции в човешкото тяло. Психиката и цялата и известна феноменолология са 

функциа на човешкия мозък. Комплексното взаимодействието между биохимични, 

психологични и средови фактори може да доведе до повлияване на генната експресия. 

Различните сигнали които постъпват от самото тяло и от околната среда могат да 

окажат влияние върху генната експресия, този процес се нарича епигенетика. Всички 

тези епигенетични сигнали (психологични или средови) въздействат на клетъчната 

активност и респективно върху генната активация. От биохимична гледна точка, 

генната експресия се инхибира когато се метилира цитозиновия радикал в определен 

участък от молекулата на ДНК и едновременно с това настъпват пространствена 

преорганизация на хистонопвите белтъци. Тези два процеса определят дали един ген 

ще бъде активен или латентен. Различните изследвания, които са правени при 

проучването на монозиготните близнаци са установили, че от момента на раждането 

двата сиблинга са с напълно еднаква ДНК последователност, но през годините 

различния социален опит които са придобили е довел до различни процеси на 

метилация на двата генотпа и на различна хистонна организация, което е свързана и с 

различната генна експресия при един и същ генотип. т.е. епигенетичните фактори 

регулирайки процесите на метилация и пространствена реорганизация могат да доведат 

до напълно различна фенотипна изява при еднакъв генотип. Това е едно доказателство, 

че гените от една страна определят поведението на индивидите, но и самото поведение 

най-общо казано променя генната експресия. Подобни резултати са получени от 

експериментите с плъхове. Установено е е че добре гледаните плъхчета експресират 

гени в хипокампа и други мозъчни региони, коита са отговорни за реакцията „борба 

или бягство“ и в последствие тези плъхове се адаптират по-добре към стреса.  

Психотерапията като неинвазивен метод за повлияване на различни 

психологични състояния и психиатрични разстройства има силата да модулира генната 

експресия свързана с контрола на различни биологични маркери. Това показва много 

тясна връзка между психотерапия, генна експресия и невропластичност. Най общо 

казано тази промяна се осъществява в процеса на консултиране или психотерапия, чрез 

заучаването, което резултира в продължителни във времето промени  в поведението на 

индивида, които са следствие както на различната генна експресия, така и на 

синаптичното ремоделиране.  

 Както вече беше споменато наличието на даден ген не означава че този ген е 

активен и има своята фенотипна изява. Експресията на гените зависи от много 

различни фактори. Например: има изследвания които доказват, че това дали един 

индивид ще развие ПТСР или не по време на експозиция на ситуация, която има 

характеристика на психотравмена зависи от условието по същото време да са били 

активни определени „стрес гени“ (FKBP 506). Индивидите, които имат различни 

вариации на този ген за свързващ протеин при психотравмени ситуации е по-вероятно 

да развият ПТСР от хората, които нямат тези вариации в генотипа си. Друго, което е 

установе отново свързано с този ген е, че индивидите, които го носят в генотипа си и са 

имали хармонично детство е по-малко вероятно да го експресират в последствие, за 

разлика от носителите на гена, които са имали травми  в детството си. Поради тази 

причина индивидите, които са преживяли някаква злоупотреба в детството си е по-

вероятно да развият ПТСР и като възрастни. Наследените стрес гени правят индивида 

по уязвим към психотравмените ситуации, но от своя страна преживените травми през 

ранното развитие повишава вероятността тези латентни гени да се експресират.  

 Терапията към такива пациенти е насочена към инхибирането на генната 

експресия на FKBP 506, тъй като не е възможно да се премахне този ген от генотипа. 

Терапевта е насочен към клиента а не към гените му. Целта е чрез ралични 
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психитерапевтични техники да се инхибира фенотипната изява на FKBP 506. Процеса 

на психотерапия представлява епигенетичен процес, който най-вероятно променя 

фенотипа чрез метилация и различна пространствена реорганизация на хистоните и в 

крайна сметка води до невропластичност. 

 

 

 

Литература 

 

Акабалиев В. Стоянов Д. „Медицинска психология” 2016 г. Второ преработено 

издание. Издателство „Лакс Бук ЕООД”. 

Бончева Ив. „Психологична терапия”- том 1. Издателство „Славена” Варна. 

2013 г. 

Величков. И. „Тайните на хипнозата”, издателство Софпрес. 2008 г. 

Николкова С. Маринов П. „Психиатрия, психология и психотерапия”. 2007 г. 

Издателство Медицина. 

Франкъл В. „Човекът в търсенена смисъл”. Издателска къща Хермес 2013 г.  

Allen E; Carlos P. 2011, Neuroscience And Counseling. University Of South Florida. 

Journal For Social Action In Counseling and Psychology, Volume 3, Number 1, p. 103-116 

Amit Et; Christopher J. Eric R. , Biology In The Service of Psychotherapy; Textbook 

of Personality Disorders; p. 669-682. 

Feinstein D.  Church D. Modulating Gene Expression through Psychotherapy: The 

Contribution of Non-Invasive Somatic Intervantions. Review of General Psychology 14 (4), 

2010. 

Medow H. Neuroplasticity: The Biology of Psychotherapy. 2010. 

Zaman R. Psychological Treatment and Brain Plasticity. South Essex Partnership 

University Foundation NHS Trust, Department of Psychiatry University of Cambridge, UK. 

Psychiatria Danubina, 2010; Volume 22, p. 6-9. Medicnska naklada, Zagred, Croatia. 

 

 

З. Арабаджиев,  zlatolini@gmail.com 

Mobile: 088 5555582; 0897 767938 
 

  

mailto:zlatolini@gmail.com


- 1264 - 
 

АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА 

КОМПЮТЪРНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

Д-р Астра Манасиева,  

практикуващ психолог в Бристол, Англия  
Е-mail: astra.manasieva@hotmail.com 

 

AGGRESSIVE BEHAVIOUR IN THE CONTEXT OF COMPUTER 

CRIME  

 

Astra Manasieva, PhD., Partitionier Psychologist in Bristol, UK 
 

 
Резюме: Когато се говори за компютърна престъпност и, в частност извършители на компютърни 

престъпления, едно от първите неща, които изникват в представата за това понятие, е високата агресия и 

агресивните отговори към дадена ситуация, личност или просто като начин на поведение със снишен 

самоконтрол. Целта на доклада е да покаже някои от основните видове агресия и агресивно отреагиране 

на киберпрестъпниците. Също така са изведени някои от причините за този тип поведенческа реакция. 

 
Ключови думи: агресия, поведение, самоконтрол, киберпрестъпност, извършители 

 
Abstract: When we are talking about computer crime and in particular perpetrators of cyber crimes, one 

of the first things of this concept that comes to our mind is the idea of high levels of aggression and aggressive 

responses to a certain situation, person or simply as a way of behavior with low levels of self-control. The aim of 

the report is to show some of the main forms of aggression and aggressive abreactions, used by the 

cyberperpetrators. There is a bringing out of some of the reasons for this behavioural reaction.  

 
Keywords: aggression, behavior, self-control, cybercrime, perpetrators 

 

 

Популярно в американската общественост е обяснението на агресията като вроден 

инстинкт за борба и като енергия, която бива натрупана в течение на времето. Колкото 

повече се е натрупала, толкова по-малък стимул е необходим за нейното задействане, 

което води до открито агресивно поведение. Ако е изминало достатъчно време от 

последния й изблик, то откритата агресия може да се появи спонтанно без видим 

задействащ фактор като основната цел е да бъде изразена. 

Л. Бърковиц (1962) смята, че стимули, които са редовно асоциирани с агресията 

могат постепенно да придобият способността да предизвикат агресивни действия в 

предварително провокирани хора. Според него фрустрацията бива предизвикана от 

гняв, който сам по себе си не води до открита агресивност, а само до готовност и 

нагласа да се реагира враждебно в даден момент.  

Той постулира, че за да се прояви открита агресия трябва да има подходящи 

релевантни знаци като хора, места или различни предмети, които са свързани с 

настоящи или отминали провокатори на гняв (Berkowitz, 1962, 26-46).  За 

извършителите на компютърни престъпления такива могат да бъдат дори качването на 

определена информация, особено в социалните мрежи, която да служи за стресогенен 

фактор от страна на самият извършител и да провокира в него такъв тип действие. 

mailto:astra.manasieva@hotmail.com
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Според Е. Арансън (2009) обикновено има три начина за освобождаване на 

агресивността. 140 Последният е чрез непосредствена агресия – когато личността  се 

нахвърли върху човекът, който е причинил раздразнението й, искайки и успявайки да 

го нарани,  да му причини неприятности, да злослови по негов адрес и други прояви, 

обикновено свързани с асоциално и девиантно поведение (Арансън, 2009, 315).  

Съотнасяйки последния пример към компютърните престъпници, голяма част от тях 

извършват атаките си главно за да обидят, наранят или оскърбят дадена личност с цел 

задоволяване на собствените си нужди от признателност, контрол и подчинение на 

околните.  Примери за това изобилстват постоянно като повечето са съсредоточени 

върху престъпленияпротив личността в киберпространството, а именно: хакерство (в 

това число заразяване на компютърните системи със зловреден софтуер), киберследене, 

тормоз, разпространение на порнография и най-ескалиращата и опасна форма на 

компютърна престъпност – кибертероризмът. 

Използвайки този тип агресивни методи компютърът се явява само медиатор 

(средство, реакция) на действията на извършителите. Дали и как те биха предприели и 

стигнали до криминално деяние предполага не само познанията, които притежават в 

компютърната сфера,  но  ценностната нагласа, прагът на чувствителност и фрустрания, 

нивото на стрес, видът темперамент и готовността за определен тип отреагиране.  

Косвената агресия е доста характерен пример за това. При нея агресивните 

действия  са плод на въздействието на друг индивид  или група хора върху поведението 

на агресора. Индиректните въздействия  включват манипулативни послания, заплахи 

или демонстрации. Различните видове киберпрестъпници главно поради естеството на 

престъпленията си, независимо към кой вид спадат и това, че няма реализиран 

физически контакт с набелязаната от тях жертва, осъществяват различен тип косвена 

агресия, варираща по отношение на интензивността си. Завладяването на чужд 

компютър, а с това и на данните от него, притежанието на жертвата, нейното 

подчинение и манипулация, както и контролът върху нея са стимули, които биват 

осъществени и който носят изключителен физиологически, когнитивен, емоционален и 

поведенчески заряд.  

Друг тип агресивност, използвана при осъществяването на компютърни 

престъпления е инструменталната. Тя е вид  инструмент, чрез който личността  

удовлетворява свои потребности или постига поставените си предварително цели. За 

разлика от вербалната, включваща различен тип  обиди, заплахи и негативни оценки, 

главно чрез анализ на чуждото поведение, при инструменталния тип агресорът 

предварително знае какво иска да постигне и прибягва само или главно до похвати, 

които са му познати.  

Освен собствените си действия, той може да използва като инструмент и 

психологическите нагласи на другите хора с цел да ги манипулира за постигане на 

собствени желания, амбиции и цели. Такива могат да бъдат различен тип съюзи и 

партньорства с познати, близки и главно със значимите други на лицето, набелязано за 

жертва. Оттам следва и реализацията на агресията намираща приложение в агресивното 

поведение от страна на извършителя. 

В исторически план всички социални общности имат в себе си заряда на 

деструктивната форма на поведение, свързана със съзнателното желание на индивида 

за нанасяне на физическа или психическа вреда, стигаща до унищожение или 

самоунищожение. В психология на девиантното поведение обаче този феномен се 

разкрива чрез агресивното поведение.  

                                                           
140 Първият е като се изразходва  агресивността под формата на физически упражнения  (игри, бягане, скачане, 

боксиране и други). Вторият е  като се насочи към неразрушителна форма на въображаема агресия —  например 

когато индивида си представя как удря някого или пише разказ, пълен с актове на насилие. 
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Данни за неговото присъствие в обществото, независимо от опитите на 

различните школи за нейното обяснение, съществуват още в древността. Имат се 

предвид такъв тип действия, които нанасят вреда особено от екзистенциална гледна 

точка, главно разгледани през призмата на морал, етика и ценности. Затова и самото 

агресивно поведение се представя като структура, съдържаща в себе си агресивни 

нагласи, отношения, оценки и агресивни действия, като се търси връзката между тях.  

Изхожда се от факта, че трябва да се разграничават две основни понятия - агресия 

и агресивно поведение. При компютърните престъпници последното може да бъде 

провокирано от различен тип фактори като: 

 

 Установени смущения в социализацията на личността, водещи до 

промяна на нагласи, цели, мотиви, ценности, убеждения и емоции.  Това може да се 

наблюдава при всички видове, но е особено изразено при педофилите, сексуалните 

насилници и разпространителите на порнография.  

 Привикване на отделната личност към стереотипа на поведение, имащо в 

основата си противообществен характер, т.е. демонстрацията на агресивни механизми 

води до включване в поведението на т.нар. агресивни стереотипи като поведенчески 

актове, ориентирани към използването на агресия и антисоциални изяви в различни 

ситуации. Например при различен тип кражби и измами било то чрез използването на 

компютърни технологии или на традиционните методи на извършване.  

 Агресивното поведение се разглежда като стереотипно, но носещо в себе 

си силно емоционално напрежение. Лицата, които го прилагат имат висока тревожност, 

нисък праг на търпимост, затруднения в оценяване на актуалната ситуация, както и 

стремеж за доминиране в нея, проява на упоритост и липса на  отстъпчивост.  Често 

при кибершпионаж, следене, тормоз, неправомерно проникване и разпространение на 

данни,  в оценката за възприемането на другия човек се включват критерии, които не се 

отнасят до неговите личностни характеристики, а до оценката на неговите действия 

като враждебни. Стереотипността предполага и невъзможността друг вариант на 

поведение да се окаже актуален, т.е. установява се разминаване между собствените 

оценки и оценките на другите хора, което води до преживяване на безсилие и 

безпомощност от страна на извършителя. За избягването на тези чувства се предприема 

действие, което да намали техния интензитет. 

 Проявата на агресивност води до ограничаване на социалните 

интеракции. Често такъв тип индивиди живеят много повече във виртуалния свят, със 

своят виртуален Аз, приятели и поведение, отколкото в реалния, което води до 

ограничаване на реалните социални контакти или тяхното избягване. Това може да 

доведе до чувство на  неудовлетвореност от общуването с околните и тяхното 

възприемане като противници, а оттам и желанието за победа и/или конфронтация с 

тях.  

Обобщено може да се твърди, че когато в поведението е налице агресия и когато 

тя е активна, то самоконтролът бива намален, т.е. колкото по-висока е агресивността, 

толкова по-нисък е самоконтрола. Оттам действията на индивида стават реактивни и 

той предпочита преустановяване на взаимодействието си с околните.  

Така агресивните действия, съпроводени с антисоциални прояви, особено когато 

се прилагат активно, променят психологическите характеристики на личността, като я 

подтикват да бъде неотстъпчива, злонамерена, злопаметна, трудно да извършва 

логически ситуативни връзки и често от страха си за неуспех  да прилага жестокост.  

Оттам следва и поведенческа реакция на това като отклик на социалната среда. 

Поради снишен контрол, липса на адекватна оценка, нисък праг на чувствителност и 

липса на толерантност към дразнителя, индивидът реагира изключително враждебно и 
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е готов да откликне на заобикалящата го среда единствено и само по агресивен начин, 

опитвайки се така да си възвърне загубената сигурност, защита и контрол както над 

жертвата, така  и на провокиращата ситуация.  
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Резюме: Кибертероризъм, шпионаж и война – понятия, известни от години, криещи мощ, заплаха, 

страх и непредсказуемост за повечето хора, а за извършителите – източник на средства, контрол и 

дехуманизация. В политически, религиозен, социален и икономически план кибертеророзмът е символ на 

ужаса и опасността от развитието на трансграничната престъпност. Чрез изясняване на някои 

прилики/разлики, характерови черти и използвани методи, както и на набелязани цели, се търсят онези 

личностни предиспозиции на извършителите, които водят до този тип престъпност и които биха 

отговорили на въпроса дали това е просто продължение от традиционния тероризъм или ново течение, 

взимащо все повече жертви в световен мащаб. 

 
Ключови думи: тероризъм, цел, атака, компютър, характеристика 

 
Abstract: Cyberterrorism, espionage and war – concepts known for years, hiding in their self power, 

threat, fear and unpredictability for most people, and for the perpetrators – a source of funds, control and 

dehumanization. In a political, religious, social and economic aspect cyberterrorism is a symbol of horror and 

danger for the development of a cross-border criminality. With clarifying of some of the similarities/differences, 

character traits and used methods, as well as explanation of specific targets there is a search for those personal 

predispositions of the perpetrators who lead to this type of crime and who would answer the question of whether 

this is just an extension of the traditional terrorism or a new course, taking more victims worldwide. 

 
Keywords: terrorism, goal, attack, computer, characteristic  

 

 

Тероризъм и кибертероризъм 

 

За да се разгледа кибертероризма като отделна форма е необходимо първоначално 

да се даде определение на понятието тероризъм в традиционен аспект. В най-общ план 

това е организирана криминална дейност, чиято цел винаги е политическа и която 

използва различни методи за реализацията си.   

Tова е политически мотивирана криминална дейност, повтаряща се в национални 

и международни условия от организирани групи и с организирани средства. За да бъде 

осъществена са необходими три условия: достъп до пари, оръжие и взривни вещества; 

военни знания и възможност за обучение на членовете на терористичната организация, 

както и надеждни укрития. (Ганчевски, 2013, 170-191). От гледна точна на 

кибертероризма – са необходими главно персонални компютри и добре изградени 

връзки между тях. 

В изследвания на Denning (2010, 207), както и на Gordon and Ford (2003) относно 

профилните характеристики на терористите се поставя въпроса за разликите между 

традиционният тип извършители и онлайн-терористите. Според тези автори е 
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възможно кибертерористите да се разглеждат като съвсем отделен тип извършители от 

традиционните терористи. Самите кибератаки могат да въвлекат и да позволят на не-

криминален тип личности да подкрепят терористични кампании, да разширят 

потенциалните си възможности за нанасяне на вреда и упражняване на агресия над 

околните, като от значение е анонимността, която се предлага от Интернет.  

Така дадена личност може да бъде привлечена от извършване на 

кибертерористични действия ако има по-малък риск от залавяне и идентификация. 

Въпреки това обаче те не отричат някои от общите психологически характеристики на 

личностите, готови за извършване на терористични актове, особено дехуманизиращото 

отношение, желанието за унижение и причиняване на страх, както и високите нива на 

егоцентризъм, агресия и недобрата вграденост в обществото. 

 

Цели на терористичните атаки 

 

Все още няма ясно дефинирано понятие за това какво е кибертероризъм, но доста 

от авторите приемат, че той е вид продължение на самия тероризъм, като начините за 

извършване са по-различни, но целите обикновено са същите – нанасяне на някакъв вид 

политическа, икономическа или социална щета.  

Conway (2007, 89), правейки множество изследвания по въпроса за начина, 

методите и целите на терористичните атаки определя четири основни фактора за 

използването на Интернет. Това са: употреба (като се има предвид за политически 

цели), злоупотреба (начините по които главно хактивистки и политически групи 

използват Мрежата за осъществяване на техни пропаганди и т.н), офанзивна употреба 

(с цел печалба, кражба, измама) и кибертероризъм – използването на Интернет от 

терористични организации за осъществяване на атаки с политическа и икономическа 

цел. Тук е важно разграничението между хактивизъм и кибертероризъм, тъй като част 

от експертите приемат различните хактивистки организации за кибертерористи, което е 

некоректно и пресилено.  

Много богата и полезна информация може да се намери в проучванията на 

Denning (2001, 2007, 2010) относно отделните хактивистки групи, които са най-честите 

извършители на DoS и DDoS – атаки141 срещу сървърите на отделни правителствени  

организации. Техните подбуди и цели – главно идеологически ги правят високо 

мотивирани за успех. Действията им, макар и зловредни за набелязаните правителства, 

не целят дехуманизацията на отделни индивиди или терористични атаки срещу тях, а 

по-скоро привличане на внимание и правене на изявление относно нечия политика или 

политическо действие.  

Според Wilson (2005) кибертероризма е използване на компютри и Интернет като 

оръжия или като мишени, мотивирани от интернационални, субнационални групи или 

тайни агенти, които искат да сеят насилие и страх сред околните и да въздействат на 

масата (както и на дадени правителства за  смяна на политическата система). 

Кибервойната и тероризма от години са основен източник на средства, като щетите в 

световен мащаб възлизат на милиарди долари годишно, а последиците са необратими – 

както в политическата арена, така и в икономически план. За много автори, занимаващи 

се с тази проблематика кибервойната  (шпионажът и тероризмът в частност) са 

платформа на мащабни военни, разузнавателни и пропагандни действия.  

                                                           
141

 отказ от услугата DoS (denial of service) атака - Това е атака, при която се цели изтощаване на 

ресурсите на компютърната система, която бива извършена от един компютър. DDoS– отказ от услугата, 

извършена от два или повече компютри. 
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Констатирани са  множество случаи на обсъждания на международни 

терористични  организации, които дискутират (разбира се кодирано) отделни 

планувани терористични актове и начини за тяхното осъществяване. Интернет и 

неговата анонимност предоставят възможността за привличане на членове,  тяхното 

обучение, пропаганда и отдалечен достъп до секретна информация.  

В книгата си: Cybercrime, cyberterrorism and cyberwarface,  Uda (2009) описва как 

Интернет редовно се използва за обучение и набиране на фундаменталисти за свещена 

война срещу Израел, САЩ, Русия и съветските власти в Алжир и Египет, както и за 

набиране на финансова помощ за ислямските организации.  

Това е традиция, която особенно със създаването на Ислямската Държава през 

2014 год. и с финансирането й, нейното управление и утвърждаването на халифат от 

нея, придобива неимуверни граници и плашещи последици в световен мащаб, 

неподозирани до момента.142 Това бе и темата на обсъждане на среща през септември 

2015 год. в Хага на Европол и на над 300 нейни експерти, разглеждащи и обсъждащи 

киберпрестъпността и кибертероризмът като основна заплаха над Европа през 

следващите години. От анализи на ЦРУ ислямските организации "Хизбула", "Хамас" 

"Ал Кайда" и др. са сред най-активните при използването на Интернет за своята 

терористична дейност.  

Често  като цели се набелязват водни и електрически централи, различен тип 

съобщителни мрежи, банки, правителствени институции, както и отделни транспортни, 

икономически и съществени за обществения живот социални звена. Манипулирането 

на системите им, може да доведе до изключителни щети - както финансови, така и 

физически.  

Основните начини за извършване на тероризъм се свеждат до три групи – 

социален инжинеринг 143, груба сила и различни технически прониквания в 

набелязаните системи. Под груба сила не се има предвид физическа, а използването на 

определени програми за идентификацията и атака над набелязаната жертва.  

Последните – техническите прониквания (или хакването на системите) се осъществява 

главно чрез използване на недостатъци и уязвимости в системата за сигурност, 

злоупотреба с определени програми, недостатъчна и неправилна поддръжка, както и 

недобра подготовка и боравене със системи за сигурност и защита. Това може да 

доведе до отказ от услугата (DoS/DDoS), модифициране на данни, тяхното насочване 

(пренасочване) и др. 144 

Независимо от програмите, които биват използвани за извършването на 

кибертерористични атаки, този тип престъпници използват различни защитени 

софтуери (тор-мрежи145 и криптиране) за да не могат да бъдат засечени или заловени. 

                                                           
142
Уикипедия,“Ислямскадържава”, 

<,https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0

_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0>, (07.04.2016)  
143

 Предварително проучване на набелязаната жертва, която сама разкрива важна за извършителя 

информация на базата на доверие и желание за съдействие.  Използва се главно за извличане на данни, 

свързани с финансови средства и манипулации. Кевин Митник го дефинира като: да караш хората да 

правят неща, които не биха направили обичайно за непознат. Според него „ако човек може да влияе и да 

убеждава някого в нещо.. и когато това умение се комбинира със склонността да мамиш хората, тогава 

разполагаш с профила на социалния инженер” (Митник, 2005, 38). 
144

Engebretson в книгата си: „The Basics of Hacking and Penetration Testing” (2010) описва много подробно 

видовете програми, наричайки ги „основни”, за проникването в определен сайт, свалянето му, атаките 

над определени данни и тяхното изземване, преместване, модифициране и т.н.  
145

 The Onion Router е маршрутизираща система, чрез която потребители могат да комуникират анонимно 

в интернет. 
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Преди извършването на конкретната атака и действие, те проучват добре своята жертва, 

като чрез кибершпионаж се запознават с всички детайли и подробности около нея, 

нейният начин на живот, местата, които посещава/избягва, близките и познатите й, 

нещата, които харесва и т.н.. 

В труда на Conway “Cyberterrorism Hype and Reality” (2007) се описват пет 

основни начина, които използват терористите в Интернет: осигуряване на информация, 

финансиране, комуникации, вербуване и събиране на информация (Conway, 2007, 74). 

Weiman (2004) прибавя към тях и психологическа война, публичност и пропаганда, 

плануване и координация, както и мобилизация на терористичните действия.  

 

Лицата, които стоят зад кибертерористичните действия и техните личностни 

предиспозиции 

 

Извършителите  са предимно мъже на средна възраст, като рядко, но е възможно 

и участие на жени. Обикновено ако мъжкият пол осъществява такъв тип атаки и 

действия, то е главно от някакви религиозни, етнически, морални или политически 

причини, докато при женската част мотивите могат да бъдат идеологически или 

емоционални. Различният опит, мотивация и разликата в социалните слоеве се 

наблюдава както при мъжката, така и при женската част на извършителите.  

Това са хора, които  имат завишени нива на рискова готовност и необходимост от 

високо напрежение. Често страдат от ниска самооценка и остър дефицит от признание. 

Поведението им е силно зависимо от актуалната ситуация. Затова и реакциите им са 

бързи и адаптивни към нея. Това показва добра фрустрационна издръжливост. 

Агресивният акт, може да се разгледа като вид катарзис за мъчителни вътрешни 

преживявания в различни социални сфери и като доказване на собственото 

превъзходство. Често си отмъщават по различни начини за нанесени от околните 

обиди, които са движеща и подбудителна сила за извършването на този тип 

престъпления.  

Добрата координация и концентрация им помагат в трудни за тях моменти, като 

владеенето на емоциите и тяхното регулиране показва висока степен на устойчивост в 

поддържането на Аз-образа им. Егоцентрични нагласи, проблеми в социализацията 

особено в юношеска възраст, дифузия на личността, както и по-късни ценностни и 

морални изкривявания са характерни за този тип личности. 

Създаването на условия на паника, шок, неизвестност и анонимност на 

извършителите е причина това да е едно от най-строго наказуемите престъпления и 

най-сериозните заплахи, пред които са изправени различите правителства особено през 

последните 10 години, като тенденцията и заплахата постоянно расте и се увеличава.  

Желанието за отмъщение, наказание, смърт, назидание, въздаване на 

справедливост, както и намесата на „Божията воля и желание”, свобода, истина и т.н. са 

понятия, които имат изключително силен емоционален и психологически заряд и които 

биват използвани в съобщения, мотиви и подбуди.  

По този начин унижението, дехуманизацията, страданието и обезличаването на 

отделните жертви е когнитивно изкривяване на този тип личности, които чрез високите 

си нива на агресивно отреагиране, готовност за риск и завишени негативистични 

нагласи към околните се впускат в такава дейност.  

Обобщавайки характера и чертите  на терориста (както и на кибертерориста) се 

откроява  неговата силна потребност от включването в група с подобни лица, свързани 

с проблемите на самоидентификацията. Последното е ключово понятие за включеност 

в този тип дейност. 
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Преди да стане терорист индивидът преминава през апатия и други форми на 

емоционална депривация, отчуждения, изолация и негативистични нагласи към света, 

които засилват неговото чувство на отритнатост, озлобление и отхвърленост.  Това се 

потвърждава и от различни изследвания и трудове в тази област.  

Според Олсън (1988) това са хора, които още в детството си имат проблем със 

самооценката. Той отделя четири основни фактора, влияещи върху формирането на 

личността и нейната заетост в терористични действия и актове. Това са ранна 

социализация, нарцистични нарушения, конфликтни ситуации (особено с полицията) и 

лични връзки с членовете на терористични организации.  

Така „за терориста напускането на организацията е свързано със загуба на 

самоидентичността му. Отказът е практически невъзможен поради неговата занижена 

самооценка и поради това, че има страх от авторитатизма. Всяко нападение над групата 

индивидуално се възприема като нападение над самия себе си. Съответно всяка 

успешна акция увеличава груповата сплотеност. По този начин членовете на 

терористичните организации споделят идеологията й, нямат съмнение кой е врагът, 

определен от лидера, готови са да нанесат удар върху него на каквато и да било цена. 

Те внимателно слушат проповедите на духовния си лидер за мишените на удара, 

методите за нападение и др.” (Ганчевски, 2011, 464). 

Според Хорган (2005, 32-44) целта на терористичните актове е да се създаде 

широкообхващащ страх, възбуда и несигурност. Това въздейства много по-силно и 

продължително когато са набелязани обществени цели и жертвите са повече, отколкото 

ако е набелязана само една конкретна цел. Авторът дава пример с атаките от 11.09.2011 

год. като според него: „не смъртта на убитите от атаката е била най-важното 

последствие и резултат, а по-скоро унижението на американското правителство и 

последващото от него психологично събуждане за  масите. ” (Хорган, 2005, 2). 
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Резюме: Изследователският интерес към здравето и психичното благополучие в организацията 

стимулират разработването както на нови теоретични подходи, така и различни изследователски методи. 

Настоящият доклад представя резултати от проучване на бърнаут синдрома при служители в публичния 

сектор (учители, социални работници, служители в администрация и др.). За целта се използва 

Копенхагският въпросник за бърнаут, в който се извеждат три субскали – лично изтощение, изтощение 

от работа и бърнаут, свързан с клиенти. Извадката обхваща 454 лица на възраст между 22 и 67 г., от 

които 123 мъже и 331 жени от цялата страна. Получените резултати представят, че при служителите в 

публичния сектор най-високи са оценките за лично изтощение, последвани от работно изтощение и 

бърнаут, свързан с клиенти. Установяват се статистически значими различия, като учителите декларират 

най-високи резултати и по трите измервани субскали. Налице са някои значими полови и образователни 

различия в бърнаут синдрома.  

 
Ключови думи: бърнаут, учители, администрация, образователни различия 

 
Abstract: Research interest in organisational health and occupational well-being encourage development 

of new theoretical approaches and different research methods. This report presentеа the results of a study of 

burnout syndrome at public sector employees (teachers, social workers, administration staff etc.). For this 

purpose was applied the Copenhagen burnout inventory consisting three scale measuring personal burnout, 

work-related burnout and client-related burnout. The sample includes 454 persons aged between 22 and 67, of 

which 123 men and 331 women from across the country. The results traced out that in public sector employees 

the highest was estimations for personal burnout, followed by work-related burnout and client-related burnout. 

There were established a statistically significant differences by teachers declared the highest scores on all three 

subscales measured. Also, there were some significant gender and educational differences in burnout syndrome. 

 
Keywords: burnout, teachers, administrative officers, educational differences 

 

Въведение 

Връзката, която хората имат със своята работа  и трудностите, които възникнат, 

когато тези отношения се провалят, отдавна са признати като значимо явление в 

съвременния свят. Използването на термина бърнаут (професионално прегаряне) за 

това явление започва по-регулярно през 70-те години на миналия век в САЩ (Maslach 

at al., 2001). Двама изследователи (Freudenberger, 1974; Maslach, 1976), независимо един 

от друг, предлагат израза, за да обозначат реакциите, които са изследвали при 

доброволци, ангажирани с проблемите на непревилигированите групи. Много скоро 

изразът се превръща в метафора за редица важни психосоциални проблеми сред лицата, 
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работещи с хора. През 70-те години на миналия век, все още голяма част от 

изследванията върху професионалното здраве са фокусирани върху индустриалните 

работници, като се обръща малко внимание на лицата, заети в социалния сектор, 

медицинските сестри, учителите и други в помагащите професии. В днешно време, 

бърнаут синдромът е не само добре установен в психологическите изследвания (напр. 

Schaufeli et al., 1993; Maslach & Leiter, 1997; Schaufeli & Enzmann, 1998; Schutte et al., 

2000; Kristensen et al., 2005; Foley & Murphy, 2015), но също така и изключително добре 

позната и популярна метафора сред професиите, работещи с хора в редица страни. 

 

Същност и методи за измерване 

Налице са множество определения за бърнаут, като някои от тях акцентират 

върху психологическите прояви, а други обръщат внимание на връзката между 

факторите на средата и личността. Най-общо се разглежда като „състояние на ума, 

свързано с работата“, характеризиращо се с изтощение и намалена професионална 

ефективност (Maslach et al., 2001). Според класическото определение на Маслач и 

Джаксън „бърнаутът е синдром на емоционално изтощение, деперсонализация и 

понижена личностна реализация, която се проявява сред тези, които работят с хора, 

зависещи по някакъв начин от тях“ (Maslach & Jackson (1986:1). Дефиниран по този 

начин синдромът се оказва, че е ограничен по-скоро до лицата в помагащите професии. 

Според авторите на тази дефиниция, бърнаутът е не само ограничен до тези служители, 

но той се причинява от фактори, свързани с работата на помагащите професии, по-

конкретно емоционалното натоварване. Поради което много от въпросите, включени 

във версията от този период на Въпросника за бърнаут на Маслач, (MBI, 1986) са 

конструирани, за да измерват синдрома при заети, контактуващи с клиенти/пациенти и 

следователно могат да бъдат използвани само при тях. За да се справят с това 

ограничение Маслач и сътрудници разработват през 90-те години на миналия век по-

обща форма на въпросника - MBI-GS (Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996; Leiter 

& Schaufeli, 1996). Новият инструмент се базира на оригиналния, но се отстранява 

израза реципиент, като се прибавят и няколко допълнителни въпроса. Трите скали, 

които са в оригиналния въпросник леко се променят от емоционално изтощение в 

изтощение, от цинизъм в дерсонализация и от личностна реализация в професионална 

ефективност.  

Въпросникът за бърнаут на Маслач е сред най-популярните и често използвани 

методи за измерване на професионалното прегаряне, въпреки това са налице критики 

към него (Kristensen et al., 2005). Първата критика вече беше посочена по-горе, а 

именно ограничеността на метода до сферата на помагащите професии. Втората 

критика се отнася до трикомпонетната структура на конструкта и неговата 

операционализация. От една страна се приема, че бърнаутът се характеризира с 

едновременното проявление и на трите дименсии – изтощение, деперсонализация и 

професионална ефективност, а от друга страна, те се измерват независимо, като 

осъществените факторни анализи доказват наличието на три отделни и различни 

дименсии. С други думи, налице е един конструкт с три независими мерки, като всяка 

от тях има своите предшестващи и последстващи фактори (Kristensen et al., 2005). Още 

повече, че някои от изследванията представят, че дименсията личостна реализация 

може би не е чест от конструкта и е независим от другите две дименсии на бърнаута 

(напр. Schutte et al., 2000). 

Като опит да се разшири полето за измерване на бърнаут синдрома и при други 

професионални групи, както да се подобри метода за неговото измерване, се предлага 

Копенхагският въпросник за бърнаут. Той е резултат от 5 годишното лонгитудно 

проучване PUMA (датски акроним на проекта за бърнаут, мотивация и удовлетвореност 
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от работата), стартирало през 1997 г. Проектът е реализиран от Националния институт 

по професионално здраве в Копенхаген, за да се проучи честотата и разпостранението 

на бърнаут синдрома, причините и последствията от него, както и възможните 

интервенции. Методът отново съдържа три субскали: личностно изтощение, прегаряне, 

свързано с работата и бърнаут, свързан с клиенти. Личностният бърнаут се определя 

като степента на физическа и психологическа умора и изтощение, изпитвано от лицето 

(Kristensen et al., 2005:197). Авторите на скалата не правят разграничение между 

физическо и психологическо изтощение. Бърнаутът, свързан с работата се определя 

като степента на физическо и психологично изтощение, възприемано от лицето, като 

свързано с неговата работа. По този начин се цели да се разграничи изтощението, 

приписвано на трудовите фактори от нетрудовите, като напр., здравословни проблеми. 

Същият подход се ползва и при бърнаут, свързан с клиенти, като се измерва степента 

на физическо и психологично изтощение, възприемано като причинено от работата с 

клиенти. Целта е отново да се разграничи изтощението, което се приписва на работата с 

клиенти от другите фактори, като клиенти е понятие, което може да се замени с друго, 

като напр. пациенти, ученици и т.н. Скалата е разработена и апробирана върху извадка 

от медицински и социални работници, психиатри, надзиратели в затвори, служители в 

домашен патронаж и др. (N=1914), като близо 83% от изследваните лица са жени.  

Резултатите от проучването представят, че при някои професии, като напр. 

помощници от домашния патронаж са налице високи резултати и по трите субскали, 

докато при други, напр. медицински сестри резултатите са по-скоро средни и при трите 

субскали. Също така при някои професии има високи резултати по една или две от 

скалите и ниски по друга/другите. Например, лекарите от болниците имат високи 

резултати по бърнаут, свързан с работата, а надзирателите – по бърнаут, свързан с 

клиенти. Психометричните характеристики на метода са приемливи за изследователски 

цели, като корелациите между първия и втория етап от лонгитудното проучване (3 г.) 

са между .30 - .50, което свидетелства за промени в нивата на бърнаут при различните 

служители (Kristensen et al., 2005:202) .  

 

Бърнаут при служители от различни професионални сфери в публичния 

сектор 

Дългогодишните изследвания в различни страни представят, че синдромът 

бърнаут е налице при служители в здравеопазването (общопрактикуващи лекари, 

психиатри, медицински сестри и др.), учители, социални работници, както и при 

специалисти в различни обществени сфери като полиция, системата за корекции на 

поведението или изтърпяване на наказанията, лица, работещи в хосписи, дневни 

центрове и др. (Li & Li, 2011; Popa, 2008; цит. по Anitei et al., 2015). Сред професиите, 

които провокират интерес попадат и учителите, като изследвания, проведени в 

Обединеното кралство, Германия и Нидерландия идентифицират, че преподаването е 

една от стресиращите професии, която често води и до високи нива на бърнаут (Johnson 

et al., 2005; Kieschke & Schaarschmidt, 2008; Schaufeli, Daamen, & Van Mierlo, 1994; цит. 

по Foley & Murphy, 2015). При учителите тези прояви често се свързват с по-ниска 

толерантност към нарушения на дисциплината в клас, по-чести проблеми със здравето 

и благополучието в работата (Farber & Miller, 1981; Fernet, Guay, Senecal, & Austin, 

2012; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006; цит. по Foley & Murphy, 2015).  

Наше изследване върху благополучието на служители от различни сектори като 

образование, администрация, банкови и финансови дейности, наука, медицина и др. 

(N=450) установи значими различия в нивата на негативните емоции, които 

професионалните занимания предизвикват. Тревогата и депресията са по-високи при 

лицата, заети в сферите на образованието и социалните дейности. Може да се приеме, 
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че учителите и социалните работници в най-голяма степен преживяват професионално 

притеснение и безпокойство в сравнение с останалите групи, включени в изследването. 

Нещо повече, две от професиите, които са близки по напрежение и отговорност в 

работата си – медици и учители, представят значими разлики по между си, като 

учителите имат както по-високи нива на професионално безпокойство, така и 

потиснатост в сравнение с медиците (Таир, 2011). Също така, учителите споделят в 

най-голяма степен пренос на негативни емоции, от работата, отново повече дори от 

медиците, като най-ниски са нивата на негативен пренос при административните 

служители (Таир, 2012). 

Има различни изследвания на бърнаут синдрома в България в сфери като 

социални дейности, здравеопазването, образованието и др., като едно по-скорошно 

изследване върху социални работници представя, че повече от половината от тях (59% 

от N=150) декларират средни или високи стойности на бърнаут синдрома (Дойкова, 

2013). Условията на труд, организацията на работата, както особеностите на клиентите 

и стреса, породен от взаимодействието между помагащ и пациент/клиент се приема, че 

са предпоставка за бърнаут при медицинските и социалните работници. Полицаите, 

надзирателите в затворите, както и служителите, заети с охраняване и задържане на 

арестувани също често са подложени на професионален стрес и бърнаут. Сред 

факторите, пораждащи стрес се извеждат липсата на стабилност и сигурност, липсата 

на баланс между личен и професионален живот, неправилното ръководство, липсата на 

обратна връзка и др. (Русинова и др., 1998). Служителите в държавната администрация, 

част от която е и общинската, попадат в категорията на тези, които се характеризират с 

висок риск по отношения на професионален стрес и проява на бърнаут синдрома. 

Служителите в общинските администрации са по-натоварени по отношение на 

обслужване на граждани в сравнение с тези от централната власт. Освен това при тях е 

налице несигурна среда, влияеща се от политическите промени, като несигурността 

често е съпроводена с чувство за липса на контрол, което от своя страна се явява 

допълнителен стресов фактор. 

 

Цел, задачи и хипотези на изследването 
Целта на изследването е да представи бърнаут синдрома, измерен чрез 

личностно изтощение, изтощение от работата и изтощение от клиенти при различни  

групи служители, заети в публичния сектор. 

Целта на изследването се реализира чрез следните задачи: 

3) Да се проучи изразеността на отделните дименсии на бърнаут синдрома при 
служители в публичния сектор. 

4) Да се установят различия в зависимост от индивидуалните характеристики пол, 
възраст и в зависимост от трудовия стаж. 

5) Да се изведат различията в дименсиите на бърнаут синдрома при учители, 
служители в сигурността и администрацията, медицински и социални работници. 

Хипотези на изследването. Допускаме съществени различия в дименсиите на 

бърнаут синдрома при отделните групи служители, като въз основа на литературния 

обзор очакваме учителите да имат най-високи нива на изтощение. При медицинските и 

социалните работници предполагаме по-скоро средни, докато при служителите в 

сигурността и администрацията ниски резултати и/или изразени само в една от 

дименсиите на бърнаут синдрома (работа с клиенти). 

 

Методика на изследването 
Изследваните лица  са 454 на възраст между 22 и 67 г. (М=41.6; SD=10.41), от 

които 123 мъже и 331 жени от цялата страна. В проучването са включени 155 учители, 
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143 лица, заети в местната администрация, 106 лица, заети в сектор сигурност 

(надзиратели, охранители, полицаи) и 50 лица социални и медицински работници, заети 

в общински дневни центрове и болници. 

За осъществяване целите на изследването е използван Копенхагският въпросник за 

бърнаут (Kristensen et al., 2005). Методът съдържа 19 твърдения, разпределени в три 

дименсии: личностно изтощение, изтощение, свързано с работата и изтощение от 

работата с клиенти (пациенти, ученици, граждани и др. в нашия случай). Твърденията се 

оценяват с помощта на 5-степенна Ликертова скала от 1 “никога” до 5 “много често”. 

Коефицентите за вътрешна консистетност, измерени чрез алфа на Кронбах в настоящото 

изследване са  .89 за субскала личностно изтощение, .80 за работното изтощение и .80 за 

изтощението от работата с клиенти. Проследени са и индивидуални характеристики на 

лицата като пол, възраст, образование, както и трудови характеристики като стаж, ниво в 

йерархията и др. 

 

Резултати и дискусия 

В таблица 1 са изложени резултатите от дескриптивната статистика по отделните 

дименсии на бърнаут синдрома в цялата извадка, като резултатите са по-скоро средни, 

отколкото високи и с умерена дисперсия. Следователно, по-голямата част от 

служителите се възприемат като физически и психически уморени и изтощени по-скоро 

рядко или понякога, отколкото често. Става ясно, че в най-голяма степен лицата 

оценяват наличието на личностно изтощение, което се изразява във физическа умора, 

психологическо изтощение, липса на сила и усещане за изхабеност. На второ място е 

изтощението, свързано с работата, което се характеризира с физическа и психическа 

умора, липса на желание да се ходи на работа или впечатлението, че работата изтощава и 

не оставя сили и енергия за личен живот. Най-ниско е оценено изтощението, свързано с 

работата с клиенти, пациенти, ученици и др. Бихме могли да приемем въз основа на 

резултатите, че служителите в публичния сектор в най-малка степен се чувстват 

изхабени от работата с клиенти, понякога от самата работа като цяло и по-често са 

личностно изтощени и уморени. Може да се предположи, че резултатите отразяват опита 

им да се справят с проявите на бърнаут синдрома по-скоро самостоятелно, с личностни 

механизми, отколкото да разчитат на организационни интервенции. 

 

Таблица 1. Дескриптивна статистика за субскалите на бърнаут синдрома (N=454) 

Скали 
Брой 

айтеми 

Средна 

стойност  

Стандартно 

отклонение 
Минимум  Максимум  

Личностно изтощение 6 16,15 4,81 6,00 30,00 

Изтощение, свързано с 

работата 

7 15,13 5,36 7,00 31,00 

Изтощение, свързано с 

клиенти, ученици, и др. 

6 13,49 5,31 6,00 43,00 

 

По отношение ролята на професионалната ангажираност на лицата се констатират 

статистически значими различия по трите субскали на брънаут синдрома. От Табл. 2 се 

вижда, че най-високи стойности по личностно изтощение имат учителите, а 

служителите в сигурността имат най-ниски, като се различават статистически, както от 

учителите (Post hoc Tuckey p=.000), така и от служителите в администрацията (Post hoc 

Tuckey p=.010). Изтощение от работата като цяло се оценява отново най-високо при 

учителите, които се различават значимо както от служителите в сигурността (Post hoc 

Tuckey p=.008), така и от тези в администрацията (Post hoc Tuckey p=.000). 

Изтощението, предизвикано от работата с клиенти и др. е отново най-високо при 
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учителите, които се чувстват най-изхабени от работата с ученици спрямо служителите 

в сигурността (Post hoc Tuckey p=.000) и администрацията (Post hoc Tuckey p=.000). 

 

Таблица 2. Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ за различия в 

субскалите на бърнаут синдрома при различните групи служители в публичиния 

сектор (N=454)   

Професионално 

Изтощение 
Групи N M SD F /p 

Личностно 

изтощение 

Учители  155 17.32 4.61 

8.43/ p<0.000 
Социални работници 50 16.14 4.77 

Служители в сигурността 106 14.35 5.26 

Служители в администрация  144 16.24 4.30 

Изтощение, свързано 

с работата като цяло 

Учители  155 16.62 5.60 

6.46/ p<0.000 
Социални работници 50 14.62 4.93 

Служители в сигурността 106 14.49 5.66 

Служители в администрация  144 14.15 4.73 

Изтощение, свързано 

с работата с клиенти, 

пациенти, ученици 

Учители  155 15.28 5.38 

9.98/ p<0.001 
Социални работници 50 13.30 4.83 

Служители в сигурността 106 12.56 5.34 

Служители в администрация  144 12.22 4.71 

 

Констатираните по-високи резултати и при трите субскали на бърнаут синдрома 

при учителите потвърждават очакванията ни и са в съотвествие с редица европейски 

изследвания, които идентифицират преподаването като стресираща професия, при 

която често има високи нива на бърнаут (Johnson et al., 2005; Kieschke & Schaarschmidt, 

2008; Schaufeli, Daamen, & Van Mierlo, 1994; цит. по Foley & Murphy, 2015). Вероятно 

проблемите, които са налице с ниската мотивация и дисциплина на учениците, 

затруднените отношения с родителите, натискът на обществото и други оказват 

влияние върху физическото и психическото състояние на учителите. Потвърждават се 

очакванията ни стойностите за бърнаут синдрома при медицинските и социалните 

работници да са по-скоро умерени или средни. В съответствие с очакванията ни 

служителите в сигурността и местната администрация имат най-ниски резултати сред 

изследваните групи, като не се потвърдиха допусканията ни, че е възможно да имат 

високи стойности по изтощение, свързано с работата с клиенти, арестанти, заподозрени 

и др. 

Проследени бяха и различията в субскалите на бърнаут синдрома в зависимост от 

индивидуалните характеристики. Няма възрастови различия и при трите субскали. По 

отношение на образованието се констатират различия и при трите субскали, като 

лицата със средно образование имат по-ниски нива на бърнаут (t=4.20; p<0.000 за лично 

изтощение; t=2.90; p<0.004 за изтощение от работата; t=3.55; p<0.000 за изтощение от 

клиенти).Трябва да имаме предвид, че тези резултати не могат да се отнесат към всички 

професионални групи, защото при учителите, социалните и медицински работници 

почти всички изследвани лица са с висше образование. Сравнението на резултатите на 

служителите в администрацията и сигурността, където има почти равно разпределение 

на лицата в зависимост от образованието представя значими различия единствено при 

личностното изтощение. Както при административните (t=2.26; p<0.05), така и при 

служителите в сигурността (t=2.08; p<0.05) личностното изтощение е по-високо при 

лицата с висше образование. Резултътат може да се обясни с по-големите изисквания, 

които лицата с висше образование си поставят или по-голямата отговорност, която 
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обикновено носят, заемайки позиции, с по-големи експертни или управленски 

задължения. 

В зависимост от пола значими различия има единствено при личностното 

изтощение (t=2.43; p<0.05), като жените декларират по-високи равнище на лична умора 

и изтощение в сравнение с мъжете. Резултатът не е изненадващ и в съответствие с 

редица изследвания, които представят, че жените като цяло са по-склонни да докладват 

по-високи нива на професионален стрес и негативни последствия за психичното здраве 

(напр. Blix et al., 1994; Thompson & Dey, 1998; Thorsen, 1996). Някои изследвания 

установяват, че жените представят по-високи нива на стрес и извън работата (семейни, 

социални, финансови и др. фактори) (Hogan et al., 2002). Предполага се, че при сблъсък 

с идентични стресори, жените ги възприемат в по-голяма степен като стресиращи в 

сравнение с мъжете (Day & Livingstone, 2003). 

 

Изводи и заключение 
Получените резултати представят наличието на съществени различия в 

изразеността на бърнаут синдрома при служителите в публичния сектор. Най-високи са 

стойностите за бърнаут синдрома при учителите, средни при медицинските и 

социалните работници, докато служителите в сигурността (полицаи, охранители, 

надзиратели и др.) и в местната администрация имат най-ниските резултати в 

изследването. Установяват се образователни различия, като служителите със средно 

образование в местната администрация и сигурността имат по-ниски резултати за 

личностно изтощение. Полът също оказва влияние, като при жените се констатират по-

високи равнище на лична умора и изтощение в сравнение с мъжете. 

Резултатите за по-ясно изразените проявления на бърнаут синдрома при учителите 

са в съответствие с други наши изследвания, които установяват понижено 

професионално благополучие, както и пренос на негативни емоции от работата към 

личния живот, които са предпоставка за влошаване на физическото и психическото им 

здраве. Посочената тенденция предполага подобряване на индивидуалните стратегии 

на учителите за справяне с професионалния стрес и превенция на брънаут синдрома, но 

също така изисква и допълнителни организационни стратегии.  

В литературата като ключови фактори за решаване на проблемите с ниската 

мотивация, неудовлетвореносттта и професионалното изтощение на учителите се 

извеждат делегирането на независимост (Pearson & Moomaw, 2005) и подобряването на 

организационния климат. С други думи, предоставянето на автономия, изразяваща се в 

свобода при вземане на определени образователни решения или планиране и 

управление на класната стая, както изграждането на подкрепящ организационен климат 

се оказва, че въздействат не само върху изпълнението на задачите, но съдействат, както 

за снижаване на отсъствията и отчуждението от работата, така и за по-висока 

ангажираност на учителите. 
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SUBJECTIVE WELL-BEING AND PERSEPTION OF PERSONAL 
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Резюме: Целта на статията е да представи взаимовръзките между чувството за субективно 

благополучие и преценката за собственото материално състояние опосредствани от субективното 

чувство за релативно благополучие. Въвежда се конструктът субективно релативно благополучие като 

психологическа променлива, която може да е фактор, опосредстващ връзката икономическо състояние – 

субективно благополучие. В корелационно изследване се установява, че тази връзка е значително по-

силна в случаите на негативно релативно благополучие, т.е. когато човек смята, че е по-нещастен и по-

неудовлетворен в сравнение с другите хора, то чувството му за субективно благополучие е по-силно 

свързано с икономическото му състояние. Обратно, в случаите на позитивно релативно благополучие, 

т.е., когато човек смята, че е по-щастлив и по-удовлетворен в сравнение с другите, субективното му 

благополучие не е във връзка с икономическото му положение. 

Ключови думи: субективно благополучие, субективно релативно благополучие, икономическо 

състояние 

Abstract: The paper presents the relationships between subjective well-being and perception of personal 

economic state mediated by the subjective relative well-being. The concept of subjective relative well-being is 

introduced as a psychological variable which could intervene the relationship between the perception of personal 

economic state and subjective well-being. The correlational analysis found out that this relationship is 

significantly stronger in the case of negative relative well-being, i.e. when a person believes he/she is less happy 

and less satisfied in comparison to others, then his/her subjective well-being is strongly related to his/her 

economic state. Quite the contrary, in the case of positive relative well-being, i.e. when a person believes he/she 

is more happy and more satisfied in comparison to others, then his/her subjective well-being is almost not when 

a person believes he/she is more happy and more satisfied in comparison to others, then his/her subjective well-

being is not related to his/her economic state.  

Key words: subjective well-being, subjective relative well-being, economic state  

 

В почти всички страни по света традиционно се смята, че материалното състояние 

е предпоставка за психичното благополучие и просперитета както на обществото като 

цяло така на отделните индивиди. През 1974 година обаче се появява една публикация, 

в която за пръв път се представят емпирични данни оспорващи това, като че ли не 

подлежи на никакво съмнение убеждение, което е залегнало в основите както на 

политиките и целите на правителствата в отделните страни, така и на ценностната 

система на отделните индивиди (Easterlin, 1974). „Икономическият растеж подобрява 

ли съдбата на човека?” Това е въпросът, чиито категоричен отговор „ДА“, Richard 

Easterlin поставя под съмнение. От тогава започва широк дебат по темата за връзката 

между материалното и психичното благополучие. Литературата изобилства от 

публикации, анализи на данни и интерпретации, които запълват цялото поле между 

двете полюсно противоположни мнения – от „икономическият растеж e значима 

предпоставка за и е пряко свързан със субективното психично благополучие“ до 



- 1282 - 
 

„икономическият растеж няма отношение или най-многото има опосредствана от други 

фактори връзка с психичното благополучие“.  

Първоначалните емпирични находки от 1974 година са известни като „парадокса 

на Easterlin“. Той се състои в това, че от една страна данните в рамките на една страна 

недвусмислено показват, че по-богатите хора се чувстват по-щастливи отколкото по-

бедните. Същевременно обаче не се установява връзка между нарастването на брутния 

вътрешен продукт (увеличаването на националния доход) и нарастване на чувството за 

субективно благополучие на хората. Easterlin предлага хипотетично обяснение на този 

парадокс като въвежда понятието относителен доход, за да означи относителната 

позиция на индивида в обществото. За разлика от абсолютния доход, който ако е висок, 

е свързан със субективното благополучие поради по-големите възможности, които 

предоставя във всяко отношение (по-добре осигурен материален живот, образование и 

т.н.), относителният доход отразява резултата от сравняването с другите. В 

съответствие с теорията за социалното сравнение, един от постулатите на която е, че 

човек се стреми към възходящи сравнения, той допуска, че доходът е свързан с 

чувството за благополучие, само ако собственият доход е по-голям от този на другите. 

Данните от серия изследвания в една страна както и от сравнения между различни 

страни карат Easterlin да заключи, че: 

- Субективното благополучие не е свързано с абсолютния доход (измерен чрез 
брутния вътрешен продукт – неговото нарастване не е свързано със засилване на 

чувството за субективно благополучие). 

- Субективното благополучие не е свързано със средния доход за страната (според 
неговите данни от междукултурни сравнения) – хората в по-богатите страни не са по-

щастливи от тези в по-бедните страни. 

- Субективното благополучие е свързано с дохода само при междуиндивидни 
сравнения в една страна и в даден времеви момент. 

Easterlin смята, че можем да сме почти сигурни, че субективното благополучие е 

във връзка предимно с относителния доход - щастието или субективното благополучие 

варира пряко със собствения доход и обратно с дохода на другите (Easterlin, 1995; 

Easterlin, McVey, Switek, Sawangfa, Smith, 2010). 

До коренно противоположни изводи стигат други изследователи (Sacks, 

Stevenson, Wolfers, 2012). На базата на анализ на най-мащабните данни за субективното 

благополучие събирани ежегодно от 2005 година насам от репрезентативни извадки в 

над 120 страни (Gallup World Poll – милиони изследвани лица) те смятат, че парадоксът 

на Easterlin е артефакт на относително малкия брой участници в неговите изследвания и 

на относително слабата методология. Те смятат, че техните анализи убедително 

обосновават следните противоположни изводи: 

 1. По-богатите хора имат по-високо равнище на субективното благополучие в 

сравнение с по-бедните. 

2. В по-богатите страни средното субективно благополучие (на човек от 

населението) е по-голямо в сравнение с това в по-бедните (напр. в 2010 година 

корелацията между средното субективно благополучие и брутния вътрешен продукт е 

.74). 

3. Икономическият растеж е свързан с нарастване на субективното благополучие. 

4. Няма точка на насищане, т.е. момент, в който връзката между субективното 

благополучие и дохода да изчезва (всеки процент в увеличаването на дохода увеличава 

измереното субективно благополучие в подобен размер). 

5. Величината (силата) на тези взаимовръзки е приблизително еднаква. 
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Следователно, заключават те, абсолютният доход е от съществено значение за 

субективното благополучие. Не знаем каква е ролята на относителния доход, но във 

всички случаи, ако въобще съществува, тя е по-несъществена. 

Наличието на толкова кардинално противоположни, но обосновани от анализ на 

емпирични данни, мнения естествено води до идеята да се потърсят някакви 

обстоятелства, които вероятно изпълняват функцията на междинни фактори, т.е. 

опосредстват връзките на субективното благополучие както с абсолютния така и с 

относителния доход. Възможно е брутният вътрешен продукт на страната да нараства, 

но субективното благополучие не, например поради неравномерното му разпределение, 

което увеличава неравенството в обществото и в крайна сметка намалява чувството за 

благополучие на средния човек (Diener, Tay, Oishi, 2013). Увеличаването на дохода 

може да е свързано с паралелно или дори по-голямо и по-бързо увеличаване на 

очакванията на човека за необходимия му доход, което може да е причина нарастването 

на дохода не само да не увеличава чувството за благополучие, а дори да го намалява 

(Graham, Pettinato, 2002). Личностови характеристики, като оптимизмът например, 

също могат да опосредстват връзката материално-психично благополучие – доходите 

може да нарастват, но при негативни очаквания за бъдещето, включително и за 

финансовото състояние, удовлетвореността от живота като мярка на субективното 

благополучие да не се увеличава (Diener, Tay, Oishi, 2013).  

В контекста на идеите за социалното сравняване, резултатите от които са значим 

фактор в самоопределянето на човека и мотивират поведението му, смятаме, че един 

интересен въпрос е дали чувството за релативно благополучие опосредства връзката 

материално положение-субективно благополучие. Става дума за това, че човек 

преценява както собственото си благополучие така и това на другите. Той би могъл да 

се чувства толкова благополучен колкото другите или да прецени, че е повече или по-

малко благополучен сравнявайки се с другите. Чувството за релативно благополучие 

няма отношение към абсолютните стойности измерващи благополучието – ако 

преценката на човека за собственото му благополучие е ниска и същевременно 

преценката му за чуждото благополучие е още по-ниска, то чувството му за релативно 

благополучие ще е позитивно („Всички сме нещастни, но аз съм по-малко нещастен 

от другите“). Също такова чувство за позитивно релативно благополучие ще има и 

човек, който преценява другите като много благополучни, но себе си като още по-

благополучен. В термините на теорията за социалните сравнения и в двата случая са 

направени възходящи сравнения („Аз съм по-добре от другите“). Негативно релативно 

благополучие ще има, когато човек смята себе си за по-малко благополучен от другите, 

независимо от общия фон на голямо или малко благополучие („Всички сме доволни от 

живота, на аз все пак съм по-малко доволен отколкото другите“ или „Всички сме 

недоволни от живота, на аз съм по-недоволен в сравнение с другите“). В този случай 

са направени низходящи социални сравнения.      

Целта на настоящето изследване е да провери дали чувството за релативно 

благополучие е един от психологическите фактори, които биха могли да допринесат за 

изясняване на връзката икономическо състояние – субективно благополучие. 

 

Метод 

Субективното чувство за благополучие се регистрира чрез въпроса „Като 

вземете предвид всички житейски обстоятелства, доколко сте удовлетворени от 

живота си като цяло?“ Скалата за отговори е 10-степенна – от Въобще не съм 

удовлетворен (0) до Напълно удовлетворен съм (10). 

Субективното чувство за релативно благополучие е резултат от сравняването на 

преценката за собственото благополучие с преценката за благополучието на другите: на 
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колегите, на приятелите, на хората в страната като цяло. За целта участниците в 

изследването отговарят на 3 въпроса: „Доколко удовлетворени от живота си като 

цяло смятате, че са: Вашите приятели?; Вашите колеги?; Хората във Вашата 

страна?“ като използват същата 10-степенна скала за отговори. Балът за релативното 

субективно благополучие представлява разликата между субективното чувство за 

собственото благополучие и преценката за благополучието на другите.  

Материалното положение (доходът) се регистрира чрез въпроса „Как 

определяте жизнения стандарт (икономическото положение) на своето семейство?“ 

Отговорите се дават на 7-степенна скала от „Значително под средния“ (1) до 

„Значително над средния“ (7).  

 

Извадка. В настоящето изследване участваха 251 лица, предимно студенти от Нов 

български университет и от СУ “Св. Кл. Охридски”. Възрастта на участниците варира 

от 18 до 56 години (средна възраст 25г) като 57 % от тях са мъже, а 43 % - жени. 

 

Резултати 

1. Описателни статистики на изследваните променливи  

В Таблица 1 са представени средните стойности, стандартните отклонения на 

получените балове, минималните и максималните стойности и коефициентите на 

асиметрия за петте изследвани променливи. Разпределението на баловете по всички 

скали са близки до нормалното без изразена асиметрия.   

 

Таблица 1. Описателни статистики  за изследваните променливи (202 лица) 

 М SD Мин Макс Асиметрия 

Субективно благополучие 6.93 1.934 0 10 -.90 

Релативно благополучие - приятели 0.72 2.006 - 6 7 .30 

Релативно благополучие - съседи 1.81 2.241 -5 9 .07 

Релативно благополучие – хората в страната 3.75 2.551 - 6 9 -.28 

Икономическо състояние 4.66 1.157 1 7 -.46 

 

2. Връзка на  икономическото състояние със субективното благополучие  

Корелационните анализи на данните от настоящето изследване показаха умерено 

силна положителна (статистически значима) корелация между преценката за 

икономическото състояние и субективното благополучие (. 39). Не се регистрират 

полови различия в силата на тази връзка – и в двете групи коефициентът на корелация е 

.39.  

Във възрастов план се очертава тенденция за постепенно засилване на връзката с 

напредване на възрастта. При най-младите лица (до 20 години включително; 64 лица) 

корелацията е .23 (статистически незначима), в средния за извадката възрастов 

диапазон (21 - 24 години; 85 лица) е .33 (статистически значима) и при по-възрастните 

(25 - 50 години; 53 лица) е .40 (статистически значима). Средната възраст на лицата в 

групата на „възрастните“ е 31,5 години (стандартно отклонение 5.66). В сравнение с по-

младите хора, по-голямата част от които все още не са особено финансово независими, 

участващите в изследването „възрастни“ са в периода на ранната зрялост, т.е. етап от 

живота, когато вече са започнали (или би трябвало да са започнали) професионалната 

си кариера, имат (или би трябвало да имат) самостоятелни доходи. Независимо от това, 

доколко успешно те се справят с тази задача на развитието естествено е да се очаква, че 

икономическото им положение ще е съществен фактор за субективното им 

благополучие. Иначе казано изразът „Щастието не се купува с пари“ е по-валиден за 

младите хора, докато при зрелите хора (в активна трудова възраст), за които работата и 
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доходите са значим компонент от живота им, постигнатото икономическо положение е 

в по-силна връзка с чувството за благополучие. За съжаление не разполагаме с данни за 

лица от „третата“ възраст – би могло да се очаква, че тогава когато икономическото 

положение (добро или лошо) на човека е вече относително постоянно, то връзката му 

със субективното благополучие ще бъде по-слаба.  

    

За да се провери евентуалната опосредстваща роля на релативното благополучие 

върху връзката икономическо състояние – субективно благополучие, бяха оформени по 

три групи (на базата на средните стойности и стандартните отклонения) за всяка от 

категориите хора за сравняване – приятелите, съседите, хората в страната: 

 

- Чувство за негативно (ниско) релативно благополучие – когато човек смята, че 

другите се чувстват по-благополучни, отколкото той самият. („Аз се чувствам 

по-нещастен отколкото се чувстват  другите.“) 

 

- Средно релативно благополучие - когато човек смята, че другите се чувстват 
толкова благополучни, колкото и той самият. („Аз съм точно толкова щастлив, 

колкото са и другите.“) 

 

- Чувство за позитивно (високо) релативно благополучие - когато човек смята, че 
другите се чувстват по-малко благополучни, отколкото той самият. („Аз се 

чувствам по-щастлив отколкото се чувстват  другите.“) 

 

Взаимовръзките между икономическото състояние и субективното благополучие 

в така обособените групи както за цялата извадка така и поотделно при мъжете и при 

жените са представени в Таблица 2. Данните очертават системна тенденция за по силни 

взаимовръзки в случаите на негативно релативно благополучие – когато човек се 

чувства по неудовлетворен от живота си като цяло, отколкото смята, че са другите 

  

Таблица 2. Коефициенти на корелация между икономическото състояние и 

субективното благополучие при лица с различно релативно благополучие 

  Общо Мъже Жени 

 

Релативно  - приятели Ниско  .71 (43) .82 (15) .64 (28) 

 Средно  .28 (100) .35 (33) .22 (67) 

 Високо  .10 (59) .21 (20) .04 (39) 

Релативно  - съседи Ниско  .54 (61) .54 (18) .54 (43) 

 Средно  .23 (95) .25 (34) .20 (61) 

 Високо  -.04 (46) .13 (16) -.18 (30) 

Релативно - хората  Ниско  .59 (68) .69 (19) .53 (49) 

 Средно  .23 (79) .28 (31) .21 (48) 

 Високо  .07 (55) .24 (18) -.02 (37) 
 

Забележки: * В скобите е показан броят изследвани лица във всяка група. 

** Статистически значимите корелации (р<.05) са подчертани. 

 

хора, то субективното му благополучие е силно свързано с икономическото му 

положение. В зависимост от това с кого се сравнява – приятели, съседи или въобще с 

хората от страната – коефициентите на корелация варират от .54 до .71. Тази тенденция 

се наблюдава както при мъжете (корелациите варират от .54 до .82) така и при жените 
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(корелациите варират от .53 до .64). Впечатляващо силната корелация установена в 

групата на мъжете с негативно (ниско) релативно благополучие по отношение на 

техните приятели ще оставим без коментар, тъй като е възможно тя да е артефакт на 

много малката извадка – само 15 лица.       

При лицата със средно релативно благополучие по отношение и на трите 

референтни групи, корелациите са повече от два пъти по-слаби, а при тези с позитивно 

релативно благополучие варират в диапазона .24 - -.18 (статистически незначими), а в 

половината от случаите са близко до нулата.  

 

Заключение 

Представеното изследване допринася за разбиране на връзката между 

икономическото състояние на човека и субективното му чувство за благополучие чрез 

въвеждане на конструкта субективно релативно благополучие. Получените данни 

показват, че икономическото състояние на човека има отношение към субективното му 

благополучие в различна степен в зависимост от това дали човек смята себе си за по-

благополучен или за по-малко благополучен от другите. Ако сравнявайки се с другите 

човек смята, че е по-удовлетворен от живота, по-щастлив отколкото са те (по-

благополучен като цяло) икономическото му състояние не допринася за субективното 

му благополучие. Очевидно то се гради на базата на други, неикономически фактори. 

Оратно, ако сравнявайки се с другите човек прецени, че другите са по-удовлетворени 

от живота, по-щастливи отколкото е той самият, тогава субективното му благополучие 

в значителна степен се основава на икономическото му състояние.       

Купува ли се щастието с пари? Според данните от това изследване отговорът би 

бил: Зависи – ако човек се чувства по-щастлив от другите, парите нямат отношение към 

доброто му самочувствие; ако обаче се чувства по-нещастен от другите, тогава смята, 

че щастието може д се купи с пари.  
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AND PRISONERS 
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Резюме: В доклада за първи път у нас са интерпретирани емпирични резултати, получени с 

въпросника на тъмната триада. Констатирахме сближаване на профилите на студенти и лишени от 

свобода по скалите макевиализъм, нарцисизъм, лъжа и значими различия по скалата психопатия. 

Резултатите се дължат на специфичните нагласи, защити и сценарии на самопрезентиране на студенти и 

осъдени. Те показват сериозните диагностично-интерпретационни възможности на използвания 

инструмент. 
 

Ключови думи: тъмна триада, макевиализъм, нарцисизъм, психопатия, нагласи 

 
Abstract: The report interprets for the first time in our country empirical results, received through the 

questionnaire of the dark triad. We registered approximations of the profiles of students and prisoners on the 

scales of Machiavellianism, narcissism, lie and significant differences on the psychopathy scale. The results are 

due to the specific attitudes, defenses and scenarios of self-presentation of students and convicts. They 

demonstrate the serious diagnostic and interpretation capabilities of the instrument used. 
 

Keywords: dark triad, machiavellianism, narcissism, psychopathy, lie, attitudes 

 

 

І. Актуалност на изследването. 

Психологическо изследване чрез въпросника за тъмната триада, който е 

официално презентиран от неговите създадатели Jones, Paulhus през 2014 година за 

първи път се реализира  и в нашата страна. Той включва три психилогически черти – 

макевиализъм, нарцисизъм и психопатия. (Егорова, Ситникова, Паршикова, 2015 ). 

Идеята за тяхното обединяване в единен интерпретационен и диагностичен гещалт, 

разкриващ спецификата на асоциалното поведение принадлежи на двама канадски 

изследователи Paulhus, Williams (2003). 

Този нов инструмент за регистрация на психологическата същност на 

криминалната активност се нуждаеше от експедитивно приложение и у нас, за да 

покаже възможностите си при изследването на лица от просоциална и девиантна 

извадка, които се третират в държавни пенитенциарни и образователни институции. 

Става въпрос за сравнително изследване с помоща на въпросника на тъмната триада 

на студенти и лишени от свобода, които в момента изтърпяват своето наказание. На 

тази актуална задача е посветено и настоящото изследване. 

ІІ.Методология. 

Всеки от компонентите на тъмната триада има самостоятелна семантично-

диагностична стойност и същевремено той тясно колаборира с останалите. 

Макивиализмът се представя като склонност към повърхностно очарование и 

манипулиране на околните, повишена прагматичност и емоционална хладност. 

Нарцисизмът се проявява в готовността за доминиране и превъзходство, в 

подчертаното желание за лидерство, в нагласата за използване на другите и в 

интензивното желание за самодемонстриране и завоюване на популярност. 

mailto:e.madzharov@swu.bg
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Психопатията най-често се свързва с тревожност, импулсивност, междуличностен 

антагонизъм и пренебрежение към асоциалните норми (Корниенко, Дериш, 2015 ). 

Криминалното поведение много често се разглежда като предизвикано от 

психопатията, но нарцисизма и макивиализма могат да имат също съществен принос за 

неговото разгръщане. Основателността на подобна теза се подкрепя от анализа на 

мотивацията на различни правонарушения (Стойчев, 2005; Маджаров, 2006 ). 

Импулсивността, тревожността и междуличностния егоизъм са индикатори на 

психопатията и в най-голяма степен са присъщи за насилствените правонарушители. 

(Станков, 2003; Стойчев, 2005; Маджаров, 2006). Те допълнително се усилват и 

стабилизират под влияние на ефективното изтърпяване на самото наказание лишаване 

от свобода. (Маджаров, 2016). От друга страна чертите на макивиализма и нарцисизма 

с лекота могат да бъдат идентифицирани сред извършителите на користни деяния, към 

които както сочи и криминалната статистика афинитет имат и представителите на 

студентските среди (Станков, 2003). 

Нарицисъзмът при студентите може да достигне значителна изразеност без да 

преминава границата на нормата, като се изразява в повишена неприязън, критичност, 

завистливост и агресивност към другите. (Мадолев, Мичева, 2012). В тези негови 

измерения и проявни форми той е в състояние да инициира и развитието на 

криминални активности. 

Изследване върху студентска популация, осъществено с въпросника на тъмната 

триада показва отсъствието на връзка между макевиализмът и мотивите за активно 

включване в академични активности. При това нарцисизмът позитивно корелира с 

вътрешната мотивация за познание, достижение и саморазвитие, а психопатията 

кореспондира с външната мотивация на проучваните студенти. (Корниенко, Дервиш, 

2015). Неизбежно възниква сравнението на резултатите на студентите с тези на 

затворническата популация, която подробно познаваме от собствената си 

дългогодишна изследователска и практическа дейност в пенитенциарните институции. 

(Маджаров, 2016). При голяма част от крадците и измамниците, които представляват 

над 60% от активната користна престъпност, присъстват макевиалистичните черти на 

емоционалната хладност, съчетани с прагматичната пресметливост и развитата 

способност за манипулиране на жертвите на базата на повърхностния личен чар. Много 

представители на организираната престъпност са ни впечатлявали както със своя 

нарцисизъм, така и с нагласите си към задълбочено познание, академични постижения 

и стремеж за саморазвитие. Направените паралели показват значително макар и 

привидно парадоксално сходство между студентите и търпящите наказание лишаване 

от свобода. 

Целта на настоящото изследване е сравнителния анализ на профилите на 

студентите и лишените от свобода, получени чрез тяхното изследване с въпросника на 

тъмната триада. 

Предмет на изследването са макевиализма, нарцисизма , психопатията и лъжата 

при студенти и осъдени, изтърпяващи присъди на лишаване от свобода. 

Обект на изследването са 57 студенти от ЮЗУ „Н. Рилски“ и 47 лишени от 

свобода, намиращи са в корпуса на затвора в град София .  

Задачите на настоящото изследване са формулирани по следния начин: 

1. Регистриране на профила на тъмната триада и резултатите по скала лъжа за 

изследваните студенти и осъдени. 

2. Установяване на статистически значимите различия в емпиричните резултати, 

получени от изследването на студенти и лишени от свобода с въпросника на тъмната 

триада и вградената в него скала за лъжа. 
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3. Анализ на данните получени от статистическата обработка на емпиричния 

материал. 

4. Основни изводи от осъщественото емпирично изследване. 

Хипотезите на настоящото изследване са представени по следния начин : 

1. Допускаме, че поради наличието на изразена специфика в социално-

правния,организационния статус и условията на реализация на изследването ще е 

налице значително сходство в профилите на студентите и осъдените на лишаване от 

свобода по скалите макевиализъм, нарцисизъм и лъжа. 

2. Предполагаме, че своебразието в социално-правния и организационен статус и 

различията в организациония контекст за провеждане на емпиричното изследване ще 

породят диференциация в резултатите на студентите и лишените от свобода по скалата 

психопатия. 

3. Допускаме, че показателите по скалата психопатия при лишените от свобода 

нарастват право пропорционално на увеличаването на броя на техните присъди и 

обратно пропорционално при повишаване на образователната им степен. 

Въпросникът на тъмната триада преведохме от руски език като за целта 

използвахме неговото публикуване в отделна статия от Егорова, Ситникова, 

Паршикова (2015). Към него добавихме и отделна скала за лъжа (Bond, 1984; Стоянова 

и др., 2013). 

В този вариант въпросника съдържаше 27 айтема като 9 се отнасяха до скалата 

макевиализъм. Скалата нарцисизъм се състоеше от 9 айтема, а скалата психохопатия 

включваше 9 айтема (Приложение №1). 

Емпиричното изследване реализирахме със студенти от курсовете по психология, 

философия, социология, политология на философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“. 

Изследването на лишените от свобода осъществихме лично. В него взеха участие 

осъдени завършили минимум четвърти клас със съхранени умения за самостоятелна 

работа с текст. 

Статистическата обработка на получените емпирични данни бе извършена с 

помощта на специализирания софтуер SPSS, като конкретно бяха приложени следните 

статистически процедури: Т-тест за две независими извадки и корелационен анализ по 

метода на Кендал (Пенева, 2015; Yordzhev, 2015). 

ІІІ. Анализ на получените данни. 

Статистическите различия по отделните скали на тъмната триада и по скалата за 

лъжата при осъдените и студентите са представени в изложената по долу таблица. 

 

Таблица 1. Резултати от статистическата процедура Т-тест за две независими 

извадки за установяване на значими различия между студентите и осъдените по 

отношение на изследваните показатели. 
скала група М SD t df p 

Макиавелизъм 
студенти 3,30 0,581 0,175 102 0,862 

лишени от свобода 3,28 0,749 

Нарцисизъм 
студенти 3,04 0,423 1,125 102 0,263 

лишени от свобода 2,95 0,456 

Психопатия 
студенти 2,44 0,583 3,437 102 0,001 

лишени от свобода 2,79 0,434 

  Лъжа 
студенти 52,65 8,186 0,950 102 0,344 

лишени от свобода 50,91 10,425 
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Мeжду лишените от свобода и студентите няма статистически значими различия 

по скалите макевиализъм, нарцисизъм и лъжа (р>0,05). При това резултатите на 

студентите по посочените три скали са по-високи от тези на осъдените. Очевидно е 

налице определено сходство в получените профили на студентите и лишените от 

свобода по три от използваните скали. Двете групи изследвани лица имат сериозни 

различия в социално-правния си и организационен статус. Едните са свободни хора, 

намиращи се в старта на своя самостоятелен живот и дейност, а другите са изолирани, 

стигматизирани и подложени на ежедневен строг контрол и множество ограничения на 

собствената си активност. Студентите участваха в изследването по собствен избор, а 

лишените от свобода макар и да имаха възможност за такъв предпочитаха да не се 

възползват от него и приемаха участието си в изследването като задължение. Всички 

тези различия между двете проучвани групи от изследвани лица предполагаха и 

различия в техните резултати, но подобни не бяха установени. Те се дължат на 

нагласите на лишените от свобода към социалножелателни отговори и на присъщите за 

тях тенденции за самооневиняване и контролиране на всяка свое външно действие, за 

да се избягнат евентуалните конфликти и негативни оценки от страна на 

пенитенциарната администрация. Следователно, осъдените се самопозитивираха и това 

естествено приближи резултатите им до тези на студентите. От друга страна, 

последните притежават изразен индивидуалистичен модел, значителна разкрепостеност 

и живеят в общество, намиращо се дълго време в състояния на аномия, поради което 

пренебрегването на другите, собствената доминация, липсата на емпатичност и 

стремежа за самодемонстрация на всяка цена се превърнаха във всеобщ еталон. Точно 

тези нагласи са твърде сходни между студентите и осъдените и получиха израз в 

сближаването на техните емпирични резултати. При това едните ги прикриваха и 

контролираха, а другите демонстративно ги изразяваха. 

Мутафова (2007) отбелязва наличието на висока зависимост между 

характеристиките на ученето, творческия потенциал и притежанието на лидерска 

предразположеност при студентите . При този тип личности има и сериозно 

нарцистично присъствие. При това нарцисизма на студентите е по-висок от този на 

лишените от свобода. Подобна тенденция означава и готовност за присвояване правата 

на другите, тяхното използване и прекомерно изтъкване на собственото превъзходство. 

Всички описани прояви могат успешно да кореспондират не само с творчески 

постижения сред академичната младеж, но и с реални криминални действия за 

осигуряване на бърз просперитет, доминация и получаване на значителна популярност. 

 На стоящата таблица са разположени резултатите по скалата психопатия при 

осъдените и студентите. 

 

Таблица 2. Резултати от статистическата процедура Т-тест за две независими 

извадки за установяване на значими различия по отношение на скала Психопатия. 
показател група М SD t df p 

скала Психопатия 
студенти 2,44 0,583 3,437 102 0,001 

лишени от свобода 2,79 0,434 

   

Между двете изследвани групи по този показател съществува статистически 

изразена разлика (t|102|=3,437; p=0,001). Лишените от свобода имат значително по-

високи стойности по скалата психапатия, отколкото студентите (Мстуденти=2,44; 

Мправонарушители=2,79). Психопатията в нейната неклинична интерпретация презентира 

такава личностни черти като тревожност, импулсивност, пренебрежение към 

социалните норми.( Корниенко, Дериш,2015 ). Криминалното минало и кариера на 
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осъдените, техния настоящ правен статус и положението им на хора, намиращи се в 

затвора по естествен начин кореспондира с основните измерения на психопатията. 

Сближаването на показателите на студентите и лишените от свобода по 

останалите скали (макевиализъм, нарцисизъм, лъжа) означава, че и сред двете групи 

изследвани лица се наблюдава засилена прагматичност, емоционална дистанцираност 

от другите, готовност те да бъдат използвани и желание за подчертаване на собственото 

превъзходство. Всички тези личностни характеристики изразяват и потенциална 

девиантна готовност. Тя може да породи морално укорими действия, но съвсем не води 

директно до прояви, влизащи в разрез със закона и правно санкционирани като 

криминални деяния. Директна готовност за осъществяване на криминални активности 

се съдържат в параметрите на психопатията, поради което те чувствително са завишени 

при осъдените. 

Върху чертите на психопатията и тяхната непосредствена криминална изразеност 

определено въздействие оказват брой на предишните съдимости и образователния ценз 

на осъдените. Статистическите зависимости в този контекст са изложени в 

представената по долу таблица. 

 

Таблица 3. Резултати от корелационния анализ, приложен за установяване на 

връзката на Психопатията с броя присъди и образователния ценз на осъдените. 
         показатели 

коефициент Психопатия / поредност на присъдата Психопатия / образователна степен 

r 0,372 - 0,368 

р 0,011 0,011 

където   r е стойността на корелационния коефициент на Кендал; 

  р – равнище на значимост на корелационния коефициент. 

 

Очевидно психопатията е право пропорционално свързана с броя на предишните 

ефективни осъждания (r=0,372; p=0,011) и обратно пропорционално с повишаването на 

образователния ценз на осъдения (r=-0,368; p=0,011). Увеличаването на количеството 

на реално изтърпените присъди засилва отчуждеността и негативизма към правния и 

институционален ред, интензифицира персоналната тревожност и импулсивност 

(Маджаров, 2016). От друга страна, нарастването на образователните компетентности 

на лишения от свобода ограничава проявленията на психопатните характеристики и 

възможностите за последващи рецидиви, както по време на изпълнение на 

наказанеието лишаване от свобода, така и след освобождаването на осъдените от 

пенитенциарните заведения (Маджаров, 2016 ). 

ІV. Заключение. 

1. Социално-правният статус, организационният контекст и условията за 

провеждане на изследването при студентите и осъдените бяха твърде различни, но 

точно това по парадоксален начин доведе до сближаване на техните профили по 

скалите макевиализъм, нарцисизъм и лъжа. Това се дължи на нагласите са 

самооневиняване и представяне в социалнопозитевен план при лишените от свобода и 

на хипертрофирания индивидуалистичен модел на студентите, предполагащ 

игнориране правата на другите и изтъкване на собственото превъзходство на всяка 

цена. Наличието на подобни тенденции увеличават риска от потенциални криминални 

прояви. 

2. Лишените от свобода имат значително по-високи показатели по скалата 

психопати от студентите, което се дължи на тяхното криминално минало и кариера, на 

актуалния им правен статус и произтичащите от него негативистично-враждебни 

преживявания по отношение на правния регламент и институционалния ред. 



- 1292 - 
 

Предполагаме, че високите показатели на психопатията могат да оказват 

въздействие и да съдействат и за повишаване на макевиализма и нарцисизма особено 

при правонарушители, но това се нуждае от допълнителни изследвания. Високата 

психопатия представлява и сериозна предпоставка за криминален рецидив. 

3. Психопатията при лишените от свобода се редуцира при повишаване на 

образователния ценз. Тя нараства паралелно с увеличаване броя на ефективно 

търпяните присъди, свързани с лишаване от свобода. Тази констатация налага сериозно 

да се преразгледа организацията на пенитенциарното третиране на многократно 

осъждани лица. 

4. Диагностично-интерпертационният потенциал на въпросника на тъмната 

триада е очевиден. Неговото използване осигурява ценен изследователски материал, 

получаването на иновативни изводи по традиционни проблеми и активно търсене на 

нови подходи в обучителната и възпитателна работа, както със студенти, така и с 

лишени от свобода. 
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Приложение 

Психологически въпросник „Тъмната триада” 

 

Инструкция: Моля изразете своето съгласие или несъгласие с всяко твърдение, като използвате следната 

градация: 

Напълно несъгласен Несъгласен Не мога да преценя Съгласен  Напълно съгласен 

1 2 3 4 5 
 

 въпрос отговор 

1. Глупаво е да разкриваш своите тайни. 1   2   3   4   5 

2. Хората ме считат за роден лидер. 1   2   3   4   5 

3. Доставя ми удоволствие да създавам неприятности на по-високо  поставени  от 

мен. 
1   2   3   4   5 

4. Хората няма да работят добре, докато не ги заставиш. 1   2   3   4   5 

5. Мразя да бъда център на внимание. 1   2   3   4   5 

6. Аз избягвам опасните ситуации. 1   2   3   4   5 

7. Трябва да правиш всичко, за да бъдат влиятелните хора на твоя страна. 1   2   3   4   5 

8. В компаниите без мен по принцип е скучно и безинтересно. 1   2   3   4   5 

9. Сметките трябва да се уреждат бързо и безпощадно. 1   2   3   4   5 

10. Трябва да се избягват откритите конфликти с обкръжаващите хора - те могат да 

са полезни за в бъдеще. 
1   2   3   4   5 

11. Аз знам, че съм особен, защото постоянно ми го казват. 1   2   3   4   5 

12. Заобикалящите ме хора често казват, че аз съм неуправляем. 1   2   3   4   5 

13. Полезно е да знаеш за другите това, което можеш да използваш срещу тях. 1   2   3   4   5 

14. На мен ми харесва да се запознавам с влиятелни хора. 1   2   3   4   5 

15. Честно казано, аз мога да се държа непочтено по  отношение на другите. 1   2   3   4   5 

16. За да се разчистят сметките трябва да не се бърза и да се изчака подходящия момент. 1   2   3   4   5 

17. Аз се смущавам, когато ми правят комплименти. 1   2   3   4   5 

18. Който ме засегне ще съжалява затова. 1   2   3   4   5 

19. Някои неща за себе си трябва да се скриват от другите. 1   2   3   4   5 

20. Случва се да ме сравняват с известни хора. 1   2   3   4   5 

21. Никога не съм имал проблеми със закона. 1   2   3   4   5 

22. Преди  да правиш каквото и да било, трябва да се  убедиш, че резултатите  ще са 

изгодни имено за теб, а не за някой друг. 
1   2   3   4   5 

23. Аз съм обикновен човек. 1   2   3   4   5 

24. На мен ми харесва да закачам неудачниците. 1   2   3   4   5 

25. Почти всички хора могат да се манипулират. 1   2   3   4   5 

26. Аз изисквам към мен да се отнасят с уважение, каквото без съмнение аз заслужавам. 1   2   3   4   5 

27. Аз ще кажа всичко, което се харесва, за да получа това, което искам. 1   2   3   4   5 
 

Ключ за обработване на резултатите : 

1. Скала Макиавелизъм (9 айтема): Директни айтеми: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. 

2.Скала Нарцисизъм (9 айтема): Директни айтеми: 2 ,8, 11, 14, 20, 26. Обратни айтеми: 5, 17, 23. 

3.Скала Психопатия (9 айтема): Директни айтеми: 3, 9, 12, 15, 18, 24, 27. Обратни айтеми: 6, 21. 

Точките по всяка скала се сумират и де разделят на 9 (броя айтеми в скалата). 
 

Нормативни данни по скалите на въпросника Тъмната триада: 

Скала по Егорова, М., Ситникова, М., Паршикова, О., (2015) по Jones D., Paulhus, D. (2014) 

 жени мъже жени мъже 

Макиавелизъм 3,13 3,44 3,03 3,19 

Нарцисизъм 2,73 2,83 2,77 2,96 

Психопатия 1,96 2,32 2,00 2,38 

 

доц. д-р Емил Маджаров, e.madzharov@swu.bg  

mailto:e.madzharov@swu.bg
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ПРОМЯНАТА НА ИДЕНТИЧНОСТТА В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ: 

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ДЕСКРИПТОРИ НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА, 

ИЗПОЛЗВАНИ В РЕАЛНОСТТА И В ИНТЕРНЕТ 

 

Гл. ас. д-р Николай Димитров 

СУ „Св. Климент Охридски“  
Е-mail: n.dimitrov@dir.bg  

 

CHANGING IDENTITIES IN DIGITAL WORLD: COMPARISON OF 

SELF-CONCEPT DESCRIPTORS USED IN REALITY AND IN THE 

INTERNET 

 

Nikolay Dimitrov, PhD, Chef Assistant Proffessor 

Sofia University St Kliment Ohridski  
 

Резюме: Ограниченията, които поставя Интернет, основно откъм обем давана информация, 

поощряват категоризацията. Това най-добре се вижда в сайтовете за запознанства, където индивидът 

предоставя данни по предварително установен формуляр. Така има реална опасност и от авто-

стереотипизация (свръх-категоризация). Заради ограничението в описанието, всеки, който може да бъде 

поставен в дадена категория, носи всички черти, асоциирани с нея. 

 
Ключови думи: Интернет, Аз-концепция, идентичност 

 
Abstract: Different limitations Internet puts mainly to the volumes of information concerning themselves 

the individuals send actively encourage categorization. This is best seen in dating sites where the information is 

provided according a specific user info form. Thus there is a substantial risk of self-stereotypization (over-

categorization). Because of the self-descriptions limitations, every individual who may be put in a given category 

appears to hold all the traits associated with the category.  

 
Keywords: Internet, Self-concept, identity 

 

 

Значим принос в изследването на факторната структура на думи, използвани за 

описание на личността за българската наука дават Герганов и Тодоров (Герганов, 

Тодоров, 2000), чрез своя Тезаурус на личностови дескриптори в българския език. За 

целта на настоящото изследване на участниците е предложен набор от 81 дескриптора, 

77 от които оригинално принадлежат на Тезауруса, а други 4 са получени при 

проведено изследване на себеописанията и описанията на търсения/желания партньор в 

интернет-профили в сайтове за запознанства (Димитров Н., 2006). Целта е изследваните 

лица количествено да определят и оценят степента на притежание и характерност на 

съответния дескриптор за тях в реалността и в Интернет (реалния и виртуалния Аз-

образ). Поставената задача е да бъдат определени най-честите черти и сборове от черти, 

изграждащи виртуалните образи. Хипотезата е, че е вероятно да се отличат няколко 

базови фактора, които за реалния и виртуалния образ ще бъдат различни. 

На първия етап от включените в тезауруса 500 дескриптора бяха извадени по един 

от повечето двойки антоними, някои бяха оставени („щастлив-нещастен” и „весел-

тъжен” ). После бяха извадени двусмислени думи (напр. „прост” може да се възприема 

и като „глупав”, и като „обикновен”). На третия етап бяха изключени думи, преценени 

като неподходящи за описание на Виртуалния Аз и общуването в мрежата, както и 

синоними или близки по смисъл думи. Крайният списък беше оформен от 77 

mailto:n.dimitrov@dir.bg
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дескриптора, към които бяха прибавени и 4 други, отсъстващи Тезауруса, но отчетени 

като често срещани при себеописанията и описанията на желан/търсен партньор в 

изследване на сайтове за запознанства: „с чувство за хумор”, „купонджия”, „красив”, 

„готин”. 

Дадени са 5 възможни стойности на характерност/притежание на дескриптора, 

съответно – в реалността и в Интернет, от „1 – в много малка степен“, до „5 – в много 

голяма степен“. Нулева стойност („не е характерно”) не е предложена. Допуска се, че 

посочените дескриптори са в известен степен общо присъщи, а целта е да се отчете 

степента на изразеност, от друга страна – използва се скалата по величина на Z-

оценките за полезността при описанието на личността в Тезауруса (Герганов Е, В. 

Тодоров, 2000). 

Данните са събрани чрез извадково изследване, според отзовалите се. В този 

случай, макар статистическата литература да сочи някои принципни недостатъци, те не 

оказват влияние, понеже се засяга конкретна група индивиди – потребители на 

Интернет, и така – границите на изследователския контингент са дефинирани. 

Участниците са 623, попълнили 120 формуляра на хартия (19,3%) и 503 (80,7%) – в 

Интернет; 253 са мъже и 370 – жени. Данните са обработени чрез Т-тест, факторен и 

дисперсионен анализ. 

Над 70% декларират опит над 5 год., 2-5 год. са декларирали 21%, докато общо 

8,6% от отзовалите се са заявили малък (до 2 години) опит в употребата на Интернет: 

5,9 на сто имат опит 1-2 години и 2,7 процента работят с интернет от по-малко от 

година. Не се открива зависимост между годините употреба и възрастта, 

месторождението и местоживеенето. Дисперсионният анализ обаче показва 

статистически значима разлика между годините употреба и целите: между 

употребяващите Интернет повече от 5 год. и всички останали, по отношение цел 

„бизнес” и цел „пазаруване онлайн”; както и между ползващите интернет по-малко от 1 

год. и всички други, по отношение „търсене на интимен партньор” – „новаците” 

изобщо не декларират подобен мотив. 

Що се касае до целите, 71,7% от участниците отчитат, че го ползват за работа или 

бизнес, за 93,4% е средство за общуване, за търсене на информация го използват 97,3%, 

за пазаруване го предпочитат 34,7%. Други 26,6% използват мрежата за търсене на 

интимен партньор. Няма съществена разлика по пол в броя на избралите (и 

неизбралите) цел „Общуване”, минимална е разликата и при „Търсене на информация”. 

Мъжете, обаче, по-често избират възможностите „Бизнес/работа” и „Онлайн-

пазаруване”. Но най-любопитното е, че почти 43 на сто от мъжете отговарят 

утвърдително, че използват интернет за търсене на интимен партньор, докато при 

жените този процент е едва 15,7%. 

При анализа на изборите, в зависимост от сексуалността, почти не се отчитат 

чувствителни разлики при целите. За сметка на процентните разлики по отношение 

целта „Търсене на интимен партньор” – едва 23,1% от хетеросексуалните се възползват, 

докато при бисексуалните процентът е 41, но повече от половината (58,1%) от 

хомосексуалните декларират, че търсят партньор чрез Интернет.  

От участниците в анкетата 54,7% са висшисти, следват студентите (23,3%). С до 

средно образование са 18,8%, а още ученици са 3,3%. Родените в трите най-големи 

града в България са 48,6%, следвани от родените в голям (окръжен) град –28,6%, 

родените в малък град са 18,5%, родените в село са 2,7%, а родените извън България – 

1,6%. По отношение настоящото живеене, попълванията на жители на София, Пловдив 

или Варна 67,7%, от големите градове участниците са 18%, жителите на малък град са 

6,6%, живеещите в село са 2,1%, а живеещи извън България са 5,6 процента. 
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Няма респонденти до 14 год., както и над 64. Болшинството са в групата 22-28, 

следват 29-35, като общият брой лица между 22 и 35 год. е 424 души – 68,8%. 

Участвали са предимно жени: 59,4%, мъжете са 40,6%. Като хетеросексуални са се 

заявили 86,8%, бисексуални са 6,3 на сто, 6,9 процента са хомосексуални. Сходни 

проценти мъже и жени са се заявили като бисексуални, докато процентът на 

хомосексуалните мъже (11,1%) е по-висок от този на хомосексуалните жени (4,1%). 

При приложения факторен анализ, Мярката на Кайзер-Майер-Олкин е ,902, което 

я прави отлична. Стойността от Теста на Бартлет за сферичността на корелационната 

матрица е ,000, което също означава, че разпределението е добро за факторен анализ. 

При първия факторен анализ – този на дескрипторите като характеристики на 

Аз-образа в реалността, се установи, че първият фактор има тежест над 10 (13,293) и 

обяснява 16,411 от вариацията. Заедно с останалите 17 нейното обяснение е 61,310%. 

Диагр. 1 (може да я намерите тук) показва тежестта на всеки възможен фактор. 

Анализът се ограничава само до тези, чиято тежест е по-голяма от 1, по-голяма е от 

тежестта на отделния айтем. В случая факторите са 18. Значими от тях са първите 

четири. 

Що се касае до факторния анализ на дескрипторите по степен на изразеност в 

Интернет, Мярката на Кайзер-Майер-Олкин е ,908 – също отлична. Стойността от 

Теста на Бартлет за сферичността на корелационната матрица е ,000, което означава, че 

разпределението е добро за факторен анализ. 

При факторния анализ на дескрипторите, като характеристики на Аз-образа в 

Интернет, се установи, че първият фактор има тежест над 10 (13,541) и обяснява 16,717 

от вариацията. Заедно с останалите 16 нейното обяснение е 60,459%. Това говори за 

относително силен генерален фактор, което потвърждава валидността на скалата. 

На Диагр. 2 (може да я видите тук) е показана тежестта на всеки възможен 

фактор. В случая са 17. Значими са първите 6. Несъвпадението в броя фактори, 

характерни за реалното и виртуалното себеописание, дава известно основание да се 

твърди, че качествата и степента на изразеност в реалността и мрежата се различават.  

При ротацията четирите фактора и включените в тях дескриптори изглеждат така: 

Социална тревожност: нещастен, тъжен, потиснат, измъчен, самотен, щастлив (с 

обратен знак), отегчен, уплашен, весел (с обратен знак), жалък, задръстен, 

жизнерадостен (с обратен знак), скучен, мекушав. 

Социално одобрение: скучен (с обратен знак), красив, симпатичен, готин, сладък, 

чаровен, уважаван, съвременен, забавен, интересен, купонджия, нежен. 

Обгрижващ и позитивен: жизнерадостен, услужлив, грижовен, мил, отзивчив, 

сърдечен, добър, романтичен, нежен, надменен (с обратен знак), истински. 

Социопатия: груб, вулгарен, нахален, агресивен, безочлив, извратен, сприхав, 

странен, властен, надменен. 

Ротираната матрица на дескрипторите в отношението им към виртуалната 

характеристика на личността, групира дескрипторите в следните 6 фактора: 

Привлекателност: готин, чаровен, красив, сладък, симпатичен, интересен, купон-

джия, забавен, с чувство за хумор, весел, оригинален, уважаван, съвременен, романти-

чен, нежен, жизнерадостен, убедителен, скучен (с обратен знак), мил, щастлив, деен. 

Алтруизъм: нежен, услужлив, отзивчив, грижовен, сърдечен, отговорен, мил, 

добър, чувствителен, сериозен, доверчив, етичен, открит, деен и безкористен. 

Безпардонност: груб, нахален, безочлив, вулгарен, враждебен, агресивен, спри-

хав, властен, надменен, твърдоглав, злопаметен, лицемерен, хитър, нахакан, себелюбив.  

Безрадостност: весел (с обратен знак), нещастен, тъжен, потиснат, самотен, 

измъчен, уплашен, щастлив (с обратен знак), отегчен, мекушав, задръстен, жалък. 

http://www.bigga-bg.com/cidw_diagr1
http://www.bigga-bg.com/cidw_diagr2
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Предпазливост: доверчив (с обратен знак), предпазлив, съобразителен, 

благоразумен, дипломатичен. 

Непрестореност: прям, открит, истински, взискателен, свободомислещ. 

Факторите в единия и другия случай са не само различни като брой, но и по 

смисъл. Ако за реалността четирите са: „Социална тревожност”, „Социално 

одобрение”, „Обгрижващ и позитивен” и „Социопатия”, то за интернет са 6 и са: 

„Привлекателност”, „Алтруизъм”, „Безпардонност”, „Безрадостност” „Предпазливост” 

и „Непрестореност”. Това дава основание да се заключи, че двата образа на индивида са 

качествено различни, а анкетираните са склонни да мислят за реалния си Аз-образ 

относително по-обобщено, докато виртуалният е по-богат на характеристики. 

Сравнението между количеството и значението на дескрипторите между двете 

ротирани матрици отчита едно-единствено съвпадение – на „нежен” в двата втори по 

значимост фактора, но докато за реалността той се включва в „Социално одобрение”, 

във виртуалността влиза във фактора „Алтруизъм”. Иначе казано: в реалността 

нежността конструира социалното одобрение, докато в интернет – помагащото 

поведение. 

В реалността индивидът мисли себе си като властен, предпазлив, съобразителен, 

отговорен и (очаквано) – истински. Но за виртуалните прояви тези дескриптори не са 

съществени. В интернет той е свободомислещ, надменен, лицемерен, сприхав, груб, 

безочлив, вулгарен, враждебен, отегчен, но и (което е любопитно) – жалък и 

романтичен. Поведението в мрежата се преценява като рисково и разкрепостено – 

нивото на предпазливост, характерно за реалността, е силно занижено, индивидът няма 

причина да бъде нащрек, да проявява съобразителност и отговорност за поведението 

си. Разкрепостеността, допускана от виртуалната реалност, дава възможност в 

интернет-поведението да отпаднат културно обусловените ограничения. 

Т-тестът и дисперсионният анализ на стойностите по дескриптора „романтичен” в 

реалността и в интернет по отношение пола сочат, че докато в реалността 

статистически значима разлика не се отчита, в интернет жените понижават 

чувствително романтичността си, обратно – мъжете чувствително я повишават. 

Причините може да се търсят в културните полови стереотипи в реалността, и 

отпадането им в мрежата, както и в това, че друг Т-тест и дисперсионен анализ сочат 

статистически значима разлика между мъжете и жените, по отношение цел на 

общуването в интернет „търсене на интимен партньор”. Стойностите са чувствително 

по-високи при мъжете. 

Резултатите от Т-тест за независима извадка по отношение оценката на себе си по 

посочените дескриптори, които се отнасят до реалния Аз-образ, сочат, че средните 

стойности между мъжете и жените се различават по стойностите на повече от 

половината (46) от описателните думи с никакъв или допустим риск за грешка. 

Дескрипторите със значимо различие между средните стойности на мъже и жени за 

интернет-общуването, са с няколко по-малко (41). Двете групи дескриптори, 

образувани по този начин, обаче, се различават и качествено. Мъжете и жените 

показват качествено различни образи за себе си не само в реалността, но и в интернет. 

По-съществените разлики са следните: 

В реалността жените, в сравнение с мъжете, са повече: общителни, емоционални, 

чувствителни, прями, жизнерадостни, взискателни, етични, открити, страхливи, 

сърдечни, отговорни, сериозни, своенравни, грижовни, сприхави, словоохотливи, 

безкористни, добри, дейни, мили, услужливи, симпатични, мекушави, забавни, 

морални, съвременни, щастливи, весели, твърдоглави, уважавани, уплашени, истински, 

с чувство за хумор, купонджийки, красиви, готини, романтични, чаровни, нежни, 

сладки. 
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В реалността мъжете дават по-високи средни стойности по дескрипторите: 

агресивен, властен, свободомислещ, консервативен, себелюбив, завистлив, надменен, 

лицемерен, нахален, груб, оригинален, хитър, скучен, благоразумен, влюбчив, самотен, 

безочлив, вулгарен, враждебен, странен, обикновен, извратен, нахакан, послушен, 

нещастен, жалък, отегчителен, измъчен, задръстен, примерен и смешен. 

Подобно разпределение изглежда оправдано, заради социалните очаквания: от 

жените се очаква да бъдат по-общителни, емоционални, грижовни и т.н., както и по-

взискателни (дори и от еволюционно гледище), докато мъжете очаквано оценяват себе 

си средно по-високо по показатели като агресивност, властолюбие, нахалство, грубост, 

хитрост, а се самооценяват средно и като по-нещастни, жалки, измъчени и отегчителни. 

Интересно е, че мъжете се самоопределят като по-влюбчиви, което също може да 

намери обяснение в еволюционните теории и желанието на доминантния мъжки да 

остави възможно по-голямо потомство, докато от жената се изисква да поеме грижата 

за него. 

В Интернет жените се оценяват средно по-високо по дескриптори: емоционален, 

чувствителен, симпатичен, морален, съвременен, жизнерадостен, предпазлив, етичен, 

страхлив, сърдечен, своенравен, словоохотлив, безкористен, щастлив, весел, уплашен, 

купонджия, красив, готин, чаровен и сладък. Мъжете: по-общителен, агресивен, 

властен, отзивчив, доверчив, прям, дипломатичен, оригинален, деен, хитър, скучен, 

услужлив, влюбчив, самотен, безочлив, вулгарен, мекушав, враждебен, странен, тъжен, 

обикновен, свободомислещ, консервативен, себелюбив, завистлив, надменен, открит, 

сериозен, лицемерен, сприхав, нахален, груб, извратен, нахакан, твърдоглав, послушен, 

нещастен, жалък, отегчителен, измъчен, задръстен, примерен, смешен, романтичен и 

нежен. 

Жените се оценяват по-високо по социабилни параметри (словоохотлив, готин, 

сърдечен, купонджия, чаровен), и в реалността, и в Интернет, докато мъжете се 

оценяват по-високо по дескриптори, свързани с интимност (влюбчив, самотен, 

романтичен, нежен). Обяснение може да бъде, че от двата пола мъжете по-често търсят 

интимен партньор в мрежата, докато жените я ползват повече за комуникация с 

приятели. 

Между всички дескриптори и пола и сексуалността има корелация, но 

статистически значима е при 40, при които коефициентът е много висок, а рискът за 

грешка е нулев (Табл. 1) 

Табл. 1. Статистически значими корелации между дескрипторите, използвани за 

описание на Аз-а в реалността и в Интернет (извадка) 
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Дескр. в реалност/мрежа N Корел. Риск за грешка 

Дв. 11 Консервативен 621 ,783 ,000 

Дв. 13 Себелюбив 623 ,825 ,000 
Дв. 14 Завистлив 616 ,719 ,000 

Дв. 18 Надменен 617 ,714 ,000 

Дв. 19 Етичен 623 ,731 ,000 

Дв. 25 Своенравен 622 ,767 ,000 

Дв. 28 Сприхав 621 ,703 ,000 
Дв. 29 Нахален 618 ,739 ,000 

Дв. 32 Безкористен 621 ,828 ,000 

Дв. 33 Дипломатичен 622 ,722 ,000 
Дв. 38 Хитър 621 ,828 ,000 

Дв. 44 Самотен 620 ,722 ,000 

Дв. 45 Симпатичен 622 ,710 ,000 
Дв. 46 Безочлив 614 ,712 ,000 

Дв. 47 Вулгарен 612 ,773 ,000 

Дв. 48 Мекушав 618 ,701 ,000 
Дв. 50 Странен 621 ,802 ,000 

Дв. 52 Тъжен 620 ,706 ,000 

Дв. 53 Морален 622 ,757 ,000 

Дв. 54 Съвременен 622 ,839 ,000 

Дв. 55 Обикновен 621 ,883 ,000 

Дв. 57 Щастлив 622 ,657 ,000 

Дв. 58 Весел 622 ,714 ,000 

Дв. 59 Извратен 610 ,813 ,000 

Дв. 60 Нахакан 620 ,817 ,000 

Дв. 61 Твърдоглав 621 ,623 ,000 
Дв. 62 Послушен 622 ,730 ,000 

Дв. 63 Нещастен 618 ,779 ,000 

Дв. 65 Жалък 609 ,764 ,000 
Дв. 66 Отегчен 618 ,699 ,000 

Дв. 69 Задръстен 612 ,796 ,000 

Дв. 70 Примерен 620 ,808 ,000 

Дв. 72 Смешен 620 ,864 ,000 

Дв. 73 С ч-во за хумор 622 ,740 ,000 

Дв. 74 Купонджия 622 ,803 ,000 
Дв. 75 Красив 621 ,808 ,000 

Дв. 76 Готин 620 ,798 ,000 

Дв. 78 Чаровен 622 ,748 ,000 
Дв. 80 Сладък 621 ,825 ,000 

Дв. 81 Интересен 622 ,697 ,000 

Най-висока корелация има за обикновен, смешен и съвременен. В таблица 2 

(може да я намерите тук) е показана оценката за статистическата значимост на 

различието между средните на двете променливи: при 66 от всички 81 думи рискът за 

грешка, ако се приеме, че средната за даден дескриптор в реалността и в Интернет, е 

различна, е по-малък от 1% (а в повечето случаи е нула). Това дава достатъчно 

основание да се смята, че количествените параметри по описанията на двата Аз-образа 

са практически различни. Макар и с еднакви черти в двата случая, индивидът ги 

демонстрира по различен начин и с различна степен на изразеност. Може да се смята, 

че при тези дескриптори промяната е заради средата. 

Индивидите очевидно са склонни да мислят за реалния си Аз-образ относително 

по-обобщено, докато виртуалният е по-богат на характеристики. Има и полови 

различия в качествените характеристики на описанията, характерни за реалността и за 

интернет. 

При всички дескриптори корелациите при мъжете са изключително високи, а 

рискът за грешка е нулев, с изключение на корелацията „характерност за реалността-

характерност за мрежата“, при дескриптора „общителен”, където стойността е ,396 

(риск за грешка 0). Средни по сила корелации има по дескрипторите: емоционален, 

отзивчив, чувствителен, предпазлив, взискателен, открит, отговорен, грижовен, деен и 

влюбчив. Изключително високи са корелациите между двете стойности по: 

консервативен, себелюбив, своенравен, безкористен, хитър, странен, съвременен, 

обикновен, извратен, нахакан, твърдоглав, задръстен, смешен, купонджия и сладък. 
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Може да се твърди, че мъжете се описват по относително идентичен начин за 

реалността и за Интернет. 

Както се вижда от таблица 3 (може да я намерите тук), списъкът със 

статистически значимите различия само за мъжете е по-кратък, отколкото общия. Така 

може да се твърди, че мъжете използват по-беден набор от дескриптори с широк 

диапазон на изразеност: в интернет се придържат по-близко до образа си в реалността. 

Където стойностите са отрицателни – средната стойност на изразеността на съответната 

черта е в по-голяма степен характерна за мрежата, отколкото за реалността. Такива са 

стойностите за: прям, лицемерен, нахален, груб, безочлив, вулгарен, враждебен, 

извратен и твърдоглав. При останалите средната стойност за Интернет е по-ниска: 

мъжете в интернет са по-твърдоглави и по-извратени, но в реалността са по-доверчиви 

и по-емоционални – друго доказателство, че индивидите (в случая мъжете) преценяват 

поведението си в реалността и в интернет като различно. 

Фрагментацията на групите не само по пол, но и по сексуалност, показва, че при 

хетеросексуалните мъже всички корелации между двете променливи са с нулев риск за 

грешка, а при 57 от всички 81 (около 3/4) сравнявани двойки дескриптори стойностите 

на корелацията са изключително високи по сила (между ,666 за „властен” и ,924 – за 

„обикновен”). Оценката за статистическата значимост на различието между средните 

на двете променливи показва, че тя е валидна при риск за грешка под ,05 отново за 57 

от двойките дескриптори, а за повечето рискът е нулев. Най-голяма е разликата в 

стойностите, приписвани на отделните дескриптори при: емоционален, чувствителен, 

грижовен и влюбчив – за тях те са по-високи в реалността, докато по-високи средни за 

интернет имат: общителен, прям, лицемерен, нахален, безочлив, вулгарен, враждебен и 

твърдоглав. Докато в реалността индивидите се описват с по-високи стойности на 

позитивни дескриптори, в Интернет по-високи стойности получават негативните – 

които се развиват на база ненормативността и анонимността на виртуалната среда. 

При бисексуалните мъже корелациите с нулев риск за грешка са значително по-

малко, отколкото при хетеросексуалните, за сметка на това, с риск за грешка до 5% от 

случаите са чувствително повече сравнявани случаи – 65 от всички 81. Оценката за 

статистическата значимост на различието между средните стойности на дескрипторите 

в двата случая сочи, че тя е валидна при риск за грешка под 5% едва за 11 от всички 

дескриптори. При бисексуалните мъже разликите между средните по дескрипторите са 

много по-ясни и отчетливи, отколкото при хетеросексуалните. Има и качествени 

различия: за случая „реалност” по-високи стойности получават: етичен, сериозен, 

самотен, морален, послушен, отегчен и примерен. По-високи стойности за Интернет се 

отчитат за: вулгарен, весел, извратен и твърдоглав. В сравнение с хетеросексуалните, 

бисексуалните мъже се чувстват значително по-ограничени в експресията си в 

реалността и в Интернет изразяват чувствително по-разкрепостено поведение. 

При хомосексуалните мъже значими корелации между двете променливи с 

допустим риск за грешка са при 73 от всички 81 сравнявани двойки дескриптори, като 

при 56 от тях рискът е нулев. Оценката за статистическата значимост на различието 

между средните на двете променливи показва, че тя е валидна при риск за грешка под 

,05 за 25 от двойките дескриптори. И в този случай разликите между средните 

стойности в единия и в другия случай е по-ясна, отколкото при хетеросексуалните 

мъже. За случая „реалност” по-високи са средните стойности на: емоционален, 

чувствителен, отговорен, сериозен, грижовен, самотен (при другите две групи този 

дескриптор не присъстваше ясно изразено!), мекушав, послушен и нежен. За интернет 

по-високи са стойностите по: надменен, вулгарен, извратен, твърдоглав. „Вулгарен” 

присъства и в трите групи с по-високи стойности за Интернет, докато „твърдоглав” е 

характерен само за хетеро- и хомосексуалните. Така или иначе, гей-мъжете преценяват 
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себе си като по-чувствителни, мекушави, нежни и емоционални в реалността, за 

разлика от Интернет, където стойностите, които сами отчитат, по тези параметри, 

спадат ясно изразено. В същото време, в Интернет отново поведението им е по-

разюздано и за този случай е характерно по-високо количествено преценяване на 

дескриптори като надменност и твърдоглавие. 

Чифтовите корелации за частта от цялата извадка, обхващаща само жените, са с 

нулев риск за грешка, а статистически значими корелации има при: консервативен, 

себелюбив, завистлив, надменен, етичен, своенравен, сприхав, нахален, словоохотлив, 

безкористен, дипломатичен, хитър, самотен, симпатичен, вулгарен, мекушав, 

странен, морален, съвременен, обикновен, весел, извратен, нахакан, послушен, 

нещастен, жалък, отегчен, задръстен, примерен, смешен, с чувство за хумор, 

купонджия, красив, готин, чаровен, сладък, интересен (общо 37 двойки). 

Оценката за статистическата значимост на различието между средните стойности 

на променливата в двата случая показва, че тя е валидна при риск за грешка 0 за 52 от 

случаите, а с допустим риск под ,05 – за 68 от всички 81 случая. За повечето сравнения 

е характерна по-висока стойност на променливата за реалността. Най-големи различия 

в средните стойности има за двата случая по: доверчив, чувствителен и грижовен, при 

които разликата е над единица в средните стойности. Жените в реалността са по-

доверчиви, чувствителни и грижовни, в Интернет изоставят вменените им от културата 

качества и стават значително по-малко доверчиви, сензитивни и загрижени. Останалите 

дескриптори с ясни различия в средните стойности, по-високи за реалността, са: 

емоционален, отзивчив, отговорен, сериозен, услужлив, влюбчив, романтичен и нежен. 

Отново в мрежата се вижда спад в степента на изразеност на традиционно характерни 

за реалността с високи стойности за жените дескриптори, което може би се дължи на 

желание да ги прикрият или заради повишаване на недоверието в комуникацията им в 

Интернет. За сметка на това, по-високи средни стойности за там жените дават по: 

нахален, груб, враждебен, безочлив, вулгарен, извратен, твърдоглав и отегчен. Макар и 

с уговорката, че разликите не са толкова големи, колкото в предишния случай, в 

интернет жените преценяват себе си като по-нахални, враждебни и груби, отколкото в 

реалността. Това отново е в съзвучие с предположението, че интернет е място, в което 

жените са по-сдържани в експресията си и по-подозрителни в контактите си. 

Чифтовите корелации за извадка от само хетеросексуалните жени са с нулев риск 

за грешка, а статистически значими корелационни стойности има при 39 от 

дескрипторите. Най-значими са за: злопаметен, консервативен, себелюбив, завистлив, 

надменен, етичен, своенравен, сприхав, нахален, словоохотлив, безкористен, 

дипломатичен, добър, хитър, самотен, симпатичен, вулгарен, мекушав, странен, 

морален, съвременен, обикновен, извратен, нахакан, послушен, нещастен, жалък, 

отегчен, измъчен, задръстен, примерен, смешен, с чувство за хумор, купонджия, 

красив, готин, чаровен, сладък и интересен. Оценката за статистическата значимост на 

различието между средните на променливата (дескриптора), с които е характерна за 

реалността и за интернет, показва, че е валидна при риск за грешка 0 за 59 от случаите, 

а с допустим риск под ,05 – за 67 от всички 81. И тук, както и в общия случай на жените 

(без да се отчита сексуалност), чувствителни разлики между средните стойности в 

полза на реалността има за дескрипторите: доверчив, чувствителен и грижовен, а 

другите дескриптори с високи стойности на характерност са: емоционален, отзивчив, 

отговорен, сериозен, услужлив, деен, влюбчив, романтичен и нежен. В тази група 

попада и деен, докато в общия случай (жени изобщо) той е с по-малка разлика между 

двете стойности. За сметка на това, по-високи стойности за характерността на 

дескрипторите в интернет-общуването, получават: предпазлив, надменен, лицемерен, 

нахален, груб, безочлив, вулгарен, враждебен, отегчен. Докато в общия случай 
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присъстват дескриптори като извратен и твърдоглав, то в частния (само 

хетеросексуални) статистически значими различия между средните стойности по тези 

дескриптори няма, но вече се появяват при: предпазлив, надменен и лицемерен (каквито 

различия не се отчитат в общия случай). Може да се направи извод, че и за тази 

подгрупа е характерно отпадане на ограниченията на социума и по-свободно, дори по-

„негативно украсено” поведение у жените, вероятно отново заради възможна 

несигурност и предпазливост в контактите в мрежата, не само на своеобразното 

отпадане на правилата и изискванията към жените да изразяват определен набор от 

културно вменявани черти. 

И при бисексуалните жени чифтовите корелации са с изключително ниски 

стойности по отношение риска за грешка, но значими корелации (над ,666) има за 55 от 

всички 81 от случаите, което е повече, отколкото при хетеросексуалните и при общия 

случай (жени изобщо). Оценката за статистическата значимост на различието между 

средните стойности на дескриптора, с които е характерен за реалността и за мрежата, 

показва, че тя е валидна при допустим риск за грешка под ,05 – за едва 12 от всички 81 

случая. За всички тях е характерно единствено по-висока средна стойност, отчитана за 

реалността. Такива са: емоционален, отзивчив, доверчив, чувствителен, сериозен, 

потиснат, влюбчив, самотен, странен, забавен, послушен и уплашен. В реалността 

бисексуалните жени се преценяват като по-емоционални и доверчиви, по-потиснати и 

повече самотни, по-странни и по-уплашени, отколкото в Интернет, където оценката на 

степента на изразеност по тези параметри спада. Там те са по-малко самотни, по-малко 

потиснати и по-малко странни. Все пак разликите за двата случая на съответната 

променлива (дескриптор) не са толкова чувствителни, както при хетеросексуалните 

жени и в общия случай, освен това – няма статистически допустими значими различия 

между стойностите на дескрипторите с по-висока степен на характерност за Интернет. 

Може да се допусне, че бисексуалните жени са с по-устойчив начин на 

себепредставяне, който по-слабо се влияе от средата. 

При хомосексуалните жени статистически значими корелации между двете 

променливи с допустим риск за грешка са при 42 от всички 81 сравнявани двойки 

дескриптори. Оценката за статистическата значимост на различието между средните на 

двете променливи показва, че тя е валидна при риск за грешка под ,05 за 18 от 

двойките. За тази подгрупа се наблюдава интересен резултат, който не е характерен за 

другите групи, включително и касаещи мъжете (и в 4-е варианта на подгрупи: общо, 

хетеро-, би- и хомосексуални). Става дума за това, че дескрипторите: предпазлив, 

дипломатичен, вулгарен, враждебен, обикновен и убедителен имат еднакви средни 

стойности при този сегмент на извадката, както за реалността, така и за Интернет. 

Може да се каже, че хомосексуалните жени са еднакво предпазливи, дипломатични и 

враждебни в двете пространства. Ако предпазливостта (сходната й дипломатичност) и 

враждебността се приемат за реакция на стимули от средата, може да се смята, че 

вероятно тази група жени са обект (или сами се възприемат като обект) на особено 

(напр. дискриминиращо) отношение от страна на другите, което и повишава тяхната 

сензитивност (предпазливост и враждебност) в контактите им изобщо, както в 

интернет, така и в реалността. 

Иначе, чувствително по-високи стойности за характерността на дескрипторите в 

случая с реалността получават: емоционален, доверчив, чувствителен, отговорен, 

грижовен и истински. Докато доверчив, чувствителен и грижовен получават доста по-

високи стойности за реалността и при други подгрупи, и в случая за жените изобщо, 

при хомосексуалните жени присъстват и: емоционален, отговорен и истински, които 

също имат средна стойност с над единица по-висока за реалността, отколкото за 

Интернет. Очевидно  гей-жените смятат себе си за много по-емоционални, отговорни и 
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истински в реалността. Останалите дескриптори с по-висока степен на изразеност в 

реалността са: открит, страхлив, сърдечен, сериозен, добър, потиснат, влюбчив, 

симпатичен, тъжен, морален, уважаван, уплашен и нежен. Възможен коментар е, че 

Интернет дава възможност за прикритие и е пространство, в което индивидът се 

чувства по-защитен, но и може да прояви свои негативни черти – да бъде по-прикрит, 

по-несериозен, по-малко добър и да проявява по-малко нежност. Друго интересно е, че 

хомосексуалните жени преценяват степента си на предпазливост в Интернет като по-

висока, отколкото в реалността: средната стойност по дескриптора предпазлив е по-

висока (по-добре изразен е) за интернет-общуването, отколкото за контактите в 

реалността. 

Така коментираните дотук данни дават достатъчно основания да се смята, че 

поведението и Аз-образът, изразяван чрез определен набор характеристики в 

реалността и в Интернет, макар и характерно с общи тенденции, е до голяма степен 

обуславяно от характеристики като пол и половоролева ориентация (сексуалност). 

Освен това, очевидно промяната в данните за степента на изразеност на една черта за 

реалността и за интернет се дължи на средата. Идентичностите съществуват не само в 

съзнанието, но и в контекста. Анонимността в Интернет може да позволи експеримент 

с нови и различни идентичности. Във физическия свят тези, които индивидът би могло 

да изрази, са обикновено ограничени от настоящите му роли и взаимоотношения. 

Мрежата премахва възможността индивидът да бъде идентифициран и му дава 

възможност да изрази социално наказуеми идентичности, които обикновено изискват 

прикриване.  
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Резюме: В статията са представени резултати от проведено изследване с административни 

работници – мъже и жени. Установена е насочеността на локализацията на контрола по пол. 

Анализирани са използваните копинг стратегии. Изведени са най-значимите и  използвани копинг 

стратегии. Потърсена е връзката им  с локализацията на контрола. 

 

 Ключови думи: локализация на контрола, професионален стрес, копинг стратегии 

 

Abstract: The artiche  presents results of a study by administrative workers – men and women. 

Established is direction of locus of control by gender. Outlines the most important and user coping strategies. 

Sought link between locus of control and coping strategies. 

 

Keywords: locus of control, work stress, coping strategies 

 

 

 

 Управлението на човешките ресурси е едно от предизвикателствата на 

съвременните организации. Професионално- практическата пригодност, на работещите 

в тях, не е достатъчно условие за успешността на крайния продукт от дейността им. Как  

се развива организацията, до голяма степен, зависи от това как всеки работник се 

справя със собствените си професионални отговорности и задължения, как се отнася 

към успехите и неуспехите си и какви личностни подходи използва, за да увеличи 

своята ефективност. Естеството на работата предявява, към всеки работещ, постоянно 

променящи се изисквания и логично работодателите ориентират своите търсения към 

по-гъвкави и адаптивни работници, които притежават умения, отговарящи на 

промените, настъпващи  в самата работа. Работните ситуации изискват бързи вземания 

на решения, оценки за тяхната ефективност и значимост в по-дългосрочен план. 

Главното, което отличава една организация от друга е нейната политика по отношение 

на работещите в нея и крайния резултат от техния труд. Организационната политика е 

тази, която мотивира работника към отговорно отношение относно съдържанието на 

дейността, насочва го към професионално израстване и самоусъвършенстване в името 

на  успешното и ефективно развитие на организацията и обратното - демотивира го за 

това. Обоснована е значимостта на личността на работника в организационната 

структура, защото той  откликва или отхвърля водените политики, приема ги или ги 

отрича, стреми се към успехи и желае да избяга  неуспехите.  
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Акцентът върху личността на работника, неговите преживявания, насоченост и 

съдържание на оценките и очакванията му е един от подходите за засилване на 

организационната ефективност. Независимо от това каква е трудовата дейност, всички 

организации се стремят да приобщят своите работници към постигане на поставените 

от тях задачи, което предполага засилен интерес към изучаване на онези техни 

личностни характеристики, които подпомагат това. Организационната ефективност е 

висока, когато организационните и личностните цели се припокриват, когато степента 

на трудовата ефективност се свързва с личностния капацитет на работниците. 

          Конструктът, който може да се разглежда като една от характеристиките на 

личността, ориентиран към връзката организация-личност от гледна точка на  оценката 

на отделния човек за собствената си ефективност в трудовата дейност е локусът на 

контрола.  Понятието „локус на контрола“ най-често се свързва  с името на Джулиан 

Ротер (Julian Rotter), който затвърждава  идеята за атрибутиране на събитията при 

хората. Съдържанието на понятието показва субективния начин по който хората 

оценяват и приписват причините, за получените от тях рeзултати (към които се отнасят 

и тези в професионалната им дейност), като следствие от собствените им действия. 

Локусът на контрола е показател, който характеризира формата на oтгoворнoсттa им 

към ефективността на активността им. В основата на разбирането, на понятието, стоят 

идеите на У.Джеймс за наличието, в човека, на два вида социални нагласи – типични, 

при които успехът или провалът предопределя последващ успех или провал и 

атипични, при които изходът от успеха или провала няма значение за крайния резултат. 

Хората с типична нагласа за постижения ги свързват със собствените си способности и 

усилия, докато такива с атипична нагласа, свързват резултативността от действията си 

със случайни събития и хора. Първите разчитат приоритетно на собствената си 

активност, докато вторите - на влиянието на външни обстоятелства. Постижението на 

Дж.Ротер е в това , че дава наименованието на двата типа нагласа – вътрешна и външна 

локализация на контрола, които, обаче, свързва с  целенасоченото поведение на човека 

в сложна ситуация. Поради факта, че нагласата е следствие от взаимодействието на 

личността със значимата, за нея, обкръжаваща я среда, към последната  може да се 

отнесе и  организационната. Реакциите и в нея, пряко зависят от значението, което тя  

приписва на случващото се, на събитията и тяхната динамичност. Въпреки, че 

индивидуалният опит придава на личността относителна стабилност в средата, когато 

тя е динамична личността по-често формира  очаквания, които и помагат да се 

придвижи към поставената цел, да предвиди резултата, поради което нейната 

мотивация е целенасочена и крайният резултат е от особена значимост за психичната 

устойчивост, за намаляване на психичното напрежение и получаване на лично 

удоволствие. (Rotter,1982)Очакването на положителен резултат стимулира активността, 

в това число и професионално ориентираната, и затова всеки успех или неуспех носи 

радост или разочарование, което личността поставя на анализ. При хората с вътрешна 

локализация на контрола, събитията се окачествяват като подвластни на техния 

собствен контрол, докато при хората с външна локализация- външните събития, 

другите хора са значимият фактор за това едно събитие да се случи или не или една 

дейност да се окаже успешна или неуспешна.  

В психологията все още е доминираща идеята, че вътрешната локализация на 

контрола е по-желателна за организационното поведение на личността, тъй като 

дефинира самодисциплина, самоконтрол, самоувереност и амбициозност в работника. 

Установено е, че се среща по-често при мъжете, отколкото при жените и с напредване 

на възрастта нейните измерения се засилват (Кискинов, Величков,1984). Хората, 

заемащи по-високи постове в организационните структури също имат по-силен 
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вътрешен локус на контрола (Mamlin, Harris, Case,2001), а целта на дългосрочната 

промяна към интернален локус на контрола е свързана и с насочеността на 

образованието (Hattie, Marsh, Neill, Richards, 1997) Лицата с вътрешен (интернален) 

локус на контрола по-рядко влизат в ситуации на конфликтно противопоставяне, 

докато лицата с екстернална (външна) локализация на контрола, при конфликт, 

избягват откритото съперничество, защото осъзнават възможността за нарушаване 

структурата и съдържанието на актуалните, за момента, междуличностни отношения. 

Когато го използват определят като причини за възникване на конфликта достиженията 

и неуспехите на другите, проблеми в семейството и взаимоотношенията в 

организационната среда. С увеличаване използването, от тях, на сътрудничество и 

компромис, като начини на реагиране и стратегии на поведение, се увеличава и 

възможността разрешението на конфликта да зависи от другите участници в 

конфликта.(Манчева,2010) Разгледана като устойчива личностна нагласа екстерналната 

локализация на контрола е насочена приоритетно към съобразяване със социума и 

включва зависимост и подчиненост, докато интерналната позволява да се действа на 

ниво индивидуалност - съзнателно, отговорно и самостоятелно и включва 

неподчиненост и независимост.Тя съчетава компетентност, самоефективност и усещане 

за личен контрол и отговорност и когато е твърде силно изразена, носителите и могат 

да станат невротични, тревожни и дори депресивни. (Hans,2000)  

          Ако се търси правопропорционална връзка между локуса на контрола  и 

поведението на работника, то не може да се каже, че първият е  причина за трудовата 

активност, но може да се възприеме като „индикатор за обобщените и очаквания и 

зависи от силата и ценността на подкреплението“ (Rotter,1982,78) Вътрешният и 

външен локус на контрола показват в каква степен работникът е способен да управлява 

своята трудова дейност и как да определя резултатите от своето поведение в нея. 

Насочеността на трудовата активност и степента на оценката включват и формите на 

предприемани мерки за психична защита от проблемите на работното място. 

Справянето с трудна задача или ситуация, която предизвиква личностен и 

професионален стрес, прибавя към насочеността на самооценяването обосноваване на 

онези начини на поведение, които помагат на работника успешно да се справи с 

възникналите и оценени като трудни ситуации. Реакциите, свързани със справянето са 

т.н. копинги (coping-справяне, преодоляване) В процеса на тяхното прилагане се 

задействат компонентите на копинга- оценката на стресора (събитие, ситуация) и 

справянето с него. Второто Р.Лазарус дефинира като копинг стратегия ((Lazarus, 1984) 

Чрез него оценяването се превръща в акт на възприемане на даден стресор и 

анализиране на собствените личностни способности за справяне с него. 

Индивидуалният капацитет както за самооценяване, така и за осмисляне на  житейския 

и професионален опит спомага за овладяване на справянето със стресора и влияе върху 

крайната оценка за личностната или професионална ефективност от реализираната 

активност. В случая  личността изпитва стрес когато усеща нарушено равновесие 

между индивидуалните възприятия за изискванията на трудовата или организационната 

среда и ресурсите достъпни за взаимодействие с тях, оценката на величината на 

заплахата и собствените ресурси за справяне. Стратегията (когнитивна, емоционална и 

поведенческа) личността оценява като ефективна когато спомага за понижаване на 

чувството за уязвимост към стреса (Нартова-Ботачер,1997) Работещият, който се справя 

и поема отговорност за проблемите си и подхожда към тях с чувство на компетентност 

и увереност, оценява ситуацията реалистично, използва своя професионален опит, но и 

опита на другите и планира дейността си. Този, който обаче не се справя и не поема 

отговорност се стреми да „избяга“от професионалните си проблеми, както и от 
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възможността да осмисли алтернативи за намиране на решение. В основата на избора 

на стратегия се оказва  нагласата на личността, нейните очаквания за преодоляване на 

стреса, за ефективно реализиране на трудовата активност. Нагласата определя 

използваната стратегията като максимално ефективна за преодоляването на дадената 

ситуация. Значимостта и е в нейната полезност и затова действията, в ситуацията, 

личността определя  като адекватни, целенасочени и потенциално осъзнати. Разбира се, 

оценката е субективна, но показва потенциала  от налични копингови ресурси и 

копингови тактики  в личността. (Frydenberg,1997) Техният обхват се увеличава с 

възрастта и опита в професионалната дейност. Самата организационна среда, в която се 

реализира дейността, също може да „създава“ продуктивни копингови ресурси - добри 

колегиални отношения, конструктивна конкурентност, морална и емоционална 

подкрепа, статусна позиция, оценяване  удовлетвореността от работата и др. Тяхната 

„жизненост“ подпомага изборът на „приемливата“ копинг стратегия, която може да 

осигури крайният положителен резултат за справяне със стресовата ситуация. 

(Одинцова,2015) Ако се приеме, че копинг стратегиите са специфични поведенчески 

действия, основаващи се на процесите на произволен контрол, то те имат ефект на 

планираност относно действията. Това определя способността им да поддържат или 

възстановяват контрола над ситуацията (когато той е подложен на заплаха) и крайният 

резултат, от това, да влияе върху насочеността на самооценяването за тяхното 

реализиране. В трудови ситуации  в които има действие на стресогенни фактори, 

именно локализацията на контрола оказва влияние върху използваните, от работника,  

копинг стратегии за „справяне“ с тях. Личността оценява значимостта на фактора, 

предизвикал емоционално напрежение, предприема действия за неговото преодоляване 

и анализира степента на тяхната ефективност, чрез собствената си активност и тази на 

другите хора.  

Подобна идея поставихме като основа на психологично изследване с 

административни работници от община Благоевград. Тяхната дейност е динамична, 

свързана с ежедневно общуване с различни хора, изпълнение на поставени задачи в 

срок, честа промяна на нормативна уредба и др. Ежедневно те са поставени в ситуации 

на емоционално напрежение и необходимост от вземане на бързи решения за справяне 

с различни административни задачи. Изследваните лица са 30 на брой (17 жени и 13 

мъже, съответно 56,7% и 43,3 % от извадката) като факторът възраст не е включен в 

изследването като променлива.  

   За провеждане на изследването са използвани два психологични въпросника: 

1.Тест за диагностика нивото на субективен контрол на Дж.Ротер, според която  

резултати, приобщени към десет степенна скала в диапазона 5,5-10 са свидетелство за 

интернална локализация на контрола, а под 5,5 за екстернална локализация. 2. Тест за 

изследване на копинг стратегиите на Р. Лазарус и С. Фолкман, диагностициращ осем 

вида копинги: конфронтационен копинг, дистанциране, самоконтрол, търсене на 

социална поддръжка, поемане на отговорност, бягство-избягване, планирано 

разрешение на проблема, положителна преоценка. За организационното поведение на 

административните работници като конструктивни копинг-стратегии определяме 

скалите: самоконтрол, търсене на социална поддръжка, поемане на отговорност, 

планирано разрешение на проблема и положителна преоценка, а като неконструктивни: 

конфронтационен копинг, бягство-избягване и дистанциране. 
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Графика1 .Резултати за локализацията на контрола по пол (по Дж.Ротер) 

     От получените резултати се установява, че няма високи статистически значими 

различия между изследваните лица по пол, но макар и малка разлика в насочеността на 

самооценяването относно личностната ефективност съществува. Административните 

работници мъже проявяват приоритетно вътрешна локализация на контрола. 

Изключение прави насочеността на локализацията им в областта на неуспехите. 

Високият субективен контрол пряко влияе върху протичането на работните ситуации и 

активността им в тях. По-важните неща на работното място те определят като 

случващи им се в резултат на техните собствени усилия и действия, които направляват 

активността им. Мъжете чувстват своята собствена отговорност за работните ситуации 

и живота си като цяло.Те смятат, че постигат  всичко хубаво сами и затова са способни 

да насочват очакванията си за  успех чрез преследване на своите цели в бъдеще. Когато 

това не се случи са склонни да приписват загубите си приоритетно на други хора, 

събития и дори на лошия си късмет. Това се отнася и за съдържанието на семейния 

живот. В областта на производствените отношения, отнасящи се до конкретната 

трудова среда обаче, мъжете административни работници отчитат своите действия като 

важен фактор за развитието на организацията и собствената дейност, както и за 

отношенията си с колегите и израстването в кариерата си. В областта на 

междуличностните отношения успяват да контролират своите формални и неформални 

отношения с другите хора, предизвиквайки, спрямо себе си, уважение и симпатия. 

Личностната им отговорност се разпростира  не само в професионалната сфера, но и 

върху отношението им към собственото здраве. Обобщено мъжете административни 

работници смятат себе си за добри служители, независими, решителни, справедливи, 

способни, дружелюбни, честни, самостоятелни и невъзмутими.  

Локализацията на контрола, при жените административни работници, е по-

различна.Те по-изразено ориентират насочеността на своите оценки, за 

професионалните си успехи или неуспехи, към другите хора. Проявяват склонност да 

приписват достижения и радостите от професията на организационната култура, 

отношението на ръководството, на късмета, щастливата съдба и помощта на други 

хора. Не така е с области като семейни и междуличностни отношения и отношение към 

здравето. Отговорността за случващото се в семейството и събитията, произтичащи от 

него, са следствие от високия субективен самоконтрол относно случващото се у дома. 

За жената административен работник постигнатите успехи са следствие приоритетно от 

собственото целеполагане и активност, упоритост и настойчивост и възможността за 

управление на собствените действия. В рамките на междуличностните отношения те 
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проявяват осъзнат контрол  върху формалните и неформални отношения с колегите си , 

предизвиквайки в тях уважение и симпатия, което увеличава усещането им за 

професионална ефективност. Жените административни работници по- успешно, от 

мъжете, разделят събитията и ситуациите в семейството от професионалните 

ангажименти и отговорности на работното място.Те имат по-висока склонност да се 

доверяват на колегите си и при неуспехи свързват нагласите си с тяхното мнение, 

отношение и ефективност в работата.Оценката за здравето също е ориентирана към 

околните, като болестите и здравето се свързват с тях. 

 

Графика 2. Стойности за копинг стратегиите при цялата извадка 

 И мъжете и жените показват близки резултати за локализацията на контрола в 
областта на производствените отношения, личностните постижения и неуспехите в тях, 

поради което резултатите за използваните копинг стратегии  представяме обединено за 

цялата извадка изследвани лица, защото те са актуални както за мъжете, така и за 

жените.Най-високо изразена е копинг стратегията бягство-избягване, която 

предварително е определена като неконструктивна за преодоляване на професионален 

стрес.( Frydenberg,1997) Независимо, че са високо концентрирани върху значимостта и 

ефективността на работата си, административните работници, в трудовата си среда, при 

стресови ситуации полагат когнитивни и поведенчески усилия за минимизиране 

въздействието на стресора. Подобна стратегия им помага да не отричат или отхвърлят 

проблема, предизвикващ стресова ситуация, а да избегнат негативните си 

преживявания във връзка с възникналите трудности от неговото въздействие. Това 

включва използване на реакции, които имат отклоняващ характер: моментно отрицание 

на проблема и отхвърляне въздействието на стресора или неоправдани очаквания 

разрешението на ситуацията.Това се отнася както за мъжете, така и за жените. 

Втората, по значимост, копинг стратегия е планираното разрешение на проблема, 

което представлява използването, от административните работници, на  произволно 

проблемно-фокусирани усилия за изменение на ситуацията чрез нейния анализ, избор 

на възможни варианти на поведение, изработване на стратегии за разрешаване на 

проблема, планиране на собствените действия с отчитане на обективните условия от 

предишен опит и наличните за момента ресурси.Тази стратегия има конструктивна 

насоченост и определя, в значима степен, процес на рационализиране въздействието на 
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стресора. Следващата стратегия надгражда ефекта на осъзнатост, като включва 

преодоляване на негативните преживявания и връзки с възникналия проблем за сметка 

на положителното преосмисляне на значимостта на стресора. Това става осъзнато, чрез 

фокусиране върху собствената личностна значимост. За справянето със стресогенния 

фактор се използват философски разсъждения, насочени към търсене екзистенциалния 

смисъл на проблемната ситуация и ролята и за саморазвитието на личността. Към тази 

стратегия се добавя и едностойностната,с нея, стратегия за търсене на социална 

поддръжка, чрез която разрешението на проблема включва привличане на други хора, 

като външни социални ресурси, търсене на информация, както и емоционална и 

активна поддръжка, приемане на съвет, съчувствие и дори подпомагащи действия. На 

Таблица 1 са представени резултатите относно дисперсията, която  определя вътрешна 

съгласуваност на копинг стратегиите. Връзката между тях определя стратегическа 

активност при изследваните лица. Една стратегия трудно съществува  самостоятелно и 

независимо, че определя реакцията на личността на стресогенния фактор се влияе от 

отношението между тях. Още повече, че характеристиките на въздействащият фактор 

също предопределят  стратегията за справяне  с него. Една и съща стратегия може да се 

окаже печеливша в една стресова ситуация, но непечеливша в друга. 

 

             Таблица 1. Статистически връзки между локализацията на контрола и копинг 

стратегиите 

 

Получените резултати за копинг стратегиите могат да дадат основание чрез 

степента им на значимост, за използваните лица,  да бъде направен опит за 

обосноваване на етапност в процеса на използването им. Така ако се приеме, че 

административните работници при възникнала стресова ситуация на работното място 

първоначално реагират спонтанно, като игнорират значимостта на стресогенния фактор 

върху професионалната си активност, постепенно  приемат неговото въздействие, 

отчитат наличните си личностни и професионални ресурси, за справяне с него, и се 

ориентират към разумно предприемане на действия затова. В този последен етап 

приемат мнения, оценки и дори съвети от околните. Създателите на теорията за 

копингите Р.Лазарус и С.Фолкман, разделят копинговите стратегии на две големи 

групи: проблемно-фокусирани и емоционално-фокусирани. Разбирането, относно 

етапността в прилагането им от административните работници показва, че от 

емоционално-фокусирани копинг стратегии, които са ориентирани повече към 

преживяване на стресовата ситуация и нейните източници, те се насочват към 

конструктивни копингови действия, определящи използването на проблемно–

фокусирани стратегии, ориентирани към  откриване на пътища за справяне със 

стресогенните фактори, а не бягство от тях.  
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Връзката между локализацията на контрола в областта на производствените 

отношения и копинг-стратегиите показва правопропорционална зависимост с най-

висока степен на изразеност при копинг-стратегии: самоконтрол (r =0,854, Sig = 0.345), 

поемане на отговорност (r =0,798, Sig=0,548) и положителна преоценка (r =0,687, Sig = 

0.689) Това дава основание да се направи заключение, че административните 

работници, които в работата си са отговорни и коректни и смятат, че техните действия 

са важен фактор за развитието на организацията и собственото им професионално 

израстване,  в ситуации на емоционално напрежение и действие на силни стресогенни  

фактори, прилагат в работата си копинг стратегии, ориентирани към полагане на 

усилия за урегулиране на преживяванията, признаване и оценяване на собствената роля 

в проблема и търсене на възможности за решението му. Цялата своя активност те 

фокусират върху съхранение значимостта на собствената си личност и ефективност в 

трудовия процес. Конкретността на предприеманите действия зависи от 

индивидуалните им психологични особености и наличната организационна култура.  
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