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„Няма нищо по-практично от една добра теория” 
 

Курт Левин 
 

B: Tolman (1996) Problems of Theoretical Psychology - ISTP 1995. p. 31 
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ТОЗИ СБОРНИК Е СВОБОДЕН ТЕКСТ -  РАЗПРОСТРАНЯВА БЕЗПЛАТНО В ИНТЕРНЕТ 
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ПОСВЕЩЕНИЕ 
 

на Марин, Чавдар, Януш, Дон, Аарън, Галя, Никола и Надя! 
 
 

Посвещавам това издание на сборника на 30-та годишнина от 
провеждането на първата двегодишна програма за подготовка на 
консултанти по групова динамика и организационно развитие, създадена и 

осъществена от д-р Марин Игнатов и Чавдар Кискинов от Института по 

психология на БАН и на 20-та годишнина от началото на работата на 
Програма „Демократична мрежа” – България (DemNet-Bulgaria), 
финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) и 

управлявана в периода от началото на 1995 до края на 2003 година от 

Института за устойчиви общности(ISC), Върмонт, САЩ.  

Реално от 1984-1985 година започна системната ми подготовка в 

областта на груповата динамика, обучението на организационни ръководители 

и консултирането по проблеми на организационното функциониране и 

развитие. Заслугата за това начало бе изцяло на д-р Марин Игнатов и Чавдар 
Кискинов. Те започнаха тази програма за обучение на групово-динамични 

треньори и организационни консултанти в рамките на работата си в научно-

приложното направление в работата на Института по психология – БАН, в който 

между 1985 и 1989 г. работих по първата си докторска дисертация.  

 
Втората половина на 80-те: д-р Марин Игнатов, Пламен Димитров и Чавдар Кискинов  

в двора на Бачковския манастир на път към следващата консултантска среща на терен 
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Опитът ми с тях в множество тренинг групи и организации търсещи 

консултантска помощ ме изпрати със желание да науча повече в Департамента 

по приложна и експериментална социална психология на Католическия 

университет на Брабант в Тилбург, Холандия. Там се срещнах с проф. Януш 
Гжелак, под ръководството на който изследвах ефектите на психосоциалните 

взаимозависимости в малки и големи групи, в бизнеса и политическите 

организации, и в трансформиращите се социални общности като 

източноевропейските социални и политически движения възникнали през 80-те 

години на XX-ти век. Януш бе и дясната ръка на Лех Валенса в полския 

синдикат „Солидарност”. Работата ми с Януш и колегите му ме заведе при д-р 

Дон Коул в Института по организационно развитие – ODI, САЩ, и след няколко 

години работа под супервизия през 1992 г. станах RODC – международен 

лицензиран консултант по организационно развитие, вписан в регистъра на 

ODI.  

 

 
През 80-те, Департамент по експериментална и приложна социална психология на 
Католическия университет на Брабант, Тилбург, Холандия. Екипът на проф. Януш Гжелак 
за изследване на психодинамиката на социалните взаимозависимости в организациите и 
трансформациите в общностите на променяща се Централна и Източна Европа. Отляво 
надясно (прави): Франко (Италия), Януш (Полша), Пламен (България), Карлос (Испания), 
(седнали): Керън (Англия) и Вийра (Белгия). 
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Това промени живота и кариерата ми, а и ме върна през есента на 1989 г. 

през сриващата се Берлинска стена в Централна И източна Европа и в 

България като програмен мениджър на Корпуса за гражданска демокрация - 

САЩ (CDC, Inc.). Имах възможността пряко да участвам в стотици 

консултантски проекти за организационно развитие на бурно променящите се 

стопански организации, публични администрации, демократични институции, 

свободни медии, тинк-танкове и  граждански сдружения  в Централна и Източна  

Европа. 

 
Полша, 1988, Семинар на  Пламен Димитров, Програмен мениджър  

Корпус за гражданска демокрация (Citizens’ Democracy Corps, Inc.), САЩ 
 

 

 
Пламен Димитров, 1989 г. в Западен Берлин, ФРГермания: 

Още малко и стената зад мен ще е срината. 
Корпус за гражданска демокрация (CDC, Inc.), САЩ 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

11 

 

 

От средата на 1995 до края на 2003 г. имах отговорността и щастието да 

съм заместик-директор на българското представителство на Института за 

устойчиви общности – САЩ (ISC) и да участвам във всяка секунда от 

практическата реализация на програмата на USAID „Демократична мрежа” в 
България.  

Тази незабравима програма за масивна организационна и социална 

трансформация в гражданския сектор на България се случи през едни от най-

хубавите и...психодинамични години в живота ми заедно с едни от най-

прекрасните хора и професионалисти, които имам щастието да познавам и 

обичам  - ядрото на екипа (Аарън Борнстийн, Галя Димитрова-Здравкова и 

Никола Йорданов), който даде старт на Демократична мрежа в България и 

работи всеотдайно с мен и с още много български граждани и организации. 

 

 
София, 1 ноември 1996 г. „Великолепната четворка” дала старт на програмата на USAID 
„Демократична мрежа” (DemNet Program) в България, 1995 – 2003 г. Тук по време на Първата 
национална среща на организациите с идеална цел сме (отляво-надясно): Аарън Борнстийн 
(директор), Никола Йорданов (консултант), д-р Пламен Димитров, (заместник-директор) и 
Галя Димитрова-Здравкова (тренинг мениджър).  
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Безценен принос за съществуването на този сборник от текстове има 

един човек, който със сътрудничеството си в обогатяването му с нови идеи, 

събирането и анализа на емпирични резултати и конкретни примери от много 

съвместно реализирани изследвания и консултантски проекти ускори 

реализацията му. Признателен съм от сърце на д-р Надя Матеева, главен 

асистент в Департамента по психология на Института за изследване на 

населението към БАН, която даде безценен тласък за завършването и 

излизането на това българско преработено и допълнено издание на книгата ми 

„Organizational Psychodynamics: Ten Introductory Lectures for Students, Managers 

and Consultants” от 2008 г., която така си остана по-достъпна за моите колеги 

извън България.  

Надя, за мен ти си единия от двамата съавтори на този сборник и 
очаквам да преиздаваме съвместно следващите му подобрени и още по-
автентични версии! 
 

 
Варна, 25 март 2012 г. д-р Пламен Димитров и д-р Надя Матеева. 
Откриване на първия уъркшоп „Пътуване към автентичността” 
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Благодаря много на всички – а те са безчет и това е чудесно, - които с 

подкрепата си за изследованията и консултантската ми практика, с коментарите 

си по черновата на книгите в този сборник и с човешкото си присъствие и 

разбиране направиха публикуването на този текст и тази наша среща чрез него 

възможни!  

Без всички тези незабравими за мен хора, организации и събития, 

нямаше как сега да четете това. 

 

Марин, Чавдар, Януш, Джон, Дон, Аарън, Галя, Никола и Надя!  
Наистина съм признателен на съдбата, че ни срещна и спои така! 
 
          Пламен 
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БЛАГОДАРНОСТ  
 

към Джейн и Пиер –  
моята прекрасна дъщеря и великолепния й брат – близнак 

 
Преди 20 години Джейн – тогава едва на 4 години, - ти ми нарисува 

картината, която избрах да поставя тук най-отпред - на челната корица на този 

сборник от книги. Поиска рисунката ти винаги да е с мен, за да ме „гледа и 
пази” на работното ми място, където и да е то.  

Пиер - като по-голям с цяла минута батко на Джейн, – ти ми обеща да 

идваш при мен да проверяваш редовно дали е там.  

Беше в началото на август 1995 година – последния ден от работата ми в 

Британски съвет – София и първия ден от новата ми работа в Демократична 

мрежа - България.  

И днес тази вече двадесетгодишна рисунка е на стената в офиса ми – 

точно над дивана, на който сядат хората идващи при мен като психолог и 

организационен консултант за професионална помощ. Вече са я виждали не 

знам колко хиляди хора, но знам, че всички те – също като мен, - обичат тя да 

ги гледа и пази. Затова реших, че ще стои добре и на корицата на тази книга. 

Джейн и Пиер!  
Благодаря ви, че зареждате деня ми с енергия и смисъл – всеки ден! 

   Тати, от работното си място 
 

 
Консултативен кабинет – Дружество на психолозите в България 

www.psychology-bg.org  
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ГРУПОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 

(Безплатен сборник встъпителни текстове за начинаещите) 
 

 д-р Пламен Луков Димитров, RODC 
 

ВМЕСТО УВОД – ПОКАНА ЗА РАЗГОВОР 
 

 
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 

 
добре дошли във времепространството на срещата ни чрез този сборник 
от встъпителни текстове за груповата и организационната психодинамика 
като теория и практика на организационното консултиране и автентичното 
лидерство.  

Написах и подредих заедно тези текстове в десет тематични книги с 

надеждата, че те ще достигнат не само до професионалните изследователи на 

групите и организациите,  лидерите, мениджърите и техните консултанти, но и 

до всеки, за който това което се случва в действителност в груповия и 

организационния живот на хората е вълнуваща и наситена с открития и 

предизвикателства – всъщност, вечна човешка тема.  

Както мнозина от вас сигурно вече знаят съвременната групова и 
организационната психодинамика е една широкообхватна област 
принадлежаща към територията на приложната аналитична социална 
психология и практиката на организационното консултиране, която поставя 

на сериозно изпитание и остра критика общоприетото мислене и масовата 

практика на това, което в съвременните организации се нарича „лидерство”, 

„мениджмънт“ и „управление на човешките ресурси“.  

Тя е постоянно развиващ се подраздел на психодинамиката на 

човешките системи - на системната психодинамика в аналитичната 
социална психология , - която интегрира в себе си триада от методологични  

влияния върху мисленето и практиката на съвременните организационни 

лидери и техните консултанти: 
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• първо, от страна на подходите в психодинамичната и 
психоаналитичната научно-изследователска работа и консултативна 
практика;  

• второ, от страна на теорията и методите на груповата динамика, 
социалната психология и организационното развитие; 

• и трето, от страна на концепциите за динамиката на комплексните 
адаптивни (т.е. живи и самоорганизиращи еволюцията си) системи, 

каквито безспорно са всички човешки групи, организации и социални 

общности, в които на хората не се гледа като на „човешки ресурси”, а 

като на уникални индивидуалности в реални и смислени човешки 

отношения.  

 

Въпреки, че психодинамиката на човешките системи  - групи, 

организации, общности, общество, - вече не е съвсем нова изследователска 
област на територията на аналитичната социална психология, налице е 

една странна, но разбираема за мен като системно-психодинамично 

ориентиран организационен консултант и аналитичен социален психолог 

„липса” на осведоменост за нейните корени и за основните страни на 

нейната специфична методологична нагласа към разбирането на и намесите 

във функционирането и развитието на конкретните човешки групи и 

организации.  

Ето защо, в този сборник - който всъщност е преработено и допълнено 

българско издание на встъпителните ми десет лекции по групова и 

организационна психодинамика представени в периода 2007-2009 година в 

различни научни, образователни и консултантски организации във 

Великобритания, САЩ, Полша, Чехия и Норвегия (Dimitrov, 2008),  - ви 

предлагам без каквито и да са претенции за изчерпателност и академична 

прецизност един обобщен преглед на историята и основните моменти в 
концептуалното и приложното развитие на тази научна дисциплина и 

професионална практика. 

Първото издание на този сборник (Dimitrov, 2008) представляваше 

транскрипция на фонозаписите от моите встъпителни лекции на английски език, 

представени през 2007 и 2008 г. извън страната в програми за мениджъри, 
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консултанти и студенти, които се интересуваха от теорията и практиката на 

системно-психодинамичното организационно консултиране. Запазих 

структурата им и в това второ, преработено издание на сборника на български 

език  - десет тематични книги, в съдържанието на които добавих и някои 

допълнителни текстове към оригиналното съдържание на първото издание.  

Те, разбира се, също не са всичко, което казвам „на живо” по темата 

„Групова и организационна психодинамика” в програмите за тренинг, 

супервизия и развитие на организационни мениджъри и консултанти. Моля 

читателите да продължават да ги разглеждат само като встъпителни текстове 

към случващото се в една по-задълбочена и наситена с практически примери 

програма. Пример за такава програма тук е представена в Приложението в края 

на книгата под заглавието „Лаборатории за автентични лидери и консултанти”. 

 

Наистина се стремя така да ви ангажирам в един задълбочен и 
откровен разговор – с мен и помежду ви, - по огромната тема на този 
съвсем скромен сборник. Убеден съм, че това е необходимо и може да е 

полезно за всички ни! Ще приема с признателност и ще се опитам честно да 

отговоря на всички ваши коментари и въпроси.  

 
В разпространението на този сборник има една особеност – той е 

свободна, т.е. безплатна книга и не се продава никъде. Можете да го 

намерите и разпространявате свободно помежду си в Интернет-

пространството. Моля ви само да цитирате първоизточника коректно когато 

използвате части от този сборник от текстове в своята работа. Ще получите 

писменото ми съгласие за това след кратък и приятелски разговор с мен.  

Димитров, П.Л. (2014). Групова и организационна психодинамика за автентични 
лидери и консултанти (Безплатен сборник встъпителни текстове за 
начинаещите). София, „ЛМ+ ЕООД”, ISBN 978-954-91472-6-1. 

 
Приятно четене, уважаеми читатели! 
Очаквам ви в Лабораториите за автентични лидери и консултанти!    

Пламен 

 София, 1 ноември 2014 година 
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УВОД 
Психодинамиката на човешките системи е термин използван да се описва и 

интерпретира колективната, съвместна психосоциална  практика, дейността в 

интерсубектните отношения на хората вътре в и между групите, в 

организациите и в общностите в човешкото общество. Системната 
психодинамика, следователно, ни предоставя „начин да мислим за 

енергетизиращите и мотивиращите сили в тях, произтичащи от 

взаимосвързаността на различните хора, групи и подструктури в една социална 

система”  (Neumann, 1999, р.57).  
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ГЛАВА 1: 
ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ  
КЪМ РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗИРАНОСТТА 

 

Самият термин „динамика“, разбира се, произлиза още от древногръцкото 

dinamis, т.е. силата, мощта, енергията в действие. Оттук и „психодинамика” – 

от силата, мощта и енергията на психиката в действие. 

Въпреки, че Гулд, Стейпли и Стийн (Gould, Staply & Stein, 2001) посочват 

много преди  мен, че областта на системната психодинамика се е родила с 

публикуването от Милър и Райс на небезизвестната им книга Системи на 

организираността (Miller & Rice, 1967; р.1), аз с изненада установих в 

предварителните си проучвания по темата, че самите Милър и Райс никога не 

са използвали този термин по експлицитен начин в книгата си.  

По сведения на Лорънс Гулд - Ерик Милър, който по онова време е 

директор на програмата за изучаване на груповите отношения в Тавистокския 

институт за човешки отношения в Лондон, създава термина „системна 
психодинамика”  като следствие от неформалните дискусии върху книгата в 

края на 80-те и понятието просто се прихваща. Мени Шер, който по късно е 

избран за директор в програмата за изучаване на груповите отношения в 

Тавистокския институт в Лондон си припомня: „Когато поех поста си в Тависток 

през октомври 1997 година, терминът „системна психо-динамика” беше вече 

на мода в института и се използваше често от Ерик Милър, Ричард Холти и 

Джийн Нойман.” И въпреки това, внимателното ми проучване показва, че преди 

публикуването на статията Systems Psychodynamics in the Service of Political 

Organizational Change (Neumann, 1999) нито един автор не е обсъждал 

понятията „системна психодинамика“ и „психодинамика на човешките системи” 

по открито заявен и ясно определен начин в сериозна научна публикация. 

Джийн Нойман - водеща сътрудничка в програмата за напреднали 

организационни консултации (Аdvanced Оrganisational Сonsulting - AOC) в 

Тавистокския институт за човешки отношения в Лондон, - разглежда  процеса 

на навлизане на термина системна психодинамика в широка практическа 

употреба по следния начин: „Двамата, Ерик и аз, искахме да обезкуражим 

консултантите да си мислят, че ролята на консултанта е само ролята, която те 

поемат по време на конференциите по групови отношения, а е и ангажиране с 
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работа в организациите след тях. Исках да наблегна на идеята, че това, което 

един организационен консултант има да прави е да прилага груповата и 

организационната психодинамика както при диагностиката, така и при 

интервенциите свързани с проблемите възникващи във всеки един проект за 

организационна промяна и организационно развитие. Множество роли, 

концепции и подходи биха могли да са полезни при използването на 

психодинамичните теории за организациите и другите човешки системи (напр., 

моделите за разбиране на отношенията между групите и между организациите, 

в общностите). Психодинамиката, а не само психоанализата, бе от най-
голямо значение за нас, защото като сътрудници в АОС смятахме и 
другите дълбинни и системни психологически модели за релевантни.” 

В самото начало на 90-те години по време на една от специализациите 

си в Института по мениджмънт в Рофи Парк, южна Англия, бях изненадан да 

открия, че всъщност първото споменаване на термина „системна 

психодинамика“ в печатна форма е едва през 1992 - 1993 година в тома на 

Tavistock Institute Review от 1992/1993. Годишният доклад прави преглед на 

състоянието на работата на Тавистокския институт, в това число на дейностите, 

развитието, сферите на интерес и загриженост на сътрудниците на института 

през годината. Посочвайки, че макар програмата за изучаване на груповите 

отношения възникнала през 50 и 60-те години на XX-ти век да се основава на 

„иновативната работа на института в съчетването на позициите на теориите за 

отворените системи и на психодинамичното изучаване на груповите и 

организационните процеси”, Милър ясно и самокритично отбелязва, че 

„собствената дейност на Тавистокския институт в тази област, за съжаление, не 

се  е разширила особено” (1992/1993 Review, 1993, p. 42). Заключението му е, 

че е необходимо „отново да се разработи тази централна за института област 

на изследвания” и е препоръчително развитието на нова стратегия и 

методология, която да се нарече системна психодинамика и ще позволи да се 

постигне това.  

Докато се самоусъвършенствах в практиката си под супервизия в 

програмата си за самоуправлявано учене (self-managed learning) за консултанти 

по управленско и организационно развитие в  Института за мениджмънт в Рофи 

парк (1992 – 1995 г.), имах шанса да се срещна лично с много колеги – 
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организационни консултанти, - работещи или специализирали в Тависток. Те 

ми казваха по това време, че на системната психодинамика се гледа както като 

на конкретна консултативна стратегия към груповите отношения и 
организационното развитие, така и като на системен опит да се интегрират 
адекватните теоретични подходи за нуждите на практиката на 
организационните консултанти във всички обществени сектори – бизнеса, 

публичната администрация, гражданския сектор, образованието, социалните 

грижи и здравеопазването. Всъщност именно Милър отстояваше позицията, че 

„двете задачи на новопоявяващата се стратегия са да се разшири ядрото от 

сътрудници компетентни да работят от позициите на „психодинамиката на 

системите” и да поемат роли в тренинга и образователната дейност на 

програмата за изучаването на груповите отношения, и така да допринесат още 

в периода 1993-1994 г. да се разшири обхвата на тези дейности по посока 

включването на мероприятия разработени за индустриалния, търговския и 

други сектори, които не се ограничават само до преживелищните методи на 

конференциите за групови отношения” (1992/93 Review, p.42). 

В отговор на това наблюдение в края на 1992 година в Тавистокския 

институт са назначени трима външни програмни съветници - Уесли Кар, Тим 

Дартингтон и Оля Хаалили,  - които заедно с бившата сътрудничка на Тависток, 

Изабел Мензис-Лийт, и действащата сътрудничка, Джийн Нойман, поемат тези 

задачи. Така терминът системна психодинамика, който по-късно се 

трансформира в психодинамика на човешките системи, влиза в официална 

употреба при интерпретацията на груповите и организационни процеси, с които 

работи всеки организационен консултант и аналитичен социален психолог. 
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ГЛАВА 2: 
ИНСПЕКЦИЯ НА ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА 
НА СИСТЕМНАТА ПСИХОДИНАМИКА 
 

Първият елемент в триадата от влияния върху психодинамиката на човешките 

системи - психодинамичната практика, - се появява както всички добре знаем 

в края на XIX-ти век. Тази Викторианска ера, характеризираща се с 

консервативен организационен и социален климат е и време на ускорен 

напредък в науката, медицината и технологиите.  

Класически пример за напредъка в психодинамичното мислене от това 

време  с принос към изграждането на основите на психодинамиката на 

системите са психоаналитичните теория и практика на д-р Зигмунд Шломо 
Фройд. Въпреки, че сам Фройд не е известен като групов практик и още по-

малко като организационен консултант per se именно на неговите 

психоаналитични хипотези за индивидуалната, групова и социална 

психодинамика и на влиянието му върху Мелани Клайн и върху много други 

последователи и представители на психоанализата могат с пълно основание 

да се припишат заслугите за полагането на основите на системната 
психодинамика и аналитичната социална психология.  

Теорията за обектните отношения на Клайн (Klein, 1986) - построена 

върху основата на работата на Фройд, но и отклоняваща се в редица аспекти от 

нея, - е  също със съществен принос към развитието на концепциите за 

системната психодинамика в човешките групи и организации. Макар, че 

работата на Клайн е предимно фокусирана върху проблемите в развитието на 

децата, теориите й за разцепването (splitting), проективната идентификация, 

параноично-шизоидната и депресивна позиция по-късно се прилагат към 

възрастните и към групите от анализирания от нея лично, Уилфред Бион. Това 

се оказва принос с фундаментално, макар и рядко изтъквано значение.  

Много малко от академичните специалисти по организационна 

психология и управленски науки, мениджърите и микро-икономистите от онова 

време - а за съжаление и сега, - се интересуват от откритията и методите на 

дълбинната психология, още по-малко от психоанализа, групов анализ, групови 

и междугрупови отношения и системно-психодинамично организационно 

консултиране. Те – по мои наблюдения, - вече са се свръхвъоръжили с 
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инструментариума на опростенческите микро-икономически, бизнес-

административни и когнитивно-поведенчески рационализации за 

организационното и социалното поведение на хората, които и до днес със смес 

от тъга и умиление ми напомнят за наивната самоувереност в „Яба–даба–ду!“ 
манталитета на Флинтстоун от известното анимационно филмче.  

 

В периода по време и непосредствено след Втората световна война 

наблюденията на Бион върху груповото поведение и междугруповите 

взаимодействия в терапевтичните общности  водят до развитието на 

изследователската област на груповите отношения - вторият елемент в 

триадата от опори на системната психодинамика, -  който ще разгледам 

подробно по-нататък в тази книга.  

В допълнение на влиянието на Фройд и Клайн от страна на динамичната 

психология (психоанализата), възникващата научна социология и социална 
антрология също допринася със своите прозрения към теориите за човешкото 

поведение в големи групи.  

През 1896 г. френският социолог Густав Льо Бон публикува известните си 

наблюдения върху големите, неорганизирани човешки групи и множества в 

книгата си Тълпата. Льо Бон построява теория за човека, който жертва в 

значителна степен богатството и уникалността на индивидуалността си, 

присъединявайки се към групата, особено голямата неорганизирана група 

(тълпата), и става по-податлив на действащите в нея влияния и внушения. Льо 

Бон е може би един от първите теоретици в изследването на „групата като 
едно цяло” (group-as-a-whole), който разкрива на феноменологично ниво, че 

психичната ни дейност в група, в човешко множество е като че ли по-нелогична, 

по-нетолерантна, по-наситена с предразсъдъци, по-ригидна, но и по-

освободена от морални задръжки и по-подчиняваща се на всяка доминантна 

сила, налагаща й авторитета си. Според  Льо Бон (Le Bon, 1896, р.33) „ ...в 

тълпата индивидът е песъчинка сред другите песъчинки, носени произволно от 

вятъра”. Льо Бон с тревога описва как един харизматичен лидер може да 

повлияе на тълпата, играейки си с детинската й доверчивост и емоционалност, 

по начин определен по-късно от Фройд (Freud,1921, р.8) като "само наглед 

хипнотичен", но всъщност психодинамичен и либидонозен. 
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Въпреки честото цитиране на работата на Льо Бон в психоаналитичните 

среди от онова време (началото на XX-ти век), не всички приемат неговите 

теории за груповото поведение. Дори Фройд отделя цели 15 от 75-те страници 

в своята класическа книга Психология на масите и анализ на Аза, цитирайки и 

коментирайки Льо Бон, само за да отхвърли интерпретациите му връзките 

между груповата психодинамика и сугестията. Фройд заключава: „Нито едно от 

твърденията на този автор не извежда на преден план нещо ново”(Freud, 1921, 

р. 14). В действителност, Фройд интерпретира преценката на Льо Бон за 

груповата психодинамика като произтичаща от наблюденията му върху тълпите 

и от страховете му от социалните вълнения. По-късно, Харисън (Harrison, 2000) 

се съгласява с подобна интерпретация, изследвайки как създадената от Льо 

Бон  „плашеща картина на действията на тълпата отразява буржоазните 

възгледи за бунтовете във Франция през XIX-ти век”. 

Независимо от тези критики през 1920 година британският социален 

теоретик Уилям Макдугъл успява да надгради над теорията на Льо Бон своите 

изключително важни за груповата и организационна психодинамика 

наблюдения върху организираните, целенасочени работни групи и общности. 

Подобно на Льо Бон, Макдугъл е убеден, че неорганизираните групи са 

емоционални, импулсивни, податливи на насилие и сугестия, което води до 

това, че понякога те могат да действат като диво животно. Макдугъл, обаче, 

отчетливо добавя, че настъпва истинска психична промяна в груповото 
поведение, когато групата е организирана и целенасочена за решаването 
на определена смислена за членовете й работна задача. Този психичен и 

психосоциален подем поражда засилване на емоционалните преживявания на 

всеки член на групата по начин, който рядко може да възникне при други 

условия и според Макдугъл (MacDougall, 1920) създава възможност групите и 

организациите ефективно да се насочват към положителни постижения и 

конструктивни вътрешногрупови и междугрупови отношения. 

 

Докато различните изследователи се опитват да достигнат до по-

задълбочено разбиране на психодинамичната природа на груповото и 

организационно поведение, дисхармонията в Европа достига до връхната си 

точка с войната започнала през 1914 година. Войната става своеобразна 
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лаборатория за психодинамично изучаване на груповото и организационното 

поведение на воюващите европейци. Пример за това е, че военните лидери в 

Европа започват да признават официално съществуването и нуждата от 

психотерапия на нервните разстройства и психичните заболявания сред големи 

групи от военнослужещи. Използва се термина „взривен шок”, за да обозначат 

тези смущения определяни днес като пост-травматични стресови разстройства 

(ПТСР) независимо от конкретните им симптоми.  Дотогава всяка 

демонстрирана емоционална нестабилност от страна на войниците се е 

определяла като проява на страхливост, опит за дезертьорство или дори 

саботаж, които често са били наказвани и със смъртна присъда. По-късните 

проучвания разкриват, че „...в  документацията на тези военнослужещи, които 

са разстреляни заради страхливост, има ясни доказателства, че 

преобладаващата част от тях са имали реални проблеми с психичното здраве” 

(Harrison, 2000, p.79). 
След приключването на Първата световна война през 1918 година, 

причинените от нея ужаси стимулират отхвърлянето на войната и 

възраждането на надеждата, че бъдещите деструктивни конфликти биха могли 

да бъдат избегнати не само чрез дипломация, но и чрез по-ясно и задълбочено 

психологическо разбиране на човешките преживявания, поведения и 

взаимодействия в групов, организационен и социален контекст. Като резултат 

от психологическите поуки от Първата световна война през 1920 година в 

Лондон се изгражда Тавистокският институт по медицинска психология, 

който има значителен принос за първоначалното изучаване на груповите 

отношения и организационната психодинамика. 

Оригинално създадена като Тавистокски институт по медицинска 

психология, клиниката по същество се утвърждава като една от първите във 

Великобритания, в която се предоставя системно цялостна психотерапия на 

основата на концепции, вдъхновени от теориите на психоанализата на огромни 

групи от пациенти, които не могат да си позволят таксите на 

частнопрактикуващите психодинамични терапевти (Dicks,1970,p.1). Милър 

(Miller, 1989,p.3) допълва, че клиниката „...впоследствие се превръща във важен 

център за обучение на психиатрите и свързаните с тях професии”. Клиниката е 

създадена на основата на визията и енергията на нейния първи директор, д-р 
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Хю Крайктън-Милър, който я замисля като една клиника-модел за другите 

психиатрични заведения във Великобритания. Още от самото начало в 

клиниката се формира една еклектично мислеща интердисциплинарна група, 

която демонстрира желанието си да свърже социалната психология и 

социологията с общата медицина и психиатрията, толерирайки различни 

професионални гледни точки - характеристика, която си остава за дълъг период 

съществен елемент в стила на работа в клиниката (Trist & Murray, 1990).  

Междувременно, в допълнение на работата на Тавистокската клиника в 

периода след Първата световна война теоретици и практици в областта на 

приложната (трудова, организационна и социална) психология от други краища 

на света продължават да развиват идеите си за групите и организациите. Много 

от техните приноси са с голямо влияние, макар понякога само индиректно, 

върху развитието на втория елемент в триадата на системната психодинамика - 

теориите и методите на груповите отношения и груповия анализ.  

Хейдън и Моленкамп (Hayden & Molenkamp, 2003, р.3) определят 

груповите отношения като изучаване на „динамиката на групата като една 

цялостна човешка система”. Тази област на изследвания приема 

психодинамичните принципи, но в противоречие с традиционната психоанализа 

прилага тези психодинамични теории и дълбинни методи, за да се изучава 

групата като социална, интерактивно-процесуална система от човешки 

преживявания, поведения и взаимодействия.  

Три са приносите с основополагащо за историята на груповите 

отношения и организационната психодинамика значение.  

На първо място - без това да е признато от всички, - са приносите на 
Льо Бон и Макдугъл, които правят ключови наблюдения за психодинамиката 

на груповото поведение, въвеждайки в употреба идеята за изследването на 

групата като едно динамично цяло. Групата като едно цяло, при това, се отнася 

към поведението на  "групата като социална система и свързаността на 

индивидуалностите с и чрез тази система" (Wells,1985,p.112). Горепосоченото 

отклонение от тясно психоаналитичния фокус върху индивидуалната 

психодинамика към проучването на групата като основна единица на 

изследване и интервенция представлява съществена част от историята на 

груповите отношения и оттук, на системната психодинамика.  
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Вторият важен принос към историята на психодинамичното изследване 

на груповите отношения и организационното функциониране, и развитие е 

направен от Бион и неговите сътрудници в периода веднага след Втората 

световна война, когато те експериментират с прехода от клиничното 

разглеждане на феномените отвън към гледната точна на включения в 

системата професионално подготвен „експерт-аутсайдер”. Изоставяйки 

традиционната психоаналитична гледна точка и приемайки представата за 

групата като едно цяло, Бион пръв използва себе си като основен аналитичен 

инструмент за вникване в груповото поведение и така развива нов метод за 

работа с групите като психодинамични човешки общности.  

Третият изключително важен принос към историята на груповите 

отношения е осигурен от Курт Левин чрез едно почти случайно откритие 

(Lewin, 1947). По време на един уъркшоп през 1946 година, малко след като е 

научил за работата в Тависток, Левин и неговите американски колеги 

експериментират с хипотезата, че възрастните учат и се променят много по-

ефективно чрез интерактивни преживявания и действени методи за обучение 

отколкото чрез традиционните лекции и семинари. Резултатите от това първо 

събитие, в което се учи  изцяло от собствения опит и рефлексията на 

участниците върху него, водят до създаването на т. нар.  „лабораторен 
(групово-динамичен) метод за изследване и промяна на човешките 
взаимодействия в малките групи”,  в междугруповите отношения и в 

организациите като адаптивни човешки общности. То мощно повлиява 

впоследствие развитието на Лестърските конференции по групови отношения – 

често наричани „Тавистокски модел”. 
И така, трите исторически приноси към теорията и практиката на 

груповата и организационна психодинамика: 

(а) концепцията за „групата като едно цяло”; 

(б) практиката на използването на себе си като изследователски 

инструмент за интерактивно-процесуален анализ; 

и (в) методите за преживелищно, действено и рефлексивно учене от 

собствения опит, полагат основата за изследването на груповите отношения и 

организационния живот от гледната точка на разбирането на системната 

психодинамика. 
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Важно е, обаче, също така да отбележим, че още няколко други 

изследователи и консултанти са дали своите конкретни и ценни приноси с 

работата си за прилагането на психодинамичното мислене в изучаването на 

груповото поведение и организационния живот. Една от първите, които 

прилагат психодинамичните модели към работното място - Мери Паркър Фоле 

(Follet, 1941), - описва преимуществата на една по-кооперативна и солидарна 

работна среда в своето есе Даването на заповеди. Застъпвайки се за по-малко 

йерархизирани взаимодействия между работници и мениджъри, Фоле предлага 

на индустриалците модел, който обяснява как да се намалят съпротивите на 

работниците при изпълнението на заповедите на началниците им чрез т.нар. 

„деперсонализиране на процеса на даване на заповедите” (р.58). Тя предлага 

работниците и техните преки началници да изучават работните ситуации 

съвместно и да пристъпват към избор на решения, които са най-приемливи и за 

двете страни. „При научния мениджмънт – напомня на големия бизнес от онова 

време Фоле, - мениджърите са също толкова подчинени на заповедите, колкото 

и работниците, като и двете страни се подчиняват на законите на работната 

ситуация” (Follet, 1941, р.59). 

Между 1927 и 1932 година, доста преди Бион и Фоулкс (в Англия) и Левин 

и сътрудниците му (в САЩ) да са заговорили за групова динамика, в САЩ 

Елтън Мейо провежда широкоизвестното и често цитирано днес научно-

приложно проучване в заводите на концерна „Уестърн Илектрик” в Хотърн край 

Чикаго, за чиито резултати обикновено се говори като за „Хотърновия 
ефект“. Като изследва работници, които сглобяват телефонни релета, Мейо 

(Mayo, 1933) откроява връзките между работниците и условията на труд в 

отношенията им с човешката мотивация и производителността на труда. 

„Експериментите в Хотърн демонстрираха, че сложните интерактивно-

процесуални променливи имат най-важна роля за мотивацията на хората в 

работните групи и в общо-организационен контекст -  това са ключови фактори 

като вниманието отделяно в работната група и в организацията на работниците 

като значими личности; предоставянето на  възможности за контрол върху 

работните процеси от страна на самите работници; отчитането на различните 

им индивидуални и групови потребности; готовността на мениджърите да 

изслушват и ангажират работниците; въвеждането на съвместно обсъждани 
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групови и организационни норми и използването на системи за директна и 

двупосочна обратна връзка” (Shafritz & Ott, 1996, pp.150-151). В големите 
индустриални комплекси в САЩ към 1930-35 г. вече се говори открито за 
„човешки отношения”, „индустриална демокрация” и „разширено участие 
на работниците в мениджмънта”. 

Независимо, че разработките на Фоле и Мейо днес могат да ни 

изглеждат твърде косвено свързани с развитието на методологията на 

системната психодинамика на групите и организациите, те са отчетливи 

примери за начина, по който изследователите с приложно-психологическа, 

консултативна ориентация, променят мисленето за промишлените организации 

и за съвместната трудова дейност на хората в тях между двете световни войни. 

По същество, те павират пътя пред по-новите методи като системната 

психодинамика, разглеждайки групите и организациите като сложни 

интерактивно-процесуални и интерсубектни - човешки, а не просто 

икономически системи, което е уникално виждане за времето си и откроява 

значението на  “човешката страна на промишлеността” (Mayo, 1933, р.1). 

Друг влиятелен социален психолог с приложна ориентация и гениална 

способност за построяване на приложни теории, за който вече споменах - че е с 

безусловен научен и приложен принос за автентичността и задълбочеността в 

групово- и организационно-психодинамичните изследвания в периода след 

Втората световна война, - е Курт Левин. Живеейки в родната си Германия през 

Първата световна война, Курт Левин наблюдава пряко потенциала на 

човечеството и организациите му да вършат и добро, и зло, Левин става твърд 

привърженик на разбирането, че обществените и поведенческите науки биха 
могли, а и са длъжни да се използват откритията и методите си за 
максимизиране на човешкото благополучие. Неговите плашещи и 

травматични военни преживявания водят до ангажирането му през целия му 

професионален и личен живот след войната с прилагане на научния подход за 

интегрирането на демократичните ценности и резултатите от психологическите 

изследвания в организационните отношения и в обществения живот. След като 

бяга в САЩ от нацистите в Германия през 1932 година, Левин преподава в 

Станфорд, а след това и в Корнел преди да се установи за постоянно като 

професор по детска психология в Държавния университет на Айова (Hirsch, 
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1978). Една от основните заслуги на Левин за развитието на системната 

психодинамика е идеята за динамиката на психосоциалните сили, които 
влияят върху поведенията на хората в групата, общността и 
организацията. Неговите методи се основават на идеите на гещалт-

психологията, че „групата, към която принадлежи индивида е територията на 

неговите възприятия и преживявания” (Lewin, 1948, p. vii).  

Предлагайки обхватна концептуална рамка за изучаване на груповото 

поведение, динамичните теории на Левин, известни като приложна социална 
психология, „групова динамика” и „психологическа теория на 
динамичното екзистенциално поле на човека”, осигуряват нови начини за 

групово-динамично и социално-психологическо изследване на напреженията и 

взаимните влияния между индивида и групата, между групите в организациите. 

Теорията за полето, която оригинално се разработва във физиката, става 

популярен подход след наблюденията на Левин върху социалните и 

екзистенциалните полета, който заедно с други изследователски подходи от 40-

те години се фокусира върху характеристиките на психодинамиката на 

взаимозависимостта в групите и между групите в организациите. Като се опитва 

премерено да използва изследователски модели пренесени и адаптирани от 

точните науки, Левин сравнява хората в групите с частите на молекулата и 

тяхната взаимосвързаност и взаимозависимост като по този начин 

демистифицира психодинамичната същност на груповия живот. Той пише 

(Lewin,1947, p.8) следното:  „Вече не съществува нищо магично зад факта, че 

групите притежават свои собствени свойства, които са различни от свойствата 

на съставляващите ги подгрупи или техните индивидуални членове, както няма 

нищо магично и във факта, че молекулите имат свойства, които са различни от 

свойствата на атомите или йоните, от които са изградени”. В същото време 

Левин предупреждава изследователите в областта на груповата динамика, че 

само като изследваме групите в техните реални организационни и 
социални условия, в конкретния им „тук и сега” контекст, ще сме сигурни, 
че не пропускаме ключови техни поведения и взаимодействия. 

Разбиранията на Левин оказват значимо влияние върху членовете на 

Тавистокския институт в Лондон. Милър (Miller, 1990, p.5) посочва: 

„Тавистокската група споделяше убедеността му, че конвенционалните подходи 
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в научното изследване не биха могли да разкрият автентичните гещалтни 
свойства на комплексните човешки системи”. Следователно, нужни са нови 

методи за наблюдение, анализ и интерпретация, и Левин въвежда понятието за 

степените на свобода (т.е. автономност и самоорганизираност) и проучва 

отчетливостта на границите вътре в малката група, по начин който сякаш 

предопредели по-късните изследвания на Райс (Rice, 1965) върху границите в 

сложните отворени системи - третият компонент в триадата от концептуални 

опори на психодинамиката на човешките системи.  

В книгата си Learning for Leadership Милър (Miller,1993, p.5) потвърждава 

значението на заслугите на Курт Левин като посочва, че възгледите на Левин за 

човешките групи, общности и организации като „психодинамични 
цялости” имат съществено влияние върху Тавистокската колегия, която 

започва вдъхновена от Левин да търси начини да интегрира 

психотерапевтичните и социално-психологическите идеи за психодинамиката 

на груповия и организационния живот. Теоретици с практическа ориентация в 

консултирането на организации като Фоле, Мейо и Левин се опитват след 

Първата световна война да постигнат едно по-пълно и по-задълбочено 

психологическо разбиране на динамиката на човешкото поведение в групите и 

организациите, с което да разширят приноса на това ново познание за 

развитието на демократичното общество и продуктивната трудова дейност. 

Системната психодинамика си няма архетипен патриарх – както психоанализта 

си има Фройд, но въпреки, че нито един от гореспоменатите не може да бъде 

признат за водещия авторитет по психодинамика на системите per se, всеки 

един от тях  държи по късче от историческия пъзел, подреждането на който 

води до развитието на психодинамиката на човешките системи, без която днес 

груповата работа, организационното развитие и организационното 

консултиране биха били обречени на регресия към откровено неавтентични, 

редукционистични и свръхопостенчески бизнес-административни, 

политикономически и микро-икономически изследователски модели и практики. 
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ГЛАВА 3:  
ОТ ГРУПОВО-АНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ  
КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ 
 

Първата световна война разкрива необходимостта да се лекуват в 

терапевтични общности военновременните остри и пост-травматичните 

психични разстройства на войниците, изпитали т.нар. „взривен шок”. Втората 

световна война поставя пред психотерапевтите изискването да направят 

категорична крачка отвъд хегемонията на модела на индивидуалната 

психотерапия.  

При избухването на войната през 1939 г., в Британската армия има 

„изключително ограничена експертиза в областта на психичното здраве” 

(Harrison, 200, p.83). За да се опитат да поправят това състояние, двама старши 

психиатри са назначени за консултиращи психиатри в британските въоръжени 

сили - Хенри Йелоулийз, ветеран от Първата световна война, и Дж. Р. Рийс, 

бивш директор на Тавистокската клиника. Вследствие на тези назначения „към 

юли 1943 година в армията служат 197 психиатри, които към 1945 година са 

вече над 300.”, пише Harrison (2000, p.84). Присъствието на бивши кадри на 

Тавистокската клиника в британската армия става забележимо по време на 

войната.  Наричана Тавистокската група или „невидимия колеж”, тази 

интелектуална група включва в редиците си Уилфред Бион и Джон Рийкман, а 

също и Харолд Бриджър, Том Мейн, Ерик Трист, Томи Уилсън Боулби, Рон 

Храгейвс и Джон Съдърланд. Макар не всички те да са клиницисти и 

лицензирани психоаналитици и групово-аналтични психотерапевти, всички се 

интересуват от психодинамика и психодинамична работа с групи и организации. 

По време на войната те имат възможност да работят интензивно с хиляди 

пациенти, поддържайки тясна комуникация помежду си.  

Донякъде по ирония на съдбата, по-ранният военен опит на Бион, 

военното му образование и физическият му атлетизъм го извеждат през 40-те 

на  ръководната позиция на предопределен да се превърне в „бащата на 
груповите отношения” (Fraher, 2002, p.14). Бион има военни заслуги в 

танковите части през Първата световна война и става танков командир във 

Франция в края на войната. След войната Бион започва да преподава история 

в Оксфордския Куинс Колидж. Той е активен спортист с отлични постижения  в 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

39 

 

плуването, водната топка и ръгбито. След Оксфорд става за около  две години 

училищен директор. Дъщеря му Франческа споделя през 1982 година: „към 

1924 година неговите интереси придобиват ясна насоченост  - психоанализата”. 

Бион завършва медицинското си образование в Болницата на Унивърсити 

Колидж, Лондон и се присъединява към служителите на Тавистокската клиника 

непосредствено преди началото на Втората световна война. Комбинацията от 

фронтови боен опит от Първата световна война, радушно приемане от 

консервативната институция на армията и класически психоаналитичен тренинг 

при Бион се оказва безценна за социалната психиатрия на Британските 

въоръжени сили. Недостигът на хора по време на войната сериозно препятства 

британските военни успехи. В тези времена на отчаяни усилия да се връщат  

бързо рехабилитираните войници обратно на бойните полета, Бион и неговите 

колеги започват да работят експериментално с групи лекуващи се болницата 

Нортфийлд военни. Трист (Trist, 1985, р.14) по-късно си припомня: „Нортфийлд 

беше голяма военно-психиатрична болница, която функционираше като 

разпределителен център. В зависимост от състоянието на даден човек, той или 

бе освобождаван от армията, или бе връщан в своята бойна част, или бе 

пренасочван за алтернативна военна  служба. Нуждата от хора за армията 

беше огромна. Всеки метод, който можеше да помогне големи групи от 

военнослужещи, емоционално травматизирани и екзистенциално 

деморализирани и демонстриращи невероятно разнообразие от психично-

здравни симптоми, проявяващи се в една или друга степен, да се завърнат 

обратно на военна служба в армиите, бе добре дошъл. Методите използвани 

до този момент бяха дали само ниски резултати”. 

В отговор на тези потребности Бион създава т.нар. „терапевтични 
общности”, описани в документа "Меморандумът от Уорнклиф" от 1939 

година. Идеята е в терапевтичната общност да се включи цялостната болнична 

система като терапевтично ангажирана временна организация (всъщност, по 

думите на Бион „психосоциална“  система или институция), която участва в 

лечението и възстановяването на пациентите, премествайки вниманието от 

индивидуалното лечение към груповите процеси, разбирането за лидерството в 

групата и общността, и  дълга пред обществото в условията на война.  
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Централна концепция в тази иновативна схема е схващането, че групата 
сама анализира своята собствена динамика, а не очаква външни 
директиви от авторитетни фигури и експерти като самите психотерапевти 
или армейското командване. Тази овластяваща „философия“ на Бион се 

превръща в основополагащ методологичен постулат в изследването на 

груповите отношения и оттам, в системната психодинамика още в хода на 

Втората световна война. Въоръжен с нея един от водещите социалните 

психолози от онова време - Курт Левин в САЩ, - насочва вниманието си към 

прилагане на постиженията на Тависток в областта на груповите отношения в 

по-големи и цивилни проекти, давайки началото на професионални практики 

като „груповата динамика” и „организационното развитие”(Lewin, 1947). 

Събитията, които се случват в Нортфийлдската болница имат огромно 

въздействие върху психиатрията по време на войната и след нея. Много от 

членовете на невидимия Тавистокски колеж след войната се завръщат към 

предишния си работодател - Тавистокската клиника. Голяма част от 

следвоенната работа на клиниката се базира на експериментите на тази 

междудисциплинарна група по време на войната в Нортфийлдската болница. 

Става дума, по-конкретно, за това, че експериментите с преживелищните и 

действени методи за групова работа и изграждането на терапевтични и 

рехабилитационни общности  полагат фундамента за нововъзникващата след 

войната област, наречена „групови отношения”(group relations) - втория 

елемент в триадата на психодинамиката на човешките системи - както вече го 

определихме. 

След войната Тавистокската клиника е изправена пред 

предизвикателството да събере късчетата останали от нейната по-рано 

процъфтяваща организация и да се съгради наново. През 1945 г. е изграден 

един преходен комитет за планиране, натоварен с това да се заеме с бъдещето 

на Тавистокската клиника и да преформулира мисията на клиниката в 

светлината на опита натрупан по време на войната. Този комитет, разбира се, 

се председателства не от друг, а от Бион, който, прилагайки своите открития в 

работата си с групите, помага за уточняване на основните въпроси и 

потушаването на конфликтите в самия комитет, което води и до приемането на 

неговия годишен доклад от самия комитет.  Този забележителен и за днешния 
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момент доклад очертава задачите на клиниката по следния начин: (а) 

проучване на ролята на извънболничната (социалната) психиатрия, 

основаваща се на психодинамичния подход и ориентирана към социалните 

науки и организационните практики в тогава все още неопределената среда на 

новата национална система за здравеопазване и следвоенно възстановяване; 

(б) създаването на Тавистокския институт за човешки отношения (Тавистокския 

институт) за изследването на по-широк спектър от организационни и социални 

проблеми, които към този момент  не се разглеждат като свързани с 

професионалната практиката в областта на грижите за психичното здраве (Trist 

& Murray, 1990).  

Именно, след приемането на този доклад през 1946 година в Лондон се 

основава Тавистокския институт за човешки отношения, който е с неоценим 

принос за автентичността в разбирането и задълбочеността в интерпретациите 

на груповата и организационна психодинамика. Особено, ако ги съпоставям с 

ограничеността в микро-икономическата парадигма за управлението и 

развитието на съвременните бизнес организации, приета и все още натрапвана 

в традиционните школи по мениджмънт и бизнес администрация.  

Периодът веднага след Втората световна война би могъл да бъде 

определен като същинско зараждане на задълбочените научни изследвания на 

груповите отношения, тъй като именно тогава множество изследователи 

възторжено експериментират с познанието извлечено по време на войната. В 

центъра на тези проучвания са Бион и неговите сътрудници от Тавистокската 

клиника, по-късно членове на Тавистокския институт за човешки отношения - в 

Англия, и Курт Левин и екипите на Националните тренинг лаборатории (NTL) в 

САЩ, надграждащи върху постиженията на Тависток приносите на NTL с 

напредъка в разработването през 1947 г. на т.нар „лабораторен подход” като 

преживелищен и действен метод за изследване и развитие в реални човешки 

групи и общности. Тези приноси се оказват основополагащи за появата на това 

което и днес наричаме „развитие на организираността” (Organization 

Development, OD), което е нещо много повече от деформиращия 

първоначалния замисъл на Левин превод на OD като „организационно 
развитие” (Organizational Development), всъщност. 
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В Лондон Бион също продължава да допринася за развитието на 

социалната психиатрия и динамичната групова психотерапия, без които е 

трудно да се постигне правдиво, цялостно разбиране на човешките групи, 

организации и по-големи социални системи. През 1948 г. той е поканен да 

поеме работата с няколко терапевтични групи, за да се демонстрира 

прилагането на груповите техники, които той изобретява и проверява в 

практиката си по време на войната. Докато работи с тази неголяма група от 

пациенти в отделението за възрастни на Тавистокската клиника, Бион решава 

да не дава никакви насоки на групата и да не я структурира по свой план, за да 

наблюдава спонтанната й реакция. По-късно Розенбаум и Снадовски 

(Rosenbaum & Snadowski, 1976, p.27) отбелязват, че причината за този рязък 

отказ от традиционните методи на груповата психотерапия има две съществени 

чисто психодинамични страни: „...първо, той не беше сигурен в това, което 

прави и решаваше да пази мълчание; и второ, той самият си беше една доста 

дръпната личност”. Вследствие на мълчанието на Бион в групата, пациентите 

са озадачени, разстроени или гневни и реагират спонтанно по множество 

различни начини. Уникална заслуга на Бион е, че той работи задълбочено с 

тези реакции и преживявания в групата, отчитайки цялостната и спонтанно 

разгръщаща се групова динамика, а не просто повърхността на поведението на 

отделните членове на групата. Това, което може да изглежда, че тогава е 

започнало с реакциите на неопределеността и липсата на лидерска 

директивност и експертна самовлюбеност в групата, а и като отражение на 

личността и самобитното групово присъствие на самия Бион, се трансформира, 

в крайна сметка, в една нова психотерапевтична техника за групова работа, 

която придобива централно значение за груповите отношения и традициите в 

организационното консултиране на Тависток.  Трист (Trist, 1985) описва 

следното наблюдение на подхода на Бион в работата му с групи: „Няколко са 

характеристиките на "груповия стил на Бион". Той сякаш беше отдръпнат, но 

заедно с това топъл, дружелюбен, крайно сдържан, но и неизтощимо търпелив. 

Той умееше да вдъхне чувство на всеобхватна сигурност - неговото качество 

докарало му прякора "Гибралтарската скала". Но "Гибралтарската скала" бе и 

много здрава и Бион сякаш излъчваше около себе си мощ (а и си беше един  

наистина внушителен физически мъж)”. 
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В термининологията на Мелани Клайн, която лично анализира Бион в 

подготовката му като психоаналитик, той може да се опише като предизвикващ 

съзнателно или не  групова проективна идентификация със себе си. А това се 

случва защото той - за да разбере несъзнаваното и автентично групово 

поведение, - предлага себе си на хората в групата като достъпен екран, върху 

който те могат да  проектират неудобните си чувства и нерешените си 

проблеми с вътрешните си, не винаги напълно осъзнавани конфликти (Gabriel, 

1999). Или както Трист го определя (р.31): „Той създаваше защитената среда, в 

която групата да драматизира по един спонтанен начин своята несъзнавана 

ситуация”. 

Методите на Бион са много силно повлияни от теориите на Мелъни 

Клайн - по специално, - от идеите й за базисните и най-първични 
(примитивни) защитни механизми като разцепването и проективната 

идентификация. Тези концепции дават на Бион свързващия елемент  между 

теориите, обясняващи индивидуалните несъзнателни преживявания и теориите 

му за преживяванията на груповото членство и участието в груповите 

взаимодействия. Бион разширява приложението на концепцията на Клайн като 

наблюдава как членството и участието в груповия живот  предизвиква някои от 

най-противоречивите чувства сходни с тези, които се изпитват към майката в 

ранното детство. Пречупена през концептуалната призма на Бион, теорията на 

Клайн за обектните отношения обяснява как преживяванията в групата 

включват примитивните ни фантазии, чиито произход лежи дълбоко в най-

ранните години от живота ни (Gabriel, 1999, p.118). Едно от несъзнателните 

желания на индивида в групата, например, е да се слее в едно 

недиференцирано симбиотично цяло – групата, общността, - както бебето се 

слива с кърмещата го гръд на майката. Макар и водещо до комфорт, 

удовлетворяването на това желание поражда и производни страхове - като 

страхът, че ще бъдеш погълнат и употребен от недиференцираната маса на 

групата или като страхът, че ще бъдеш отхвърлен или изоставен от нея. В 

своите статии Бион представя своите теории за груповото поведение, 

позовавайки се преди всичко на наблюденията си в дългогодишната си работа 

с малки групи и терапевтични общности.  
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Той издига хипотезата, че групите имат два основни оперативни 
начина (модуса) на функциониране и развитие.  

Единият начин на функциониране е наречен от него продуктивна, развита 

или зряла група, или както е най-често наричана „работeща група”(working 

group). Работещата група е преднамерено фокусирана върху задачата си и 

поддържа близък, автентичен и валидизиран контакт с реалността като 

непрекъснато го проверява и оптимизира чрез себерефлексията на членовете 

си.  

Другият начин на функциониране на групата е наречен „група с базисно 
допускане” (basic assumption group). Първичната задача на този начин на 

групово функциониране е сякаш – без тя въобще да го осъзнава и декларира 

ясно, - групата да е неавтентична и да работи предимно като  несъзнателна 

защитна система, служеща да разсейва и намалява тревожността на хората в 

групата като се избягват себезащитно болката, истинските желания и трудните 

емоции на членовете й, които възникнат в хода на груповата им работа.  

Бион първоначално идентифицира три типа защитно функциониране в 

модалността "базисно допускане": базисно допускане за зависимост (baD), 

базисно допускане за борба-бягство (baF), и базисно допускане за 
съчетаване (baP) (Bion,1961). И тук не става дума толкова за последователни 

разгръщащи се във времето етапи (стадии) в развитието на групата, колкото за 

различни психодинамични субмодалности в стила на груповите 

взаимодействия, за защитни и подоптимални форми на групово функциониране 

и развитие. 

Когато една група функционира по начина определен като доминиран от 

несъзнаваното групово допускане за зависимост - по думите на Бион: „даден 

човек в групата е винаги чувстван като намиращ се в положение да осигурява 

удовлетворяването на нуждите на групата, а останалите в тази група - като 

намиращи се в позицията на тези, чиято потребност се удовлетворява, 

прехвърляйки всички свои грижи на лидера, оттегляйки се назад и изчаквайки 

той да намери и предложи решения на проблемите им. В зависимата група 

скоро става ясно, че интегрална част от нейната структура е убеждението в 

това, че един от нейните членове е всезнаещ и всеможещ предводител, 

спасител и защитник на групата (Bion, 1961, p.74; p.82, p.99). Групата, следваща 
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несъзнателното си изходно допускане за търсене на защитеност, сигурност 

чрез зависимост не просто приема наличието на такъв лидер, а го излъчва - 

независимо дали е подбран официално или по неформален начин, - 

приписвайки му притежаването на компетентно мислене и свръхестествено 

можене, докато останалата част от групата се чувства слаба, следваща го и 

зависима от него. Когато лидера се провали в опита си да отговори на  

нереалистичните свръхочаквания, фантазиии желания на групата - както това 

неизбежно му се случва при този начин на групово функциониране, - групата 

бързо бива завладяна от фрустрация и разочарование, които я тласкат към 

това да елиминира „лошия лидер“ и да избере друг свой член за същата 

обречена на провал мисия. Следващият лидер също претърпява своя провал в 

тази непосилна задача на „спасител” в зависимата група (Bion, 1961; Gabriel, 

1999).  

Изходното (базисно) и в голяма степен несъзнавано допускане за 
формиране на двойки, за „съчетаването”, съюзяването в лидерска 
подгрупа, е налице, когато групата, организацията или обществото инвестира 

ирационално надеждите си за текущото си благополучие и бъдещото си 

оцеляване и развитие в двама или повече от своите членове като водеща 

мениджмънт подсистема в системата на групата, общността или обществото 

като цяло. Независимо от пола им, групата допуска за тях, че те са формирали 

двойка  -„чифтосали са се сякаш” в сексуалния смисъл на думата, - за да 

формират нова прокреативна, родителска група, или са се "слели" - сякаш в 

религиозния смисъл на думата, - за да родят месията, или са постигнали 

"съюзяване", което ще позволи да се постигне - в управленския и политическия 

смисъл на думата - световен мир и подарено, и управлявано от тях 

благоденствие за всички в групата, общността, организацията и обществото.  

Когато групата, общността, организацията функционира по начина, който 

Бион определя като доминиран от базисното несъзнавано допускане „борба 
или бягство“ хората в групата, общността и обществото сякаш познават и 

признават „само две техники за самосъхранение - борбата или бягството” (Bion, 

1961, p.63; p.65). Тук единственото лидерство, което се допуска за приемливо е 

лидерството на човека, който мобилизира групата, за да атакува някого  или 

нещо (в или извън нея), или  - когато това е невъзможно, - като алтернатива я 
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повежда в психично и/или социално бягство от заплахите дори за сметка на 

изкривяване на връзката на групата с обективната реалност. Именно тук, по 

думите на Бион, лидерите които не повеждат в атака групата или не бягат 

начело на нея към сигурност не са разбираеми и не се приемат от груповите 

членове за добри водачи. 

През 1961 г. Бион публикува най-влиятелната си книга Experiences in 

Groups, която представлява компилация на поредица от негови статии 

отпечатани поотделно през годините в различни списания като списанието на 

Тавистокския институт Човешки отношения (Human Relations). За съжаление, и 

днес много малко от консултантите по бизнес развитие и още по-малко 

мениджъри си правят труда да се запознаят внимателно със съдържанието й.  

От този момент нататък, обаче, неговите идеи за психодинамиката на 

групите и организациите имат широко въздействие върху множество различни 

сфери от аналитичната социална психология и социологията до системно-

психодинамичните изследвания на организационното развитие и лидерството. 

Пайнс (Pines, 1985,p.xi) прави следното наблюдение: „...това е вероятно най-

краткия и най-влиятелен текст в психоаналитичната групова психотерапия. 

Независимо от това дали сте съгласни или не с Бион, няма как да го 

игнорирате, защото той ви завладява с мрачността на най-дълбинните области 

на човешкия опит, разкривайки го със своите собствени „мрачни лъчи””. По 

сходен начин коментира приноса на Бион за дълбинното изследване на 

груповите процеси и Милър (Miller, 1998) „...теорията на Бион породи 

многотомна литература, най-вече в областта на психоанализата, груповата 

психотерапия и груповата динамика”. Концепциите на Бион се тълкуват и 

доразвиват от други теоретици, които ги прилагат в работата си с групи и 

организации.  Райс, Милър, Бриджър, Трист, Мензис и много други 

изследователи в областта на организационните и социалните науки свързани 

по един или друг начин с Тавистокския институт пренасят много от идеите на 

Бион  като тези за скритата (несъзнавана) групова психодинамика и за 

несъзнаваните защитни механизми в организационния живот в своите 

проучвания насочени към разбиране на системната психодинамика на 

човешките групи, организации и общности. 
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Първата тренинг група от цивилни не-пациенти в противовес на всичките 

групи от травмирани военнослужещи по време и след войната се осъществява 

през 1945 г. под ръководството на Бион, Рийкман и Съдърленд в Тавистокската 

клиника. Тя включва 12 члена, един от които е А.К.Райс. Въпреки, че тя успява 

да проведе едва шест срещи, изглежда групата оказва огромно влияние върху 

своите членове - и по-специално върху Райс. Райс е така завладян от новите 

методи, които му се разкриват, че става доброволец към групата в 

Тавистокския институт, ръководена отново от Бион. Тази тренинг група 

провежда своите срещи ежеседмично като малка изследователска група, която 

работи в продължение на две години в периода 1947-1948 година. Райс, който е 

антрополог по образование вече по-това време се е утвърдил като бизнесмен и 

организационен консултант с контакти в цял свят, и има много сериозни делови 

връзки с текстилната промишленост на Индия. Един от най-впечатляващите 

проекти на Райс (1958)  във фабриките в Ахмедабад и печатницата Калико в 

Индия се реализира от 1953 до 1956 година и е описан подробно в книгата му 

Производителност и социална организация: Експериментът в Ахмедабад. 

Преди това Райс е офицер в колониална Африка, където "поради либералните 

си убеждения и антипатията му към расовите предразсъдъци става доста 

непопулярен сред тогавашната британска колониална администрация" (Rioch, 

1996, p.11). Богатият жизнен и организационен опит на Райс се оказва особено 

полезен за него през 1962 година, когато в Тавистокския институт му възлагат 

да поеме ръководството на новите методи за учене от собствен опит, наречени 

„конференции по групови отношения” и да ги насочи към корпоративния и 

публичния сектор, търсещ нови управленски решения. Започнали още през 

1957 г. тези учебни събития се провеждат в университета в Лестър и така 

стават известни като „Лестърските конференции”. 

Милър ни припомня обстоятелствата довели до назначаването на Райс - 

"Причините бяха предимно прагматични: конференциите по групови отношения 

бяха на финансова загуба, която института не можеше да си позволи, а Райс 

имаше желание да ги направи финансово стабилни"(Miller, 1989, p.5).  

Въпреки че предоставя труда си за изграждане на теоретичната основа 

за конференциите по групови отношения, Бион никога не е присъствал 

официално на конференция на Тавистокския институт. Райс е този, който  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

48 

 

заедно с другите щатни сътрудници на института разработва дизайна на 

конференцията по групови отношения като разширява приложната страна на 

теориите и практиките на груповите отношения до територията на 

организационното консултиране. Шер, ставайки по-късно директор на 

Тавистокския институт, посочва: „Райс беше разговарял с хора като Трист, 

Мери Баркър, Тюрк, Гослинг и Ерик Милър, и разбира се, много други”.  

Така стартира идеята за създаването на лаборатория за 
организационно консултиране. И в тази лаборатория „...идват клиентите на 

Райс, и клиентите на Милър, и на Тюрк - също. В нея те щяха да научат нещата, 

които впоследствие да пренесат в техните организации като по-късно, от време 

на време, канят консултантите си в своите организации, за да продължат 

работата си там. Очакваше се по този начин да се създаде плодотворна връзка 

между Лестърската конференция и последващите организационни консултации, 

които Райс и другите имаха със своите организации-клиенти"(Fraher, 2002,p.74). 
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ГЛАВА 4:  
ТАВИСТОКСКИЯТ МЕТОД  
В ОРГАНИЗАЦИОННОТО КОНСУЛТИРАНЕ 

 

Този нов начин на мислене и учене, а след това и на прилагане на наученото 

обратно в организациите бързо се превръща в това, което днес наричаме 

„Тавистокски метод в организационното консултиране”.  

Този модел използва конференциите по групови отношения като начин 

да се освободят клиентите  от организационните смущения в техния бизнес 

свят чрез привличането им в една временна групово-динамична институция, 

която осигурява нужната защитена и автентична среда за интензивно учене от 

собствения опит. Тази защитена среда, в която едновременно работят няколко 

групи, - предоставя общ език и споделен опит, чрез които да се изгради връзка 

между клиентите и консултантите преди те отново да се върнат за съвместна 

работа на територията на организациите-клиенти. Не е трудно да се разпознае 

преноса на идеята на Бион за терапевтичните общности, а също и влиянието 

на лабораторния модел за изследване на човешките взаимодействия, идващо 

от Левин и NTL в САЩ, при изграждането на дизайна за тази преживелищна 

учебна общност, която пренася опита си в програмите за организационно 

консултиране и в реалния живот на организациите. 

След кратък еволюционен период между 1957-ма и началото на 60-те 

години, дизайнът на Лестърската конференция за групови отношения започва 

да се стабилизира и нейният формат става все по-предсказуем. Милър 

припомня, че "по същество, подходът заедно с неговите теоретични основания 

бе формално завършен в средата на 60-те години. След това "Лестърския 

модел" се превръща в оригинална база за множество други конференции, 

някои осъществявани от Тавистокския институт, някои във Великобритания и 

много други в дузина други страни по света" (Miller, 1989, p.1). Но в 

болшинството от случаите, всички тези конференции се осъществяват с 

активната подкрепа на Тавистокския институт за човешки отношения в Лондон. 

Макар, че структурата на конференцията и до днес се запазва в голямата 

си част непроменена, преживяванията в една конференция по групови 

отношения  никога не са едни и същи. Динамиката в отношенията между 

участниците и екипа варират сериозно и така никога няма две еднакви 
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конференции по групови отношения. Някои от събитията случващи се по време 

на Лестърските конференции се превръщат в отличителни белези на дизайна 

им. Фраер (Fraher, 2002) отбелязва някои от тях на основата на прегледа на 32 

брошури за проведени Лестърски конференции.  

Накратко, дизайнът е следният. Всеки участник в конференциите в 

включен в малка изследователска група за преживелищна работа, състояща се 

от приблизително 9 до 12 човека идващи от различни сфери на живота. 

Задачата на всяка малка група е да изучава собственото си групово поведение 

в хода на разгръщането му тук и сега. Във всяка група има консултант, който 

подпомага групата да работи по задачата си, съдействайки на групата да 

изследва динамиката на поведението й. Всички участници в конференцията се 

включват и в голяма изследователска група подредена в спироловидно 

разположени места за сядане. Първоначално работата в голяма 

изследователска общност не е част от оригиналния дизайн на конференцията, 

но бива добавена в средата на 60-те на основата на изследователската работа 

на Тюрк (Turque). Задачата на голямата изследователска група е да изучава 

поведенията, които може да се проявят в голямото множество от хора 

(тълпата) в срещите, включващи голям брой хора, които могат да влезат в 

междуличностни отношение "лице-в-лице" и в междугрупови отношения.  

В тази защитена групово-динамична среда не е необичайно да се 

сформират или отцепят отделни подгрупи, да възникнат анти-групи, и да се 

разгърнат специфични неавтентични фантазии, афекти и митове, каквито 

непрекъснато завладяват груповия и организационния живот. Трима-четирима 

консултанти обикновено се назначават, за да подпомагат групите да изследват 

своето вътрешногрупово поведение и междугруповите си отношения. Едно 

междугрупово събитие, което не е част оригиналния дизайн на конференцията, 

е успешно добавено към него през 1959 г. след изследванията на Харолд 

Бриджър (Harold Bridger). По време на това междугрупово събитие участниците 

могат свободно да сформират нови подгрупи в рамките на общността от 

предварително формираните учебни групи, за да изучават поведението в 

групите и между групите по начин, който сами свободно изберат.  

В допълнение, повечето конференции включват и едно иституционално 

(общностно) събитие, което позволява да се изследват отношенията и 
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свързаността между всички подгрупи, включени в конференцията като 

институция. Консултантите са на разположение и се включват по заявка на 

участниците по време на тези междугрупови събития.  Към самия край на 

конференцията, всички участници се включват в групи за рефлексивен преглед 

и приложение на опита, които се състоят от 5 до 10 човека със сходен или 

взаимнодопълващ се произход. Целта на тези групи по приложение на опита е 

да се даде възможност на участниците да направят рефлексия върху 

преживяното по време на конференцията и да обсъдят как да го използват в 

реалността на работата си в своите организации след конференцията. 

След участието си във всички събития по време на конференцията всеки 

участник прави оценка кои преживявания по време на конференцията са 

значими за него. Miller (1993,p.22) посочва: "Това, което научава даден участник 

е, следователно, уникално за самия него. Не може да му се каже "какво би 

трябвало да научи" и наистина самата тази фраза е израз на неавтентичност и 

зависимост от външни авторитети. Всички други хора по време на 

конференцията, включително и консултантите, могат само да предложат 

собственото си виждане за ситуацията, но само конкретния участник е в 

състояние да разбере случващото се в светлината на ролята, която има, 

връзката между случващото се около него и вътре в него. И поради това той е 

свой собствен авторитет, който да определя кое е валидно и да отхвърля това, 

което не е." 
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ГЛАВА 5: 
СИСТЕМНОТО В ПСИХОДИНАМИКАТА 
НА ЧОВЕШКИТЕ СИСТЕМИ 

 

Приблизително по същото време, по което след войната се оформят 

теоретичните и методологични рамки на конференциите по групови отношения 

в обсега на вниманието на социалните изследователи в Тавистокския институт 

попада работата на фон Берталанфи върху теорията за отворените системи 

(von Bertalanffy, 1950).   

Трист и Милър (Trist & Murray, 1993) пишат в един от докладите си: 

"Докато беше на специализация в института през 1951 г. Емери (Emery) от 

Австралия обърна внимание на колегите си за значението, което има за 

социалните науки идеята на фон Берталанфи за отворените системи. Това 

ни даде нов подход към индивидите, групите и организациите във връзката им с 

тяхната среда" (р.30). Интегрирането на мисленето за отворените, 

самоорганизиращи се и адаптивни системи с по-рано утвърдилата се социално-

психологическа перспектива на Тавистокския институт води в резултат до 

създаването на нова парадигма - т.нар. „социотехническа” гледна точка. 

Този подход създава условията за появата на на съвременната психодинамика 

на човешките системи 30 години по-късно.  

Третият и финален компонент в триадата от концептуални опори на 

системната психодинамика е именно концепцията за осмислянето на 
задачите и границите в комплексните самоорганизиращи се системи, взета 

от теорията на отворените системи. Системното мислене, разбира се, не е 

нещо ново дори и в края на XIX-ти век.  В действителност, както посочва 

Чърчман (Churchman, 1968) мисленето за системите може да бъде проследено 

назад поне до Републиката на Платон, т.е. 400 пр.н.е. Той добавя, че 

философите още от преди Сократ имат дори по-свеж подход към системите от 

Платон и Аристотел, интересувайки се предимно от „цялостни, космически 

системи”. А XIX-ти век ни дава множество автори, които изследват същността 

на системите като цяло - сред, които са и Хегел, Маркс, Шопенхауер, 

Ницше, Шпенглер и Спенсър (Churchman,1968, р.240).  

Тези ранни приноси към изследването на цялостните, сложни и 

адаптивни човешки системи полагат интелектуалната основа за изучаването на 
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социалните и организационни системи от психодинамична гледна точка по-

късно. Работата осъществявана в Tавистокската клиника преди Втората 

световна война и по-късно, след войната, - от Тавистокския институт за 

човешки отношения, - също е насочена към изучаване на същността на 

системите в тяхната цялост. По начин сходен с начина, по който успехите на 

психологията на групите по време на световните войни водят до напредък в 

сферата на груповите отношения, успехите на психолозите в армията по 

времето и след Втората световна война довежда до един разгърнат подход в 

мисленето за системите и тяхната психодинамика. Чърчман (Churchman, 1968)  

посочва, че "...след войната имаше трескава надпревара да се прилага подход, 

който тогава се наричаше "изследване на операциите" (operation research) към 

различни от военните проблеми, и по-специално в промишлеността" (р. ix). 

Един от създателите на "изследването на операциите" сър Чарлз Гуудийв 

създава и OPUS (Organization for Promoting Understanding of Society) като 

конкретен подход, който дава добри резултати и днес в изследването на 

несъзнаваните групови, организационни и социални процеси, които водят до 

оформяне на обществения живот и на практиките и институциите в него. 
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ГЛАВА 6: 
АНАЛИТИЧНИЯТ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД 
 

Чърчман посочва още, че "...с разширяването на научната перспектива, 

Гуудийв започва да определя своя подход като системен подход в груповите 
отношения и организационното развитие (р.xx). Още по-конкретно, с 

прецизирането на системния подход се интегрират постиженията в областта на 

психофизичните системи, методите на теорията на полето, разбирането на 

социалните системи като защити срещу тревожността, мисленето за 

организациите като отворени самоорганизиращи се, учещи и адаптивни 

системи и социотехническия подход. Тези пет теоретични нововъведения 

значително повляват върху разбирането на човешките системи (групите, 

организациите, общностите и обществото) и се превръщат в третия компонент 

в триадата от концептуални опори на психодинамиката на човешките системи, 

пораждайки яснота за задачите и границите в отворените групови и 

организационни системи. 

Трист и Мъри (Trist & Murray, 1990, p. 540) пишат следното: "Исторически 

съществуваха две основни концептуални системи в науките за човека - тези, 

идващи от психо-физиологическата схема за човешкия организъм, и тези, 

идващи от теориите за социалната структура или институционалните системи". 

Но в резултат от прилагането на полевата теория на изследването на 

операциите след войната, Трист и другите изследователи от Тавистокския 

институт предлагат една нова концептуална схема – аналитичната социално-
психологическа перспектива, която позволява и на социологическите и 

психологическите области на изследвания да се свържат. Те настояват за 

приемането на термина "аналитичен социално-психологически подход" на 

мястото на по-стария термин "психосоциален подход", за да акцентират върху 

проучването на влиянието на психичните сили върху функционирането и 

развитието на социалните системи – (вж. Trist & Murray, 1993, р. 29).  

Трист и Мъри (Trist & Murray, 1990, p. 37) по-рано отбелязват "Изходните 

концепции, които доведоха до възхода на аналитичния социално-

психологически подход бяха психоаналитичната теория за обектните 

отношения, теорията за полето и груповата динамика на Левин, културно-
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историческата теория за личността и теорията за отворените системи". 

Основният постулат на аналитичния социално-психологическия подход по 

това време е, че когато се изследват груповите, организационните и 

социалните, т.е. сложните човешки системи винаги се разкриват две 

симултанно влияещи върху организационния живот групи фактори. На едното 

равнище действат социалните фактори, които влияят върху реалността в 

организацията - чрез динамичното взаимодействие на организационната 

структура, продуктите и услугите на организацията, организационната култура, 

политиките и процедурите. На друго ниво, в действие са психодинамичните 

фактори, които влияят на организацията чрез ненапълно осъзнаваните 

страхове, тревожност, ценности, надежди, фантазии и убеждения на хората, 

които работят в нея. За да се постигне едно по-пълноценно и автентично 

разбиране на групите и организациите е нужно да се наблюдава динамиката и 

на двете нива на функциониране, както и техните интензивни и сложни 

взаимодействия. "Опитът от Втората световна война ни беше показал, че 

психоаналитичната теория за обектните отношения би могла да обедини 

психологическите и социологическите изследвания по начин, който не можеше 

да се предложи от друг модел", констатират Трист и Мъри (Trist & Murray, 1993, 

p.30). 

Последващите изследвания от членовете на Тавистокския институт 

Елиът Жак (Jacques,1952) и Изабел Мензис (Menzies, 1960) върху използването 

на груповите, организационните и социалните системи като 
психосоциални защити срещу тревожността се оказват основополагащи за 

бъдещия напредък на психодинамиката на човешките системи. Тези 

изследвания демонстрират как човешките групи, общности и организации 

развиват специфични механизми и практики за защита на членовете си от 

тревожността и объркващите ги фантазии, възникващи и заложени устойчиво в 

самото съществуване и функциониране - в живота на групата, общността и 

организацията. Тези психични и социални защитни механизми водят до 

институционалното установяване на методи, правила и практики, чрез които на 

членовете на организацията се дава възможност да боравят със смущаващите 

ги автентични емоционални преживявания в работата и отношенията им, и да 

ги „изкривяват“ защитно до неузнаваемост. Това са психични и социални 
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защити, които се "вграждат в самия начин, по който организацията работи" 

(Menzies, 1960, p.101) – например, самозащитните форми на дехуманизация, 

деперсонализация и административен цинизъм в емоционално наситената 

работа на здравните и социалните работници с техните клиенти. 

През 40-те, 50-те и 60-те години на XX-ти век различни изследвания на 

Тавистокските сътрудници (Jacques, Rice, Miller, Trist, Bridger и Menzies Lyth) в 

миннодобивната и текстилната промишленост, както и в здравеопазването се 

оказват със значително влияние върху развитието на още една важна 

концепция в рамките на системната психодинамика – „социотехническия 
подход”. Социотехническият подход дава възможност да се оптимизират както 

човешките (психодинамичните и психосоциалните) елементи, така и 

технологичните  и икономическите императиви в организациите. До този 

момент, социотехническият системен подход се фокусира върху нивото, което 

Бион (Bion, 1961) бе нарекъл първична работеща група, а не върху 

организацията като цяло и организацията в нейната системна среда. 

Напредъкът в теорията за отворените, самоорганизиращи се системи прави 

възможно да се разглеждат едновременно отношенията между отделния 

работник и работната група, между работната група и организацията, и между 

организацията и нейната комплексна социална среда. С други думи, теорията 

за сложните отворени и самоорганизиращи се системи се надгражда и 

разширява съществуващите разбирания за социотехническите системи по 

начин, който позволява да се изучава и повлиява груповата, междугруповата и 

организационната психодинамика в контекста на действителните 

организационни взаимодействия с външната среда на организацията (пазара, 

обществото, културата).  

По описанието направено навремето от Райс (Rice, 1965)  класическият 

модел на организацията е бил модел на една затворена система, която е 

механична и самодостатъчна организация капсулирана в своите собствени 

граници. Райс изтъква, че в контраст „отворените системи съществуват 

единствено като обменят вещества със средата си....като процесите на внос, 

преработка и износ на вещества са работата, която организацията 

осъществява, за да продължи да живее” (Miller, 1993, р.10). Милър (Miller, 1993, 

p.11) уточнява позицията на Райс, давайки следните примери: „Както 
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производствената фирма превръща суровините в продаваеми продукти (и 

отпадъци), така и колежа превръща новопостъпилите студенти в дипломанти (и 

отпаднали от обучението), привличайки и други ресурси: работници, 

преподаватели, оборудване, материали и т.н. Границите, през които 

преминават към и от организацията едновременно отделят предприятието от 

средата му и го свързват с нея”.  

Областта на проходимите граници започва да се разглежда в теорията 

на отворените системи като област с решаващо значение за пълноценната 

реализиция на ръководните, управленските функции в една група, организация 

или общност от хора. Ако границите са твърде отворени, е възможно външната 

среда да придобие твърде силно влияние и да смущава вътрешната работа на 

организацията. Ако границите са твърде ригидни, вътрешно-организационният 

живот може да достигне до стагнация и да стане недостатъчно гъвкав спрямо 

промените в пазарната и обществено-културната среда. 

Милър (Miller, 1993, p.11) посочва, че по такъв начин оцеляването и 

развитието на една група, общност или организация зависи от адекватната 

степен на самоизолация и пропускаемост в граничните области на тази група, 

общност или организация. Идеята за управлението на границите започва да 

прилага и психодинамичното мислене в разбирането за управлението на 

индидуалните (интрапсихичните), вътрешно-груповите, междугруповите  и 

организационни граници. Така Милър (Miller, 1993) и Райс (Rice, 1965) включват 

в работата си теориите на Фройд и Клайн като сравняват функциите на Егото с 

граничната област в индивидуално-психологически план. Райс (Rice, 1965, p.11) 

описва тази идея по следния начин: "При зрялата личност Егото - разбирането 

за себе си като уникална индивидуалност, - опосредства отношенията между 

автентичния вътрешен (интрапсихичен) свят от добри и лоши обекти, и 

външната (обективна) реалност, и така, поема по отношение на личността една 

"лидерска" или „управленска“ роля". По сходен начин, когато човек се 

ангажира в живота на групата и организацията, той се влияе както от 

вътрешната им интерактивна динамика като работна среда, така и от 

собствената си вътрешна (интрапсихична) динамика, която в голяма степен е 

продукт на предишната му работа и опита му от детските години. "Зрялото Его, 
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- по думите на Райс, - е това, което определя границите между това, което е 

вътре и това, което е отвън, а така и контролира транзакциите между тях." 

Групата, обаче, може да предизвика у индивида откритост към 

конфронтация с по-примитивни и автентични чувства и преживявания, идващи 

от реалното му Аз, като агресивността и надеждата в условията на зависимост. 

И индивидът обикновено не осъзнава този процес - тези подсъзнателни 

автентични усещания, емоции и желания сякаш се промъкват покрай „пазача” и 

се изплъзват от неговите Его-функции (Millere, 1993, стр.19). И макар, че тези 

примитивни чувства и защитите срещу тях остават незабелязани от съзнанието 

на индивида, те често оказват влияние в груповия живот и се усещат от другите 

в организацията. По мнението на Райс (Rice, 1965) тенденцията на повечето 

хора да отделят доброто от лошото в себе си и да проектират възникващите в 

резултат чувства върху другите около себе си е една от основните пречки за 

разбирането и овладяването на поведението им. А когато хората са събрани 

заедно в една група или организирана общност, автентичните им преживявания 

и несъзнаваните защитни механизми срещу тях получават възможност да се 

мобилизират, обслужвайки по този начин групата, при което „лошите“ или 

„опасни” автентични чувства се откъсват и проектират по един неавтентичен 

(фалшифициран от защитните механизми) начин върху авторитетните фигури в 

групата и организацията, чиято задача е да регулират граничните области в 

тази група или организация.  

Именно като един от методите да се изследва как хората се справят с 

тези проблеми на авторитета и взаимозависимостта си в организационния 

живот в края на 60-те години в Тавистокския институт се разработва 

методологията на конференциите по групови отношения. Така се достига до 

създаването на метод за използване на собствения групов опит, в който са 

интегрирани психодинамичната теория и теорията за отворените системи, 

предложена от природните и социалните науки.  

 
Всичко това - поне според мен, - превръща организационното 

консултиране в една съвсем различна от познатата от школите по бизнес 
администрация и мениджмънт психосоциална практика.  
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ГЛАВА 7: 
ПЪРВИЧНАТА РАБОТНА ЗАДАЧА 

 

В допълнение на разработването на метода на конференциите по групови 

отношения съчетаването на теорията за отворените системи и 

психодинамичната теория довежда и до едно разширено разбиране на 

концепцията на Бион за работната задача на групата.  

Както казах и по-рано, Бион постулира, че една група може да бъде 
разбирана като функционираща потенциално на две нива, в две 
функционални модалности - на нивото на една развита ефективно работеща 

група, която е ориентирана към решаването на своята работна задача, и на 

нивото на групата на изходните несъзнателни допускания, които понякога може 

и да подпомагат, но в повечето случаи затрудняват (смущават) изпълнението 

на работната задача на групата чрез разиграване на една от трите възможни 

защити срещу автентичността на преживяванията, поведенията и 

взаимодействията между хората в групата – зависимост, борба или бягство или 

съчетаване (Bion, 1961; Gabriel, 1999; Miller, 1993).  

Райс (Rice,1965, p.17) използва теорията на отворените системи и своята 

концепция за външните въздействия, за да преформулира концепцията за 

работната задача на групата. Райс нарича задачата, която една организация 

или група има да решава, за да оцелее „първична групова задача”. Неговата 

дефиниция е нюансирана с признанието, че контекстуалните фактори могат да 

повлияят дейността на групата и организацията води до открояване на 

значимостта при изследването на груповия и организационния живот на 

подробното отчитане на контекста във външната среда на групата или 

организацията, включително историческите и социалните влияния върху 

развитието й. Райс подчертава също колко важни за един организационен 

консултант са диагностиката и проследяването на факторите на груповия  и 

организационния контекст при оценката и укрепването на капацитета на 

организацията-клиент да оцелява и да се развива във всяка конкретна 

ситуация. 

В най-цитираната си книга Learning for Leadership Райс (Rice, 1965) 

описва, например,  един комплексен набор от вътрешно противоречиви задачи, 
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които едно предприятие има да решава едновременно във фукционирането си. 

В повечето случаи, според него, една от тези задачи се оказва решаващата, 

текущо приоритетната задача. Дадена организация трябва да се справи със 

своята първична работна задача, за да продължава да е организацията, която 

смята, че е. Ограниченията и изискванията от средата - политически, 

икономически, правно-нормативни и социални, в чиито рамки действа 

организацията оказват мощно влияние върху възприятията на хората за 

тяхната първична, приоритетна организационна задача.  

Един скорошен и много ясен пример за това как може да се измени 

първичната организационна задача може да се открие в това, което се случи в 

дните и месеците след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. в САЩ. 

Независимо дали до този момент първичната работна задача на организацията 

е била образованието на децата, организацията на търговските полети или 

спечелването на мачове от първенството на Националната футболна лига, в 

отговор на настъпилите промени в средата, организационните приоритети на 

11 септември 2001 г. се промениха рязко. Много американски организации - 

поне временно, - поеха (съзнателно или не) нова първична работна задача, а 

именно – реалното осигуряване на безопастността, сигурността или както би 

казал Райс „оцеляването” на членовете си, оставяйки настрани, „извън скобите“ 

всякакви финансово-бюрократични и икономически приоритети. Всъщност, 

именно в тези групи, общности и организации, в които това се случва по един 

продуктивен и автентичен начин, са и групите, общностите и организациите, 

към които хората впоследствие показват най-значими нива на лоялност, 

организационна идентификация и причастност. 

Напоследък сме свидетели как човешките групи и организации 

непрекъснато се изправят пред предизвикателството да са в крак с бързо 

променящата се среда и новите бизнес модели и технологии на 

глобализиращите се пазари. Навсякъде в обществото скоростта на промените 

нараства. В резултат, старите организационни и управленски парадигми няма 

как да са достатъчни, за да се посрещат новите потребности на хората в 

организациите. Както Кранц (Krantz, 2001, p. 134) посочва: „Големите усилия за 

организационна промяна поставят огромни психични предизвикателства пред 

членовете на организациите и изискват различни условия, за да се удържа 
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адекватно нарастващата тревожност пораждана от промяната. А при 

отсъствието на такива условия в организацията опитите за промяна е много 

вероятно да се провалят - отчасти поради това, че хората в организацията ще 

се насочат към използването на примитивни и деструктивни психични и 

социални защити в опита си да се предпазят чрез неавтентични преживявания, 

поведения и отношения от болезнените си безспокойства и страхове, 

придружаващи  промените”.  

Всички тези предизвикателства засилват изискването днешните и 

бъдещите ръководители на всички нива в организациите да се научат да 

разбират по-добре груповата и организационната психодинамика, ако искат 

екипите и организациите им да оцелеят и напредват в днешния свръх-

конкурентен и турболентен свят. Но затова могат да им помогнат само 
организационни консултанти, които сами усещат и разбират пълноценно 
груповата и организационната психодинамика в цялата й сложност.  

 

През последните 70 години аналитичната социална психология наистина 

направи важни приноси към изследването на групите и организациите - както на 

неорганизираните, аморфни групи като тълпите и инцидентните множества, 

така и на организираните, структурираните групи като работните екипи, 

организациите и социалните общности.  Вникването в историята на дългия път 

на влияние на психологията върху изследването на човешките групи и 

организации ни открива възможността да оценим въздействието на 

съвременната психология както върху изучаването на лидерството и 

динамиката на промените в днешните организации, така и върху промяната на 

психосоциалната практика на организационното консултиране.  

В частност, познаването и разбирането на историческите корени на 

психодинамиката на човешките системи не само ни позволява да разпознаем и 

оценим напредъка на предшествениците си, но и да го свържем с 

последващото развитие в областта на груповата и организационната 

психодинамика – процесуалното организационно консултиране в противовес на 

неавтентичното квази-експертно говорене на бизнес-съветниците и 

всезнаещите микро-икономисти в консултантския бранш. 
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УВОД 
Днес, в началото на XXI-ви век вече се отделя все по-значително внимание на 

планирането и реализацията на различни програми за организационни промени 

и реформи в институциите на частния и публичния сектор. Всички ние 

непрекъснато слушаме за различни политикономически, административни, 

корпоративни и в повечето случаи рационално-технически подходи към 

управлението на прoмяната. 

Такива като криещите се зад жаргонни термини като „преоткриване на 

правителството”, „реинженеринг на бизнес процесите”, „управление на 

тоталното качество”, „стратегическо планиране”, „непрекъснато 

усъвършенстване на качеството”, „управление на изпълнението”, 

„бенчмаркинг”, „приватизация” и разбира се, традиционното „организационно 

развитие” - превзето за съжаление, - от когнитивно-поведенческата приложна 

психология.  
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ГЛАВА 8: 
ДА ИЗГЛЕЖДАШ РАЦИОНАЛЕН И ЕРУДИРАН 
ВЪОБЩЕ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СИ И ПРАВ 
 
Повечето от тези - по същество, - социални технологии за контрол са 

рационални - в смисъл, че те опредметяват, операционализират формално-

логически и измерват количествено, и описват феноменологически различни 

аспекти на живота в  групите и организациите като резултати, продукти, цели, 

изисквания и възможности на средата, стратегии, работни процеси, задачи и 

ресурси. Съвременните организации непрекъснато се подтикват да 

преосмислят радикално своите мисии; да определят заинтересованите страни 

и клиенти; да формулират отново мисиите и стратегиите си, за да обслужват 

по-добре своите клиенти и радикално да преструктурират старите начини за 

работа (правенето на бизнес), така че да станат по-целенасочени, по-
ефективни и по-ефикасни. А понякога, дори и...по-етични и автентични, т.е. 

естествени и неподправени - в общочовешкия, но много важен смисъл на 

думата.  

В някои конкретни случаи това означава предимно реализиране на 
наглед рационални калкулации за непрекъснато свиване и оптимизиране 

в смисъла на правенето на нещата все по-добре, по-бързо и качествено с все 

по-малко пари и с по-малко служители (т.е. предимно икономически по-
ефикасно).  

В други, това води до прехвърлянето на отговорността за 
функционирането и развитието на организациите на други организации 

(аутсорсинг), на други собственици и, разбира се, на техните външни 

консултанти по организационно развитие. 

Насред всичките тези непрестанни реформи насочени към справяне с 
изискванията за групова, организационна и социална промяна човек рядко 

чува за груповата и организационната психодинамика като средство за 

постигане на подобрено изпълнение на работните задачи на индивидуално, 

групово и организационно ниво в човешките организации и общности. Това – по 

мое лично мнение, - може би се дължи в известна степен и на факта, че 

въпреки, че груповата и организационната психодинамика още на 
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методологическо ниво се интересува от всички т. нар. „обективни измерители” 

на трудовата дейност и рационално-техническите реформи, представителите й 

отиват и работят много отвъд тях, отчитайки постоянното присъствие и 
влияние на  несъзнавания живот на хората в действителността на техните 
групи, организации и общности.  

А така, те могат да се прилагат като ефективен начин да се работи 

критично с реалните интрапсихични и психосоциални смущения, които 
работниците, служителите и гражданите преживяват благодарение на 
рационално-техническите опити за управление и контрол на промените в 

мисията, структурата и организацията на живота в организациите, общностите 

и обществата им.  

За разлика от много от рационално-техническите и микро-

икономическите модели за външно мотивирано и контролирано, компулсивно-

обсесивно налагане на реформи, груповата и организационната психодинамика 

разкриват, че интрапсихичните и психосоциалните (групови и 
организационни) смущения в отношенията между хората са много често 
истинската причина за резервираността, апатията и съпротивата им срещу 

предлаганите им управленски модели и планирани организационни промени, 

диктувани от така организираните мениджъриалистки реформи на плашещото 

ги неавтентично (фалшиво) статукво. 

Ако погледнем на груповата и организационната психодинамика, - а аз 

постоянно се опитвам да го правя в книгите от този сборник,  - като на един 

наистина мощен, критичен и обективен подход, който може да подобри 

изпълнението на приоритетните работни задачи както на индивидуално и 

групово, така и на организационно и социално равнище, ще разберем как в 

същото време този подход би могъл да помага за снемането на психичния 

дистрес, емоционалното прегаряне, себеотчуждението, дефанзивността и 

неработоспособността, преживявани от фирмените и административни 

служители или членовете на една социална общност, изправени пред 

изискванията за поредните радикални организационни и социални промени.  

Но засега да бъдем напълно честни със себе си. В сравнение с 

рационално-техническите (т.е. доминиращите и днес политикономически и 

контролно-властови и нормативно-административни) подходи към 
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управлението на организационната промяна, за които вече споменах, 

концептуалните модели и практическите методи на груповата и 
организационната психодинамика не се познават, разбират и приемат 
адекватно от изследователите на организациите и практиците в областта на 

„управлението на организационните промени” и „управлението на човешките 

ресурси”, защото именно системната психодинамика често разкрива 
неавтентичността и фалша на масовите себеобслужващи, нарцистични и 
опростенчески управленски и консултативни практики.  
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ГЛАВА 9: 
ГРУПОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА - 
СЪВСЕМ НАКРАТКО 
 

В тази книга си  поставям три първични работни подзадачи:  

Първо, да предложа кратък увод в груповата и организационната 
психодинамика като аналитична консултативно-диагностична 
психосоциална практика. Въпреки, че въобще не е някаква  новост, 

използването на аналитичната социална психология при опитите за разбиране 

и опосредстване на груповите и организационните промени дори днес, в XXI-ви 

век,  определено все още не е в центъра на работата на консултантите и 

мениджърите в областта на осмислянето и справянето с организационните 

промени. Поради тази причина ще се опитам да опиша обхвата и методите на 
груповата и организационната психодинамика за теоретиците и агентите на 

промяната, които не са запознати с психодинамичните подходи към групите и 

организациите или субективно се защитават от тях.  

На второ място, тук ще потърся сравнение и контрасти между 
груповата и организационната психодинамика, от една страна, и 
рационално-техническите и микро-икономически подходи към 
организационната промяна, от друга. Поради това, че груповата и 

организационната психодинамика се фокусират върху скритата и неявна 

(несъзнавана) динамика в групите и организациите, този подход добавя 

значителна допълнителна стойност към всеки рационално-технически подход,  

насочен към оценката на откритите за наблюдение, достъпни за съзнанието и 

манифестирани преживявания, поведения и взаимоотношения на хората в 

техните групи, организации и общности.  

И на трето място, тази глава е посветена и на критичното разглеждане 
на приложимостта на груповата и организационната психодинамика към 
усилията за ефективна управленска и консултативна практика за 
реализацията на организационни промени в публичния сектор. Груповата и 

организационната психодинамика вече са използвани за реализацията на 

промени както в частните корпорации, така и в публичните институции, но 

поради това, че публичните (обществените) организации имат някои уникални 

характеристики, практиката на груповата и организационната психодинамика се 
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е натъквала на някои специфични ограничения на прилагането си именно в 

този сектор. Ще се опитам да откроя и обясня някои от тези ограничения, но 

също така ще се опитам да демонстрирам и как методите на груповата и 

организационната психодинамика може успешно да се използват, за да се 

подобри ефективността и на индивидуално, и на екипно, и на организационно, а 

и на обществено (системно) равнище в сектора на публичните услуги. 

И така, да обсъдим накратко възгледите на груповата и 

организационната психодинамика и техния аналитичен подход към груповия и 

организационния живот. Въпреки факта, че психодинамичната теория и 

практика са били използвани в изследването на организационните проблеми и 

в опитите за усъвършенстване на трудовата дейност през последните 70 и 

повече години, груповата и  организационната психодинамика не се разбира 

добре от мениджърите, консултантите, политиците и академичните 

организационни психолози. Ако се разбираше, нямаше да има толкова много 

провали в управлението на програмите за организационна и социална промяна, 

в реформите в бизнеса, администрацията и социално-политическите системи 

като образованието, здравеопазването и социалните грижи, например.  

Това не бива да ни изненадва. Вземайки предвид това, че 

психодинамичната или аналитична социална психология основно изследва 

несъзнаваните психодинамични сили и процеси в груповия, организационния и 

социалния живот на хората, много хора и силно заинтересовани групи имат 
личностни и професионално-ролеви трудности и – разбира се, - 
съпротиви в разбирането на това как подобен подход може да се прилага 

отговорно в бизнес организациите или в сектора на публичните услуги, в които 

постулата за рационалността на мениджъриалистката идеология на социалните 

технологии за контрол върху преживяванията, поведенията и отношенията 

между хората е превърнат и закрепен в своеобразен официален, т.е. 
системен култ в съвременна политикономическа религия.  

Ние имаме нужда да разберем по-добре централните концепции и теми 

на груповата и организационната психодинамика именно в тяхната 

приложимост към организации като съвременните бизнес корпорации и 

публичните (административните) агенции и институции. Тук е мястото да 

отбележа, че има значителен брой изследователи на организациите, които 
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работят не само на теоретично, но  и на практическо ниво във всички тези 

области. Тяхната работа като консултанти по групова и организационна 

психодинамика би могла да ни помогне в това твърде комплексно 

интелектуално начинание, ако се постараем да се запознаем с нея, разбира се 

(Howell Baum, Howard Schwartz, Harry Levinson, Abraham Zeleznik, Larry 

Hirschhorn, A.W.Carr, Isabel Menzies Lyth, Anton Obholzer, Elliot Jaques, James 

Krantz, Manfred Ket de Vries, Roger lehman и  Michael Diamond). 

 
Мета-логиката на системната психодинамика е донякъде сходна, но 

и много различна от психоанализата и динамичната (индивидуална и 
групова) психотерапия. Например, определянето на клиента е различно в 

организационната и в клиничната среда. Докато клиничният психоаналитик и 

психотерапевтът се фокусират върху цялостния субективен опит на пациента, в 

една конкретна организация клиента може да се определи на няколко 

структурни и интерактивно-процесуални нива - като конкретни служители, 

мениджъри, като генерален мениджър с екип от заместници, отдел(и) в 

организацията, като функционални управленски екипи, и дори като 

организацията като едно цяло, а защо не и като организация, която е част от 

мрежа от организации (както е в големите бизнес холдинги и във всяка 

държавна администрация). В практиката, обаче, за повечето организационни 

консултанти, които работят в парадигмата на груповата и организационната 

психодинамика клиента се определя на групово или организационно равнище с 

основен фокус на вниманието към характеристиките на отношенията в и 
между групите и звената в организацията. Индивидуалните 

(интрапсихичните) проблеми се диагностицират и решават, но само дотолкова, 

доколкото оказват влияние на груповото и организационното фукциониране, 

оцеляване и развитие.  

В клинична среда и на клиента, и на неговия консултант е много по-лесно 

да запазят личната анонимност, дискретността и автентичността на 

консултативния процес, а също и личното интерсубектно пространство на 

клиента и консултанта. В контраст на това, организационните консултанти 

и членовете на една организация-клиент са много по-видими един за друг и 

често са натоварени с очаквания да общуват допълнително в различен 
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социален контекст, обсъждайки открито групови, организационни и социални 

проблеми директно в практиката си. В резултат, уважението към личното 

пространство по време на работата за подобряване на отношенията между 

отделните хора и организационните звена изисква от организационния 

консултант да развие способностите си да поставя твърдо и тактично граници и 

неотменно да се грижи за автентичното си присъствие в групата и 

организацията,  с която работи (Menzies-Lyth, 1961/1988). 

Ако за миг оставим тези наглед формални различия настрана, 

допусканията на експертите в груповата и организационната психодинамика са 

в голяма степен аналогични с тези на експертите в клиничната психоанализа, 

индивидуалната и груповата психотерапия.  

На първо място, приема се, че хората почти постоянно изпитват в 
групов и организационен контекст екзистенциална несигурност, силни 
емоции и в частност, тревожност в отговор на самото съществуване и 

функциониране на групата, организацията и културата, от която са част. 

Същото се отнася и за необходимостта от и натиска за промени, пред които 

повечето от човешките групи, общности и организации постоянно са изправени.  

Да вземем например, съкращенията, сливанията и преструктуриранията, 

които често водят до засилване на индивидуалната и групова тревожност в 

бизнес-предприятията и мобилизират психодинамичните защити срещу нея в 

групите на утилитарните (насочени към генериране на печалба) организации, с 

които работим като консултанти. Често срещано е положението, при което 

липсата на яснота за организационните цели, за работните задачи, за 

отговорностите и за отношенията „ръководител – подчинени” може да засили 

тревожността и да активира защитните поведения на хората в организацията и 

преживяванията им за неавтентичност и отчуждение (алиенация). Въпреки, че 

защитите могат и да са донякъде полезни като средство за снижаване на 

рисковете за хората свързани с възможните промени, ако тези интрапсихични и 

психосоциални защити станат ритуализирани и се институционализират в 

групите и в организацията като цяло, както индивидите, така и цялата 

организация могат да се окажат неспособни да се справят с реализацията на 

нужните промени и това да доведе до възникване на вторични организационни 
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проблеми (Diamon, 1993a; 1993b; Hirschhorn, 1988; Jaques, 1957, 1976; Menzies- 

Lyth, 1961/1988).  

Следователно, налага се логичния извод, че подходите към 
„управлението“ на организационната промяна и обществено-
политическите реформи следва да се съобразяват с начините, по които 
несъзнаваната – в преобладаващата си част, - психодинамика може да 
възпрепятства груповото и организационното функциониране и 
потенциалния успех на усилията за организационна и обществено-
политическа промяна. 

Груповата и организационната психодинамика като методологични 

основи на организационното консултиране се стремят да изведат наяве 

скритите от съзнанието на хората в организациите защитни и 
регресионни, но и творчески процеси, които пречат или помагат на хората, 

групите и организациите да осмислят и реализират своите автентични работни 

цели и задачи. Голяма част от работата на специалиста в областта на 

груповата и организационната психодинамика е насочена към извеждане на 
повърхността, диагностициране и интерпретиране на защитните процеси 
и техните неавтентични артефакти (симтоми и символи) в груповия и 
организационния живот, от една страна, и на идентифицирането и 
ангажирането на подтиснатия творчески потенциал на хората в 
организацията - клиент. Подпомагайки членовете на организацията да 

осъзнаят механизмите и ефектите на тези институционализирани и лични 

самозащити и самозаблуди, например, организационните консултанти са 

водени от разбирането, че така членовете на организацията ще могат по-

свободно и осъзнато да видят и изберат отговорно алтернативни и по-

автентични начини на мислене, поведение, взаимодействие и/или 

структуриране на организацията си.  

Защитните механизми срещу тревожността наблюдавани в групите и 

организациите - е, поне най-често проявяващите се от тях, - включват 

изтласкването, проективната идентификация, разделянето (раздвояването, 

разцепването)  и интроекцията (само, за да спомена една важна и често 

наблюдавана част от тях).  
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Изтласкването, например, е очевидно в групи и организации, в които 

членовете им отричат с увереност, че на интрапсихично, групово и 

организационно ниво се случват значителни и безспокоящи ги промени 

независимо от факта, че се закриват работни места, че стават промени в 

ръководството и че  всички са деморализирани, цинични и някак хронично 

отчуждени един от друг. 

Проективната идентификация е интрапсихична и психосоциална 

защитна стратегия, която може да се наблюдава, например, когато даден член 

на организацията - вместо да осъзнава собствената си неадекватност, - 

обвинява за личните си и за организационните проблеми, и се опитва да 

превърне в изкупителна жертва друг свой колега, който в резултат на 

проекциите започва да се държи от своя страна неадекватно в опитите си да 

реши тези объркващи го междуличностни и организационни проблеми. 

Раздвоението или разцепването е компонент от проективната 

идентификация и е налице, например, в случаите, когато членовете на групата 

или организацията се оказват неспособни да разглеждат себе  си и/или своята 

група или организация като състояща се както от добри, така и от лоши, здрави 

и болезнени, идеализирани и отхвърляни  характеристики и части („обекти“). 

Вместо това членовете на групата или организацията в отговор на личните, 

междуличностните и организационните си напрежения и безпокойства  могат да 

започнат неавтентично да възприемат и описват своя отдел в организацията 

като „добрия, елитния, безпогрешния” (вътрешно-групов фаворитизъм),  а 

останалата част от организацията - като „лоша, посредствена, укорима” и 

нуждаеща се от корекции. 

Интроективните механизми на защитна идентификация са в 

действие, например, когато някой в групата или организацията „поема в себе 

си” някаква част от външния свят, правейки я част от себе си, т.е. 

идентифицирайки се с нея. Например, интернализирането на междуличностния 

стил на лидера чрез идентификацията на последователите му с него - за да се 

улесни следването му и да се осигури симпатията и подкрепата му, - е типичен 

пример на интроекция, която тласка маса хора в организациите към 

несъзнателна неавтентичност (фалш, престореност, деперсонализация) не 

само на равнището на поведенията и взаимоотношенията им с другите в 
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организацията, но и на нивото на собствените им интрапсихични преживявания 

– потребности, чувства, желания, ценности, конфликти и т.н. 

За да забелязва, разбира и интерпретира адекватно защитните модели 

на поведение и общуване в групите и  организациите, организационният 

консултант следва да изгради у себе си много от същите умения, които са 

необходими на психоаналитиците и психотерапевтите  в клиничната ситуация.  

 
Първичният инструмент, използван от организационния консултант 

е всъщност самия той -  включително, неговата личностна автентичност и 
психодинамична, групова, организационна и социална компетентност 
отвъд всякакви професионални и експертни фасади, образователни и 
научни титли, героични пози и готови решения. Организационният 

консултант, а и всеки организационен лидер и професионален мениджър 

следва да има и използва уменията и силата си да удържа и вмества тревогите, 

симптомите и защитите на груповите и организационните членове, с които 

работи, докато те станат самостоятелно, но и с негова помощ по-способни да ги 

осъзнават, осмислят и обсъждат открито; отговорно и самостоятелно да се 

конфронтират и справят с тях, с техните източници в собствената им практика, 

в начина им на действие, мислене и съвместен живот.  

Допускането, свързано с тази психодинамична, групово-динамична и 

организационно-процесуална компетентност на организационния консултант е, 

че удържането и вместването на тревожността дава на членовете на 
организацията достатъчно безопасни и надеждни интерсубектни условия, 
за да предприемат благодарение на конструктивното и зряло присъствие 
на консултанта си нужните им промени. От своя страна, удържането и 

вместването на тревожността на организационните клиенти в комплесното 

времепространство на консултативната ситуация може да се случва само 
когато консултанта обмислено и рефлексивно изслушва, чува и общува с 
членовете на организацията, без да прелива (пренася) към тях 
собствените си безпокойства и защитни реакции, нарцистични 
самозаблуди и себеобслужващи уклони. А това означава, че самият 

консултант следва да е автентичен в присъствието си, във връзката си с 

действителността и с вътрешните си потребности в консултативната ситуация. 
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Малко по-късно ще ви дам един много конкретен пример колко важно може да е 

това когато говорим за т.нар. „управление на организационната промяна”. 

В допълнение, организационните консултанти следва да култивират у 

себе си нагласи на приемане на клиента, отказ от оценъчно отношение към 
него и активно да се ангажират с изслушването и неподправеното, 
неманипулативно общуване с членовете на организацията - понякога 
определяна като автентична и автономна аналитично-интерпретативна 
диспозиция (Shapiro & Carr, 1991). Подобна нагласа позволява на 

консултантите по групова и организационна психодинамика да участват в 

консултативния процес без лично да си приписват заслугите или да поемат 

отговорността за резултата от него, а да ги разглеждат като функция от 
повишаване на качеството и автентичността на двустранните 
взаимодействия „консултант – клиент”. 

И накрая, организационните консултанти, които разбират и прилагат 

адекватно груповата и организационната психодинамика като методология и 

работен метод следва да са наясно с динамиката на преносите и контра-
преносите в диагностично-консултативния процес, развивайки и 

използвайки себерефлексията си до равнище, която им позволява да 

разграничават собствените си защитни и себеизтъкващи предразположености 

от несъзнателната групова и организационна динамика в системата на клиента 

си.  

Например, когато даден консултант, излизайки от трудна сесия, 

чувствайки се гневен или защитаващ се в отношенията си с конкретен 

представител на организацията-клиент (да речем, нейния изпълнителен 

директор), претегля внимателно преживяванията си с ясна представа за 

личните си желания (да избегне конфликтите, например) и интерпретира по 

този начин смисъла на случилото се в консултативната сесия, то консултанта в 

този случай е наясно, че гневните му чувства към клиента отразяват по-скоро 

личните му самозащитни тенденции, отколкото автентичната групова и 

организационната психодинамика в актуалната ситуация на конфронтация. 

Осъзнаването на границите между себе си и другия/другите в организацията-

клиент е решаваща страна в разбирането за ролята на преносите и контра-

преносите в организационното консултиране.  
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Сега си отговорете сами честно на въпроса: „Колко организационни 
лидери, професионални мениджъри, а и бизнес-треньори и консултанти 
с които се познавате, са склонни да обмислят, проблематизират и 
обсъждат тези аспекти от ежедневната си работа?”. 

 

Груповата и организационната психодинамика твърдо и ясно отстоява 

позицията, че груповото и организационното функциониране не могат да бъдат 

разбрани и усъвършенствани, ако скритите, несъзнавани психодинамични 

процеси в групите и в организацията като цяло не се проучват, разкриват, 

осмислят, обсъждат и преобразуват именно защото институционализираните 
на индивидуално, групово и организационно ниво защити са в състояние 
да попречат на хората в групата и организацията да разпознаят тези 
страни в живота си като дисфункционални и непродуктивни и 
неавтентични. Диагностично-консултативната практика не е никакво 

изключение – в нея действат същите мощни и несъзнавани фактори. Познавам 

много „консултанти”, които в самоувереността и експертното си самодоволство 

си въобще не осъзнават какви ги вършат в конкретните си взаимодействия с 

клиента.  

В контраст на това повечето рационално-технически, 
политикономически и нормативно-административни подходи към 
груповия и организационния живот на хората се фокусират предимно 
върху измеримите, видимите и контролируеми аспекти на 
индивидуалните, груповите и организационни процеси и резултати. Тези 

подходи са склонни да допускат, че хората са експлицитно и постоянно 

рационални и формално-логични в работната си ситуация. А оттук и, че 

имплицитните емоционални и несъзнателни аспекти, които ежесекундно влияят 

на преценките, преживяванията, мисленето, поведението и взаимоотношенията 

им с другите в организацията, следва като цяло да се пренебрегват и - както е 

типично при тези подходи, - да не се отчитат и проучват систематично.  

Тук едва ли ще се учудите, че се сещам отново и отново за един от 
любимите анекдоти разказвани навремето лично от Фройд. Анкедотът е за 

един сериозно пийнал си джентълмен, който усърдно търси връзката с 

ключовете си под светлината на уличния фенер, за който се държи, за да не 
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падне – не защото е загубил ключовете за дома си там, а просто защото там е и 

светло, а и има за какво да се държи, за да не падне на тротоара и да загуби 

авторитета и самоуважението си. Обобщено съвсем простичко и 

добронамерено: повечето рационално-технически подходи към 
управлението на организационните промени и обществено-политическите 
реформи, възприети от икономистите, политиците, изпълнителните 
директори, държавните чиновници, а също и от изследователите на 
организациите и много консултанти са все фокусирани по аналогични 
начини върху намиране на повърхностен удобен отговор на въпроса 
какво да се направи, за да се реши даден организационен и социален 
проблем, докато представителите на груповата и организационната 

психодинамика се стремят да разберат дали, защо и как проблемите 
възникват на основата на несъзнаваните, дълбинни и „ирационални” 
измерения в груповия, организационния и обществения живот на хората. 

На второ място, от гледната точка на застъпниците на груповата и 

организационната психодинамика процесът на промяна в комплексните 
човешки системи е холистичен.  Това изисква разбиране както на 

рационалните, така и на ирационалните, както на осъзнаваните, така и на 

несъзнаваните и изтласкани от съзнанието аспекти на индивидуалното, 

груповото, организационното и социалното поведение на хората. С други думи, 

един ориентиран към вникване в груповата и организационната психодинамика 

подход към организационното консултиране отстоява позицията, че 

структурата и динамиката на организацията, вътрешно-организационната 
среда, включително, командно-йерархичната верига, разделението на 
труда, разпределението на финансовите ресурси и резултати, 
официалните комуникативни процеси и т.н. са важни, но не драстично по-
важни и по-легитимни предмети на изследване и въздействие отколкото 
са емоционално наситените преживявания и несъзнаваните 
психодинамични и социални защити, които влияят на организационното 

поведение и организационните отношения.  

Така, системната психодинамика не се опитва да измества рационално-

техническите подходи към т. нар. „управление” на организационните промени и 

обществено-политическите реформи, а по-скоро щедро надгражда в огромни 
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дози знания и открития с допълнителна стойност и висока валидност към 

техните продукти, артефакти и формално-логично обосновани препоръки. 

Различията между много конкретния и диалектически системно-

психодинамичен подход и твърде абстрактния, линеен рационално-технически 

подход към организационната промяна, организационното и социално 

(обществено-политическо) развитие са още по-лесни за разбиране, когато 

сравним двата подхода в самата практика.  

На трето място, рационално-техническите подходи се фокусират 
върху нещата, които могат да се наблюдават, осъзнават и измерват 
относително лесно на когнитивно и поведенческо равнище - например, 

съотношението между вложеното и полученото, времето на реагиране, 

степента на изпълнение на планираните показатели, намаляването на жалбите 

на клиентите, изпълнението на набелязаните цели. Класически пример е, че 

много консултанти в тази позитивистка и „квази-научна” парадигма се 
предоверяват на това, което хората им казват чрез попълване на 
въпросници, за които не знаят какво всъщност измерват.  И защо им е – 

това са въпросниците на консултанта, той си ги обработва и си тълкува 

резултатите им!? И ги представя с възможно най-неавтентичното твърдение 

заложено в началото на повечето от тези инструменти – фалшивото „тук няма 

правилни или погрешни отговори”. 

Макар подобни диагностични резултати да са важни когнитивни и 

поведенчески променливи, които не е трудно да се осъзнаят, те много по-често 

отколкото ползвателите им осъзнават на практика скриват, изкривяват и 

пренебрегват огромно поле от реални психични състояния, групово-динамични 

и системно-процесуални фактори и условия в живота и дейността на хората в 

организациите. Ако хората в една работна група и организация са психично 

дефанзивни, неавтентични и изцяло външно мотивирани в съвместната си 

работа, например, то успешното изпълнение на препоръките основаващи се на 

така събрана диагностична информация е малко вероятно. Дори и при свръх-

усилия от страна на ръководството за управление на препоръчаните от 

консултанта организационни промени биха имали контрапродуктивен ефект – 

хората в организацията разбират, че мениджърите им са се „съюзили” с 

консултантите „зад гърба им” - всъщност, за да не вземат под внимание  какво 
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наистина чувстват и мислят за планираните промени останалите хора в 

организацията. 

Докато първичният инструмент  използван в груповата и 

организационната психодинамика е умението на организационния консултант 

да работи рефлексивно с емоционалните си реакции и интерпретациите си на 

наблюдаваните цялостни модели на групово и организационно поведение,  то 

при рационално-техническите подходи към промяната се разчита много повече 

на различни технически, инструментални решения: анкетни методи за 

проучване, въпросници и други номотетични техники за количествено 

измерване, сравняване и оценяване, чрез които се събира - в повечето случаи 

избирателно, - квази-обективна информация (наглед валидна и пълноценна 

информация) за индивидуалното, груповото и организационното 

функциониране (представяне). 

Акцентът върху събирането на подобни „обективни” на пръв поглед 

данни е по-силен при рационално-техническите подходи, отколкото в груповата 

и организационната психодинамика. И наистина, в сърцевината на повечето 

мениджмънт и политически реформи, както точно описва това Лин (Lynn, 1981, 

p.75) е поставено "непрекъснатото сравняване на измеримите придобивки и 

разходи, и създаването на външни материални стимули за поведението, 

което максимизира първите и минимизира вторите."  

Казано по един наистина съвсем обобщен начин, агентите на промяната, 

които приемат и прилагат груповата и организационната психодинамика никога 

не биха игнорирали събраните от всички други данни. Именно те биха поискали 

дори събирането на още и още данни, както и на данни за начина, по който са 

генерирани данните, за да се изгради една по-добра и по-пълна картина на 

действително случващото се в организацията и в консултативния процес. Те, 

обаче, със сигурност биха отишли отвъд така събраните „обективни“ данни и 

удобните „обективни” и спретнати инструменти, за да изследват по-

задълбочено конкретните субективни, интерсубективни и трудни за 
осъзнаване психични и междуличностни състояния и интерпретации на 
членовете на организацията-клиент - както на групово, така и на 
индивидуално  и системно ниво.   
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Там – образно казано – в „тъмното” са не само „изгубените ключове” 
на групите, организациите, общностите и обществата с неудобни 
проблеми, но и отговорите на въпроса защо те не се търсят там където са 
в действителност, а само на други удобни и щедро осветени места. За 

поуката от анекдота на Фройд става дума. 

Въпреки, че различията между системно-психодинамичния и рационално-

техническия подходи към управлението на организационната промяна – без 

или с външна консултантска помощ,  - да са съвсем ясни, не е така ясно 

положението когато се сравняват системната психодинамика и консултирането 

за организационно развитие (OD) (OD от Organization Development). 
Преди всичко, OD исторически има силна хуманистична и психологическа 

нишка в тематиката и практиката си, свързана поне отчасти с традициите на 

школата на човешките отношения в научния мениджмънт. Поради това винаги 

може да се очаква, че OD консултантите ще имат определено отношение към 

работата с емоционалните, афективните и дори ирационалните аспекти на 

индивидуалното, груповото и организационното поведение. Това поставя 

практиката в областта на организационното развитие много по-близко до 

груповата и организационната психодинамика, отколкото до рационално-

техническите, административно-властовите и микро-икономическите подходи 

към организационното фукциониране и организационната промяна (т. нар. 

„бизнес и мениджмънт кансълтинг”).   

И наистина, различните определения на организационното развитие 

също го описват като систематичен, реализиращ се отгоре-надолу, обхващащ 

цялата организационна система подход към промяната, който може да изцяло 

да следи и за регистрацията на важните рационално-технически и 

икономически прменливи като структурата, целите, стратегиите, комуникациите, 

лидерството, работните процеси и т.н. (Cummings & Worley, 2001; Lynn, 1981). 

Проблемът е, че много OD консултанти, които си мислят, че се занимат с 
организационно развитие, на практика правят нещо съвсем различно, т.е. 

съзнателно или не са неавтентични във взаимодействията с клиентите си, 

които пък са неавтентични с тях като техни консултанти. В резултат, OD става 

по-скоро организационно декориране (organizational decoration). 
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Много самоуважаващи се джентълмени-консултанти търсят загубените 

ключове заедно със замаяните си клиенти – други джентълмени - мениджъри, - 

само там където е по-светло и могат да се държат за нещо, за да не паднат 

заради споделеното си опиянение – да се възползвам за пореден път от вече 

брадясалия анекдот на Фройд.  

 

Е, това, което се опитвам да кажа с всичко дотук е, че много голям 
процент от това, което се случва под внушителни етикети като 
„управленско” и „бизнес” консултиране, „управление на 
организационните промени”, „управление на човешките ресурси”, 
„обществено-политически реформи”, „нов политически курс” в 
държавното управление е именно на това ниво. 

 

Както вече отбелязах заради комплексността си груповата и 

организационната психодинамика изискват да бъдат разбирани и практикувани 

като холистични психосоциални практики, вземайки предвид, че те също 

изискват да се следят всички тези достъпни за рационално-техническия 

логично-позитивистки анализ променливи, но и ги интерпретират много по-

комплексно – в много по-широк контекст от допълнителни данни за груповия и 

организационния живот и то с по-комплексни и динамични взаимовръзки между 

тях. Пример за това е факта, че някои от най-известните представители на 

груповата и организационната психодинамика (Diamond, 1991; Krantz, 1999; 

Levinson, 1972; Zaleznik, 1995) са реализирали като агенти на промяната 

различни рационално-технически стратегии за решаването на организационни 

проблеми. Те също така използват различни програми за интервенция 

взаимствани от OD програмите - напр., изследване в хода на дейността (action 

research), анкетни проучания, индивидуално и  групово интервюиране, фокус-

групи, сесии за обратна връзка с участниците в организационните проучвания и 

организационната диагностика, и мн. др. В това отношение, работата им 

изглежда доста сходна с работата на останалите OD консултанти . Агентите на 

промяната със системно-психодинамична ориентация, обаче, също така 

препоръчват решения на системно-психодинамичните проблеми на групите и 

организацията, които приличат на откриваните в организационното развитие 
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програми за решаване на конфликти, изграждане на екипи, развитие на 

организационната култура и т.н. Единствената, но изключително съществена 

разлика при това е, че при системно-психодинамичния подход се изследва, 
анализира и интерпретира несъзнателната психодинамика, която влияе на 
индивидуалното, груповото и организационното поведение, докато в 

традиционното организационно развитие (OD) има тенденция да се анализира 

и диагностицира преди всичко осъзнаваната динамика и манифестираното 

поведение на индивидите и групите, което най-просто казано съвсем не е 

цялата истина за състоянието на нещата в човешките групи, организации и 

общности.  

Тук е полезен за осмислянето на казаното от мен един друг образ от 

богатия образно-метафоричен език на психоанализата – представете си един 

плаващ в океана фирмен „айсберг” и си дайте сметка, че той не е в никакъв 

случай само своята видима част и рядко се движи само на собствена „тяга”. 

Даже напротив – над 75% от него е в потопената му под повърхността част. 

Там винаги са и центъра на тежестта му и множеството скрити пукнатини, които 

определят движението и целостта му във всеки един момент. Така е и 

човешките системи - от най-малката човешка група (диадата) до мега-

общностите от хора като пазарите, електоратите, конгрегациите 

(изповеданията), човечеството. Лесно достъпните данни за тяхната 
структура и функциониране в повечето случаи са крайно непълни, 
недостатъчни и повърхностни, а често дори и много подвеждащи. 

Основна разлика при това е, че нагласите, подходът и уменията на 

системно-психодинамично ориентираните организационни консултанти се 

основават както на едно задълбочено разбиране и  на собствените им 

несъзнателни преразположености, така и на чувствителността им към 

манифестацията на несъзнателните защитно-съпротивителни процеси в 

групите и организациите. Между другото именно тези защитни (интрапсихични, 

групово-динамични и психосоциални) процеси са отговорни за това, че 

човешките групи и организациите често живеят в една откровено 
фалшива, себеобслужваща ги, неавтентична псевдо-реална картина 
(организационна митология, фикция или мениджъриълистка идеология) 
за действителността си. „Обективните” леснодостъпни данни за нея не ни 
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казват нищо съществено за скритата, неосъзнавана в своята тоталност 

обективна ситуация на груповия и организационния живот.   В резултат, при 

работата на консултанта с тези труднодостъпни, скрити и постоянно маскирани 

страни на груповия и организационния живот, представителите на 

организацията-клиент имат шанс да се приближат до истини за него и да се 

почувстват много по-дълбоко разбирани и много по-дълбоко и честно 

разбиращи себе си, а оттук – ако това не ги изплаши, - често и по-свободни да 

споделят честно, да мислят рефлективно и да работят с чувствата, мислите и 

поведенията си, стоящи в основата на тревожността и желанията им, а и в 

логиката и смисъла на защитните и преносните им реакции в организацията.  

Опитът ми отдавна ме е убедил, че относително рядко се случва някой, 

който вече е школуван и индоктриниран в областта на рационално-техническия 

и микро-икомически мениджмънт и бизнес-администрацията на реформите, 

непрекъсното усъвършенстване на бизнес процесите, управлението на 

тоталното качество, управлението на човешките ресурси и на тяхното трудово 

представяне да има и нужните за справяне със задачата му тренинг, мотивация 

и умения за работа с системно-психодинамичните измерения на груповите 

отношения и организационния живот. Ето защо, най-доброто, което може да се 

направи от организацията-клиент в подобни програми е да поиска в екипа на 

проектите за управление на организационна и/или социална промяна винаги да 

се включва  и консултант с опит в груповата и организационната 

психодинамика. Особено, когато се очаква да се натъкне на съпротива срещу 

промяната или когато всички са в такова състояние на самозаблуда, че „здраво 

се държат за фенера”, за да не паднат докато търсят „ключовете” си там където 

не са ги загубили, а където им изнася. А това - както знаем от добрите практики 

в консултантския занаят, - значи, че почти винаги следва да се работи в 

мултидициплинарен екип от организационни консултанти.  

 
 
  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

84 

 

ГЛАВА 10: 
СИСТЕМНА ПСИХОДИНАМИКА ЗА ПОЛИТИЦИ 
И ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ 
 

Ще започна с това колко напрягащо е за много български политици, държавни и 

общински служители, които по длъжностна характеристика не са назначени да 

представляват държавата Република България пред други страни, когато им 

кажа, че добрия превод от английски или общоевроепейски език на 
длъжността им „civil servant” не е държавен, а граждански, обществен 
служител.  

Сигурно учудването им има връзка с множеството много объркващи 
формално-логическото им пожелателно мислене процеси в 
индивидуалната, груповата и организационната психодинамика в 
структурите на администрацията в публичния сектор на централно и 
местно ниво. Ще се насоча сега именно към някои от тях. 

Тъй както изследователите в областта на системната психодинамика 

приемат, че всички хора са изправени пред риска да манифестират 

несъзнавани от тях и действащи автоматично защитни практики в периоди на 

стрес и промяна, така и практиците в областта на организационното 

консултиране със системно-психодинамична подготовка приемат, че всички 
публични и частни организации по еднакъв начин са в риск да имат 
индивидуални, групови и организационни проблеми със защитно-
компенсаторното си функциониране, за което обикновено не подозират 
или което предпочитат да не мислят и обсъждат. Но въпреки това, те 

отчитат и някои съществени различия между публичните и частните 

организации що се касае до: 

• дефанзивността,  

• ригидността  

• и хаотичността им 

• и техните ефекти.  

 

По-конкретно: самата същност на публичните институции – както на 
централно, така и на местно ниво, - предполага, че някои теми в техния 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

85 

 

живот изискват по-специално системно-психодинамично внимание към 
източниците на дефанзивността, ригидността и хаотичността им. Такива 

са, например:  

• напреженията между официалните и по-скритите им работни задачи;  

• ограниченията и девиациите в автономността им;  

• акцента в тях върху властта, статуса, авторитета и контрола; 

• трудностите в осъзнаване на смисъла на отзивчивостта и 

прозрачността им към обществеността, на която по статут са призвани 

да служат като „обществени служители”; 

• фиксацията им върху разпределителния им монопол върху на 

публичните активи и финансови ресурси; 

• и задължението за диференцирана и симултанна отчетност пред 

обществото и пред висшестоящите структури на държавно, съдебно-

правно и политическо равнище. 

 

В значимия си труд Бюрокрацията Джеймс Уилсън (Wilson,1989) 

идентифицира три основни въпроса, пред които е изправена всяка 
публична администрация (местна, регионална, централна или функционална 

- както е в случая със структурите от агенции в държавната администрация):  

(а) как хората и групите в администрацията формулират, разбират 

(осмислят) и изпълняват първичната си работна задача;  

(б) как тя определя/създава чувството им за конкретна осмисленост на 

действията на администрацията спрямо декларираната й, официална мисия 

сред служителите й и обществеността; 

и (в) как хората в администрацията получават нужната и достатъчна 

автономност, за да могат да конкретизират собствените си работни задачи, 

функции и роли, и да пресъздават у себе си чувството за смислеността на 

декларираната си и възложена им от обществото (суверена) мисия, отчитайки 

динамиката и сложността на социалния контекст, в който функционира и се 

развива администрацията, в която работят.  

 

Тези три въпроса събират в себе си голяма част от проблемите, които 

могат да избуят в публичните организации когато става дума за изясняването 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

86 

 

на действителните първични работни задачи, които решават, липсата или 

излишъка на автономност, многопластовите и многопосочни властови 

взаимоотношения, отзивчивостта и прозрачността към обществеността извън 

вътрешно-институционалната среда.  

Уилсън убедително показва, че колкото по-ясно дефинирани и 
автентични спрямо обществените очаквания и потребности са работните 
задачи, с които реално се ангажира една администрация, толкова по-
ефективна е организираността и продукцията й, толкова по-гъвкава и 
вътрешно съгласувана (консистентна) е тя. Но за много от публичните 

органи, задачите, с които са натоварени работещите в тях са много повече от 

капацитета им да ги решават ефективно и комплексно, и често са и в конфликт 

една с друга, което води до системно объркване и скованост, и до 

фрагментация и амбивалентност в разбирането на работните задачи на 

институцията, а оттам и до високи нива на несигурност, тревожност и 

дефанзивност сред отделните служители и на много групи от тях в системата 

на администрацията. Когато целите са неясни и амбивалентни, според Уилсън, 

служителите се ръководят от обстоятелствата във всяка конкретна „тук и сега“ 

ситуация и от „силовите” сигнали на параноидните си фантазии за контрола и 

политическия натиск „отгоре-надолу” и парализирането и несънаванот 

допускане за безсмислието и безплодността на действията „отдолу-нагоре”.  

Нещо повече, може да се твърди, че противоречивите и неясни цели в 

административните структури водят до формулиране на квази-автентични и 

неавтентични публични декларации за работните им задачи. Например, 

обичайните за много от правителствата и през XXI-ви век „свръх-ангажименти” 

с неосъществими и никога не довеждани докрай програми за реформи и 

дългосрочни стратегии, свръхоптимистични и недоказуеми прогнози, 

политически и административни утопии и нарцистични лидерски изхвърляния, 

които стъпват не на социално обсъдени и приети организационни приоритети 

на администрацията, на внимателна преценка на обществената 

действителност и на вслушване в реалните нужди и гласа на обслужваните 

социални (граждански) общности, а на стимулите, които са субективно най-

привлекателни за отработване от оперативните изпълнители и политическите 

лидери вътре и над организацията на даден публичен орган (Wilson, 1989, 
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p.49). Например, такива по-привлекателни легитимни задачи на много 

администрации са грижите за увеличаване на ведомствените им приходи от 

какви ли не такси и глоби, които натоварват населението и бизнеса с 

допълнителни текущи разходи, въпреки че плащайки данъците си и гражданите 

и другите организации вече са финансирали публичните услуги, които очакват 

от администрацията. Класическите по-привлекателни, но нелигитимни работни 

задачи са партократичния клиентилизъм, търговията с власт и влияние, и 

корупцията в многоликите й преобразования. 

В подобни организации с амбивалентно осъзнавани работни задачи от 

публичния сектор – а всички имаме болезнен близък опит с това как те работят 

за нас като обслужвани от тях граждани и данъкоплатци, - на практика е трудно 

да се изгражда и поддържа стабилна конструктивна и просоциална 

управленско-административна култура, насочена към работа за реалистични 

постижения, съзидателен, неманипулативен стил на връзки с обществото и 

смислени човешки отношения, основаващи се на споделени ценности и ясно 

разбиране на това какво е всъщност „civil service” (т.е. служене на обществото) 

и демократично обществено управление.  

И обратното - когато задачите са непротиворечиво и автентично 

извлечени от непрекъснато вслушване в бенефициентите им по дефиниция – 

суверена (гражданите и гражданското общество),  - заявените цели на 

публичната институция могат да се формулират и осмислят ясно и еднозначно 

от ръководството и служителите в администрацията, и ако им се осигури 

адекватна система за управление могат да станат дори основа за изграждането 

на силна, градивна и социално ефективна административна култура близка до 

пряката демокрация. 

Тери (Terry, 1995) също отбелязва колко важни са системно-

психодинамичните фактори при осмислянето на организационните цели и 

задачи, когато публичните администратори трябва да развиват и защитават 

"основните институционални ценности, правомощия и роли". Според него, 

целите и задачите на публичната администрация се определят както от общата 

рамка на политическата и административната система, така и от конкретните 

особености на всяка конкретна политика, в  реализацията и развитието на 

която участва администрацията (Terry, 1995, p.52). Въпреки, че не всички 
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изследователи на публичната администрация биха приели неговата 

консервативна гледна точка, това, което е особено уместно в нея е признанието 

за това колко важно е как всъщност хората в администрацията разбират и 

работят за реализацията на основните си цели и работни задачи. Например, 

дали работят за администрацията или са администрацията, която обслужва 

обществото.  

Консултантите с опит в областта на груповата и организационната 

психодинамика и особено тези, които имат подготовка в сферата на обектните 

отношения и Его-психологията, също подчертават значението на ясно 

определените работни задачи и ролеви отговорности (Hirschhorn, 1988; 

Hirschhorn & Barnett, 1993; Levinson, 1972; 1994; Rice, 1958, 1963). В 

действителност, именно Райс (Rice, 1958) е този, който посочва, че 

първичната работна задача е това, което всъщност хората в 
организацията реално правят и трябва да правят, за да може да оцеляват, 
напредват и успяват  в нея и така, именно първичната задача е това, което 
служи като екзистенциално-психодинамично и не винаги официално 
заявено основание  и смисъл на съществуването на самата 
организация. В този смисъл първичните работни задачи на много 

администрации въобще не са това, което пише в конституиращите ги закони, 

устройствени статути и правилници за приложението им. Хората в тях 

„оцеляват” и „просперират”, правейки много по-различни неща – например, 

сервилничейки пред началниците си и началниците на началниците си, или 

работейки всеотдайно, но за „скритото предприятие”, с което всяка 

администрация с лекота се идентифицира. 

Нали няма да ви учудя, ако ви разкажа как някои образователни 

институции у нас подготвят тръжните си документи за обществени поръчки за 

образователни услуги и консултиране, поставяйки като основно изискване пред 

кандидатстващите за водещи организации да са не друго, а лицензирани тур-

оператори с доказан няколкомилионен годишен оборот. „Логиката” на 

администрацията е несломима - повечето от парите, които разпределят по тези 

образователни и консултативни проекти за укрепване на капацитета щели да се 

усвоят под формата на нощувки, храна и кафе-паузи в скъпи хотели, а не за 

обучението, за което тези средства са всъщност осигурени от финансиращата 
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европейска програма. Тук веднага си припомням и казаното отдавна от Бион – 

много често реалното функционално състояние на груповия и 
организационния живот, водещото, макар и несъзнавано изцяло „базисно 
допускане“ е зарито под лавина от декларирани неавтентични формални 
публични ангажименти и политически обещания и маски.   

От гледната точка на консултанта с ориентация в груповата и 

организационната психодинамика, обаче, това означава да приемем също, че 

първичната работна задача често се влияе както от осъзнатата, така и от 
напълно несъзнаваната динамика в организацията (Obholzer & Roberts, 

1994). И в резултат, тя може да се деформира временно или трайно 

благодарение на действието на тези системно-психодинамични фактори. 

Позната ни е неавтентичността, а не рядко и дисфункционалността на подобни 

съвсем реални институционални практики в много от собствените ни публични 

институции в сфери като образованието, здравеопазването или правосъдието. 

И други, разбира се. 

Въпреки съществуването на огромна - и изпълнена с подробни описания 

и нормативни предписания за това какви следва да са целите и реалните 

работни задачи на публичната администрация,  - документация и 

регламентация на дейностите  в областта на публичните услуги, консултантът с 

подготовка в областта на груповата и организационната психодинамика, който 

работи с тях не е така ангажиран с това да предписва задачи, да дава 

експертни насоки и да съветва ръководителите и служителите в 

администрациите как е правилно те да вършат работата си, а по-скоро 

се опитва да  подпомогне ръководителите и служителите на тези 

администрации да вникнат и осъзнаят честно какви се оказва, че са в 

действителност „базисните им допускания“ за решаваните от тях реални 

работни задачи.  

И още нещо, фактът, че публичните институции често си поставят 

стратегически „свръх-задачи” или се ангажират едновременно с множество 

конфликтни задачи и проекти, а всъщност правят съвсем друго на практика, се 

приема за самоподразбираща се даденост от представителите на груповата и 

организационната психодинамика, доколкото в техния подход е заложено ясно 

разбирането, че всяка организация, която твърди, че има една-единствена 
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заявена цел или задача, в действителност, преследва решаването на 
множество конфликтни помежду си задачи. При системно-

психодинамичното организационно консултиране относно определянето и 

яснотата на действителните, а не декларираните работни задачи на 

администрацията няколко въпроса позволяват да се оформи рамката на 

процеса.  

На първо място, консултантът има да открие отговорите на въпроса: 

"Каква е в действителност първичната ви работна задача в тази 
администрация?" Това не само  дава възможност да се започне диагностика 

на проблемите с яснотата на задачите, но и разкрива характеристиките на 

отношенията в и между хората, отделите и различните йерархични нива в 

администрацията.  

На второ място, консултатът задава въпроса: "Как начинът, по който 
работите е свързан с така формулираната задача?". Това помага на 

консултанта да установи как се възприема работата на организацията. 

Консултантът със системно-психодинамична ориентация е особено 

заинтересован да открои онези фактори, които смущават и възпрепятстват 

изпълнението на заявените експлицитно работни задачи на организацията. Ако 

се стигне до отговори, които показват, че официалната работна задача не се 

изпълнява, въпросът на консултанта е: "Какво всъщност правите сякаш 
сте тук, само и само, за да го правите?" Тази "сякаш" приоритетна работна 

задача предоставя информация за скритите страхове, безспокойства и 

конфликти.  

И последният въпрос, който произтича от предходните три е "Доколко и 
наистина ли се справяте добре със задачата си?" Този въпрос задейства 

процеса на разглеждане на възможността работата на организацията да се 

осъществява по различен от текущия начин. Фокусирайки се върху целите на 

публичните институции, анализът на груповата и организационната 

психодинамика в тях не само може да диагностицира функционирането на 

нивото на групите с базисни допускания, но също и да отвори вратата към 

изследването на това как организационните цели могат да се преформулират и 

преосмислят по различен от текущия начин. По този начин, системно-

психодинамичното организационно консултиране може да освободи хората в 
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публичната администрация от неизследваните им страхове и да създаде 

психологически безопасно пространство за проучване на нови възможни 

решения.  

По мнението на много от системно-психодинамично ориентираните 

организационни консултанти, публичните администрации са определено 
свръх-уязвими за политическите, партийно-партизански и лобистките 
(обслужващи специални и мощни интереси) вмешателства, които 

повлияват начините, по които с организационните консултанти попаднали в тях 

се споделя диагностична информация за действителното функционално 

състояние на администрацията. Видимостта на публичния сектор (когато я 

сравняваме с тази в частния бизнес сектор, например) може да е в 

интерференция с диагностично-консултативните усилия на организационния 

консултант и оттук, с организационното поведение на ръководителите и 

служителите в администрацията.  Всъщност, решенията, които се вземат в 
публичните институции са почти винаги подлагани на критичен обзор от 
по-висшите инстанции и те - в много случаи,  - имат много по-мощно 
въздействие върху съдържанието на решенията в публичния сектор, 
отколкото това се случва с решенията в частния бизнес сектор (Allison, 

1979/1992). Оттук до срещата със „сенчестата” системна психодинамика на 

административния клиентилизъм, търговията с власт и корупцията е съвсем 

близо. 

Компромисите с автономността, автентичността, упражняването на и 

злоупотребата с властта, податливостта на лобистки и политически влияния и 

псевдо-отчетността към обществото - които се случват в публичната 

администрация на всички нива,  - са значими диагностични факти, които следва 

да се вземат под внимание когато посочваме, че организационните консултанти 

с ориентация към изследване на груповата и организационната психодинамика 

следва да подпомагат публичните лидери при адаптацията им към 

структурните и стратегически реалности на административната служба в едно 

демократично общество. За нас публичните организации са значително по-
тромави (ригидни и негъвкави) от частните организации, най-вече защото 
са "бюрократично подредени" и системно дефанзивни („невротични”), 
което ги прави по-бавни, по-резистентни и по-немотивирани за 
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реализацията на ефективни организационни промени. Дори когато 

непрекъснато и шумно говорят как ще реализират и ръководят мащабни 

обществени и институционални реформи. 

Отново Тери (Terry, 1995, p. 51) отбелязва, че е нужна значителна 

автономност и зрелост, за да се направят подобрения в модела на 

административната консервативност и неавтентичност. Мнението му е, че 

администраторите имат нужда да бъдат едновременно автономни и 

субординирани, за разлика от овластените да рискуват на своя отговорност 

корпоративни мениджъри. За Тери както и за други специалисти по публична 

администрация като Хърбърт Файнър и Тиодор Лоуи, това означава, че 

проблемите с автономността в публичната администрация предполагат, че 

администратора рядко е достатъчно самостоятелен и отговорен да 
упражнява автентично делегираните му от суверена правомощия и власт, 
и да е в същото време в субординация с другите власти в контекста на 
организацията си - изпълнителната, съдебната и законодателната.  

Нещо повече, автомността в публичната администрация е предимно 

ситуативно-контекстуална, или с други думи, независимостта на публичния 

администратор или обществената агенция зависи от текущия контекст на 

проблема, спецификата на агенцията и типа на решенията, които тя е призвана 

да взема. В тази връзка се изтъква идеята, че тази автономност е относително 

и динамично състояние, а не едно положение от типа "всичко или нищо". Това 

принуждава Уилсън (Wilson, 1989), например, да признае нуждата от 
култивиране и поддържане на автомността и автентичността в публичната 
администрация като основен фактор за организационната и обществената 
й ефективност. Но нали сте забелязали как много от публичните институции у 

нас предпочитат по въпроси, които са изцяло в тяхната институционална 

компетентност, всъщност да се изказва министър-председателя? 

Именно затова Уилсън посочва, че това - култивирането и поддържането 

на автомността и автентичността в публичната администрация, - е всъщност 

първичната работна задача на изпълнителния й ръководител и неговите 

организационни консултанти. Заедно с това, обаче, той подчертава, че "нито 

един ръководител на публична организация не ще може да постигне пълна 

автономност и автентичност за своята организация, просто защото политиката 
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изисква отчетност, а демократичния политически живот налага определена 

сложна и всеобхватна форма на отчетност, която неимуемо установява 

„отклоненията” и „деформациите”. Най-доброто, което един правителствен 

ръководител би могъл да постигне е да минимизира броя на съперниците, 

критиците си и ограничаващите го опоненти чрез едни или други пасивно-

защитни или агресивно-защитни тактики. Придобиването и запазването на 

определена автономност - по мнението на Уилсън, - е това, което 

едновременно намалява влиянието на „специалните” заинтересовани страни и 

прави една публична институция по-малко уязвима и неавтентична (т.е. 

фасадна, фалшива и дисфункционална) в практиките си (Wilson, 1989,p.192). 

В литературата обсъждаща груповата и организационна психодинамика в 

публичните институции, проблемът с автономността и автентичността се 

разглежда и в контекста на управлението на организационните роли и граници 

(Czander, 1993; Hirschhorn, 1988; Obholzer & Roberts, 1994). Организационните 

роли в една държавна агенция, например, имат свои явни, напълно осъзнати 

аспекти - например, описаното в длъжностната характеристика на даден 

служител, - но и много други несъзнателни елементи като това, че ролята на 

даден служител може реално или потенциално да е всъщност ролята на 
изкупителната жертва в административната система на разположение на 

защитната система на по-висшестоящите в системата. Не случайно в 

държавната администрация хората непрекъснато са заети с това  да се пазят 

от това „да не операт пешкира” и да не станат изкупителни жертви за гафовете 

на по-висшестоящите. Нали сте чували и за тези случаи, когато самите 

висшестоящи държат самодоволно в бюрата си подписаните - но без конкретна 

дата, - оставки на най-лоялните си дежурни „бушони”? 

В допълнение, ролите в една публична организация често са и в 
неразрешим конфликт и ожесточено съревнование помежду си (Stokes, 

1994). Притежаваната власт и отговорност, възприемането на работната 

задача, изпълнението на работата и приписвания статус на отделните членове 

на организацията силно се влияят от явните, но и от неявните им роли в 

администрацията ( Czander, 1993; Obholzer & Roberts, 1994). Всички членове на 

дадена организация скоро се „научават“ как да управляват себе си и 

поведението си по един неавтентичен, престорен, фасаден начин в различните 
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си конфликтни и конкуриращи се роли в институцията им. В частност, при 

публичните администратори постоянното осъзнаване на действителните им 

работни задачи и границите на автономността и властта им – зад фасадата на 

официалните им функции и приоритети, - е от съществено значение. Ако искат 

да са ефективни във вътрешно-организационен план, те следва да се научат да 

управляват и проблемите свързани с преноса/контра-преноса в работата си 

чрез самонаблюдение, висока рефлексивност и изграждане на 

интерпретативна и комуникативна нагласа.  

Управлението на границите също е важна задача на публичните 

администратори, за да могат когато са разположени на границата на 

организацията да наблюдават както случващото се вътре в системата на 

организацията, така и ставащото отвън - в социалната и политическата среда 

на администрацията.  Ако ръководителите на публични администрации са 

насочени твърде навътре в организацията си, те могат да бъдат обхванати от 

процесите на проективна идентификация от и към другите служители, която 

води до неавтентичност и самозащити срещу тревожността, че се опитват да са 

себе си в ролите, с които са неофициално натоварени. Ако са ориентирани 

твърде много извън нея – например, близко до очакванията на обществеността, 

- те могат да се лишат от контакт с емоционалните преживявания на сигурност, 

които разкриват действието на груповите защити и смущения във 

функционирането на администрацията, споделени и приети като оперативни 

норми от другите в нея – „тук, колега, така правим нещата” или „кажете на 

чакащите в приемната, че съм при министъра и ми се обадете, ако случайно 

министъра ме потърси” (Obholzer & Roberts, 1994). 

Ето защо да се оставя уязвим за трансферентните/контра-

трансферентните проекции, да се открие за реалните, но и по-смущаващи 

страни на индивидите и групите в организацията, да вмества собствените си 

безспокойства и тревогите на другите като поддържа и известна външна гледна 

точка към случващото се, е важно за всеки носител на служебна роля в 

публичната администрация и това е с особено, решаващо значение за 

ефективността на системата на публичната администрация. Очевидно е, че за 

изграждането на подобен капацитет е нужно системно-психодинамично 
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организационно консултиране и специализиран тренинг на политиците и 

администраторите в публичния сектор. 

И накрая, ще си позволя да посоча, че мисията, целите, стратегиите и 

декларираната култура на органите на публичната администрация са всъщност 

част от нейната граница или това, което в системната психодинамика 

разглеждаме като неавтентична, фасадна, защитно-мотивирана "обвивка", 

„фасада” или „маска”. Ако тези страни на организацията (и това се отнася не 

само за публичните, но и за частните бюрокрации) не се вместват и удържат в 

институционалните  структури на организацията, автономността и 

автентичността на хората в нея определено са застрашени. Ето защо, много от 

служителите и ръководителите в публичната администрация и в корпоративния 

сектор непрекъснато са свръх-заети с изясняване на скритите под 

повърхността реални работни задачи; със следене каква информация влиза в и 

излиза от администрацията – към медиите и гражданите, например; с пазенето 

и пренасочването на натрупаните властови и други ресурси и съпътстващите ги 

тайни сговори и зависимости; и с наблюдението върху продуктите на 

организацията с цел да се гарантира, че те отговарят на декларираната и 

манифестираната адекватност спрямо изискванията на средата, но всъщност 

не пречат „да си гледаме същинската работа”. Ако настъпят смущения или 

неадекватност в тези двойнствени дейности, те се интерпретират от 

психодинамично подготвения организационен консултант като срив в системите 

от защитни поведения на групово, междугрупово или организационно-

процесуално ниво в публичната администрация.  

С други думи, консултантът фокусира вниманието си върху 

пропускаемостта и проходимостта на организационните граници. Това започва 

с прости въпроси като: "Колко лесно може да се получи достъп до 

организацията?", "Какво кара организацията да търси консултантска 

помощ за развитие на административния си капацитет точно сега?", "Кой и 

какво се възприема като заплаха за идентичността на организацията?". 

Разглеждайки тези въпроси, организационният консултант приема и подкрепя 

работата по рядко повдиганата в официалната литература за реформирането 

на публичната администрация тема за автономността и автентичността й. 
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Както публичните, така и частните организации (и то не само у нас) имат 

често проблеми с груповата и организационната психодинамика на властовите 

отношения или авторитета. Проблемът с формалната власт, от друга страна, 

разкрива и ключовата разлика между публичните и частните организации. 

Изпълнителният директор на една частна бизнес организация разполага 

обикновено с голяма степен на формална власт, автономност и правомощия за 

поставянето на целите, разместването на структурите, промяната на 

процедурите, разполагането на персонала и взаимодействието с ключовите 

външни партньори на организацията. Административните ръководители в 

правителството и подструктурите му, обаче, много по-често са подложени на 

критично наблюдение и близък контрол от съответните надзираващи ги съвети 

и законодателни комисии, а и от институциите на съдебната власт, гражданския 

сектор и медиите, което може съществено да ограничи свободата и 

спонтанната инициатива, а и креативността в действията им (Allison, 

1992). Както точно го представя Уилсън (Wilson, 1989, стр.349) "ръководителите 

на публични институции имат по-малко формална власт да налагат определен 

начин на мислене и действие, отколкото тези в частните организации". Не е 

случайно, че много администратори всъщност и не желаят да покажат, че се 

интересуват от това да имат свое собствено мнение по същностни въпроси 

свързани с мисията им. Камо ли да го изразят без разрешение „отгоре”. 

Тери (Terry, 1995, р.79), от своя страна, подчертава контекстуалното и 

относително качество на формалната власт в публичните организации. Той се 

изказва в подкрепа на твърдението на К. Фридрих, че в тези организации 

авторитета и правото да се упражнява властта "винаги изисква тези, които ще 

са обект на упражняването на властта да видят и приемат като легитимни 

основанията за нея”, което превръща публичните институции в повече или по-

малко драматични актьори на обществената и медийната сцена на публичния 

интерес към работата им.    

Получаването на право да упражняват формално регламентирана власт 

е, по същество, овластяване на публичните администратори да действат от 

името и в интерес на останалите граждани, но е в същото време и изискване 

администраторите да ограничават властта на публичната си бюрокрация в 

рамките на  конкретната обществено-политическа и публична сфера. При 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

97 

 

концептуалното разглеждане на проблема с формалната власт и оторизацията 

за нейното упражняване е важно да се отчете, че според Тери формалната 
власт на публичния администратор сама по себе си не е толкова голяма 
заплаха за демокрацията, колкото е неавтентичността му в употребата й.  

В действителност, много от другите изследователи и теоретици на 

ефективната публична администрация изучават и подкрепят значението на 

укрепването на авторитета на бюрокрацията (публичните институции) за 

демократичното общество (Golembiewski, 1967, 1985: Goodsell, 1983: Peters, 

1984; Rohr, 1978; Wamsley, 1990). Но не чрез фасадни, PR ходове, акции и 

кампании, а с автентично организационно развитие и поведение на 

представителите й.  

По този начин груповата и организационната психодинамика като 

методология на организационното консултиране може да допринесе за по-

доброто разбиране на авторитета и властта в организациите на публичната 

администрация.  Експертите в областта на системната психодинамика 

разглеждат упражняването на формална власт като включващо както 

съзнателни, така и много несъзнавани компоненти. Подобно на вече 

представената гледна точка на Тери (Тerry,1995),  съзнателният аспект на 

оторизирането за упражняване на формална власт е представен в 

отношенията, при които оторизацията идва отдолу чрез подчиняващите се на 

властта и отгоре - от висшестоящите. В допълнение на това, всички индивиди с 

влизането си в дадена организация имплицитно (неявно) делегират част от 

личните си правомощия и авторитет на тези с формално по-високи властови 

позиции като по този начин усилват и поддържат ефективността на 

организационната система, идентифицирайки се с нея и структурата й.  

Не по-малко важни се оказват при това и редица несъзнателни аспекти 

като личната привлекателност (валентност) на властта и авторитета за всеки в 

организацията на администрацията, амбивалентните чувства към делегирането 

на властта, скритите опити да се изземе властта на определени хора и роли, 

динамиката на партокрацията и непотизма. С други думи, някои личности са 

несъзнателно по-склонни към „инфлация” (раздуване) на Егото си в резултат на 

получаването на административна власт, докато други по-скоро се опитват да 
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избегнат всячески личната си отговорност за действията си във властовите 

позиции, които окупират и ползват - да се „скатаят”.  

И още нещо - личността, която се е инвестирала в упражняването на 

формалната власт на дадена административна позиция може да започне да се 

чувства неконфортно в ролята, както и всички останали членове на 

организацията около нея. Нерешените интрапсихични, групово-динамични и 

организационни конфликти, свързани с упражняването на властта, авторитета и 

контрола в организацията водят обичайно до нарастване на тревожността и 

оттук до хронично засилена дефанзивност и така и до снижаване на 

резултатите в изпълнението на задачите на администрациията. За тяхното 

интегриране в диагностично-консултативния процес на територията на 

публичните институции е нужна солидна подготовка в сферата на груповата и 

организационната психодинамика.  

Ето защо, представителите на системната психодинамика в 

организационното консултиране поддържат становището, че пълната власт и 

абсолютния авторитет са ненужен административен мит (Obholzer & Roberts, 

1994, p.40). Напълно задоволителна е т. нар. "достатъчно добра власт" 
(Winnicott, 1960). Тази концепция предвижда, че отношенията както между 

висшестоящи и подчинени в администрацията, така и между администрацията 

и гражданите, не е нужно да са перфектни, а просто да са "достатъчно добри", 

за да се осигури емоционална сигурност в периодите на промяна и 

обществено-политически и институционални реформи. Когато вътрешно-

организационната среда в администрацията, обаче, не е "достатъчно добра", се 

появяват тенденции към регресивни поведения на хората в администрацията и 

извън нея предизвикани от тревожността им, която е провокирана от 

преживяванията им на заплаха, несигурност, непоследователност или 

враждебност (Diamond, 1991; 1993a; 1993b; 1998).  

Екипи (работни групи) и организации, които поддържат подобни 

"достатъчно добри властови отношения" създават едновременно възможности 

както за разширяване, така и за ограничаване на властовите пълномощия, при 

което за организационното консултиране е естествено да се фокусира върху 

наблюдението и развитието нa организационните процеси, които водят до 
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укрепване на авторитета  и формалната власт или до стесняване на 

пълномощията за упражняването й  (Obholzer & Roberts, 1994, p.40). 

Груповата и организационната психодинамика разкрива как властовите 

отношения в организацията водят типично до това, което Бион (Bion, 1959) е 

описал като групи на базисните допускания, в това число групи и структури в 

администрацията, в които водещи са несъзнавани тенденции и диспозиции 
като „зависимостта”, „съчетаването” и „борбата или бягството” (Schraff 

& Schraff, 1992). Бион отчетливо е представил как тези групи и организации 

функционират както на съзнателно, така и на несъзнателно ниво, изтъквайки че 

несъзнателните процеси се ръководят от неманифестирани официално 

допускания на хората в тези групи, за това как могат да задоволят 

потребностите си от оцеляване, напредък и благоденствие в групата и 

организацията. Това несъзнателно равнище на функциониране на групата е 

формата, моделът на базисното допускане, и когато това равнище на 

функциониране е доминиращото в групата, групата престава да работи по 

официално декларираната си работна задача, която на повърхностно ниво се 

прави, че все още има и решава. Това естествено води до зле маскирани 

прояви на регресия и/или стагнация, неавтентичност и самозащитни 

самозаблуди в организационната практика на администрацията.  

Знаем вече, че Бион идентифицира три типа базисни допускания: 

зависимост, съчетаване и борба или бягство.  Зависимостта съществува, 

например, в случаите когато хората в дадена администрация идеализират и 

следват, - изпадайки в зависимост от него, -  един възприеман от тях като 

всеможещ (омнипотентен) административен водач или политически лидер. 

Лидерът неизбежно разочарова групата от следващите го сляпо зависими и 

подчинени административни функционери и това води до смяната му със 

следващ водач и запазване на позициите  и познатото статукво на уседналите 

администратори.  

Съчетаването или негласното вътрешно-организационно коалиране 
и формиране на клики е налице в случаи, когато в администрацията изглежда 

сякаш двама или повече от служителите й са носители на надеждата на 

колегията като върху тях се насочват очакванията да създадат и излъчат 

новия, още нероден водач, мениджър и спасител.   
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И накрая, борбата или бягството като несъзнавано групово допускане 

се появяват когато дадена администрация или се ангажира с постоянни опити 

да избяга от всевъзможно възприемани като външни или вътрешни заплахи, 

или се изправя в настъпателен опит да се пребори с тях дори ако се налага да 

идентифицира удобен за сразяване „вътрешен враг”. И в двата случая, 

служителите й са изпълнeни с амбивалентни гняв и покорство към лидера си, 

за това, че сам не е направил "нещата да са напълно перфектни", но  и се 

идентифицират в поведенията си с това как той ги консолидира да атакуват 

проблемите и носителите им („идентификация с агресора”) или снижава 

напрежението в груповия и организационния живот на администрацията като 

отклонява вниманието на висшестоящите като им дава „изкупителни жертви” 

или прибягва към „омилостивяващи ритуали” – например, връчва им оставката 

си или ги залива с ярки манифестации на лоялност и верноподаничество (Bion, 

1959; Schraff & Schraff, 1992, стр.62).  

Когато на несъзнавано или полусъзнавано равнище хората в една 

публична администрация са доминирани от някое от описаните базисни 

допускания, избухват силни чувства на противопоставяне, ревност и завист, 

които на свой ред водят до дефанзивност и регресия, а така и до неефективно 

индивидуално и организационно функциониране. Поради тази причина 

организационните консултанти със системно-психодинамична подготовка 

започват обсъждането на властовите отношения по начин, който извежда наяве 

ирационалните и несъзнателни защити, които пречат за постигането на 

ефективно управление и автентично ангажиране с изпълнението на 

същинските работни задачи на администрацията. Само на тази основа 

консултантите са в състояние да подпомогнат ръководителите и членовете на 

администрацията да разберат как техните лични желания и предпочитания 

взаимодействат с тенденциите към едно или друго базисно допускане, към 

една или друга форма на властови взаимоотношения в администрацията.  

Робърт Денхарт (Dehnhart, 1995) описва как и защо една от основните 

грижи в съвременната публична администрация е постигането на баланс 
между това организацията да се управлява като една ефикасна за самата 
себе си система – мрежа от административни „инсайдъри”, -  и в същото 
време да е автентично отзивчива към потребностите на гражданите и 
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обществото – „значимите аутсайдери”. Подобна дихотимизация е 

представена и в дебата между Фридрих и Файнър, в който Файнър (Finer, 

1941) пръв излага разбирането, че отзивчивостта и прозрачността към 

обществото може да се поддържа на високо ниво само когато мениджърите 

в публичната администрация се подлагат на стриктен и строг законодателен и 

граждански контрол. В контраст с тази теза, Фридрих (Friedrich, 1940) приема, 

че отзивчивостта на администрацията зависи много повече от автентичната 

лична загриженост на администраторите за обслужването на обществените 

интереси и в резултат на това субективните особености на личността на 

администратора (личностна автентичност, почтеност, обществена отговорност, 

морална устойчивост, демократичен характер) са с по-мощно влияние от 

всякакви правила, регламенти или системи за контрол. Това води до 

приемането на позицията на Уилсън (Wilson,1989), че в 
публичните институции ключовата дилема е балансирането между 
груповата и вътрешно-организационната, институционална ефикасност, 
от една страна и автентичната (неподправена) отзивчивост и отговорност 
към обществеността, от друга. По собствените му думи "...ние искаме от 

правителството да е честно и отзивчиво, но колкото повече правила му 

налагаме, за да си гарантираме справедливостта (т.е. третирането на хората по 

един и същ начин), толкова по-трудно става на правителството да е отзивчиво 

(т.е. да взема под внимание специфичните потребности и обстоятелства във 

всеки конкретен случай)." (Wilson, 1989, р. 326-327).  

Тери (Terry, 1995) изтъква, че отзивчивостта и прозрачността на 

администрацията са сложни организационно-психодинамични процеси, които 

следва да се насочват с вярност и чувствителност към основните правомощия, 

ценности и роли на публичната институция. По негово мнение, публичните 

организации се стремят да се адаптират към променящата се среда, за да 

оцелеят в нея, а това често им диктува с кои влияния и очаквания да ангажират 

на първо място вниманието и дейността си на публични администратори. И 

разбира се, колкото по-лесно е да „изглеждаш“ ефикасен и отзивчив в самата 

административна система, без всъщност да си, толкова повече една публична 

администрация се нуждае от системно психодинамично организационно 

консултиране, за да се реформира наистина. 
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Занети и Кар (Zanetti & Carr, 1998) проучват начините, по които се 

използва властта, за да се оформят начините на участие на маргинализираните 

и обезвластени части от населението и формите на отзивчивост на 

администрациите към тях. В работата си те комбинират психодинамичната 

теория с теорията на критичния анализ, застъпвайки се за диалектическото 

мислене, рефлексивността и откровеността (автентичността) като методи, 

които водят до еманципация. Според тях, публичните администратори би 
трябвало да преживяват по-често ефектите от наблюдението на 
собствените им действия и личност отстрани, т.е. да се отделят 
рефлексивно от себе си, за да осъзнаят, осмислят и може би успешно да 
преодолят статуквото в институцията си. Докато Занети и Кар обсъждат 

доколко уместно е в тази област на макро-ниво да се използват методите на 

системно-психодинамичното организационно консултиране, останалата 

организационна и политологична литература не си поставя въобще въпроса за 

отзивчивостта и автентичността на общо-организационно равнище. Тук 

теорията и практиката  на представителите на груповата и организационната 

психодинамика може да е полезна за разбирането на този проблем.  

Степента, в която човек откликва и се отзовава на даден проблем, грижа 

или друг човек е в голяма степен свързана с яснотата на работната му задача, 

с управлението на границите, степените на автономност, автентичност и 

приемането на авторитетите, упражняващи властта в организацията. Или 

казано по друг начин, отзивчивостта, прозрачността и отговорността в 
административните органи на централно и местно равнище са поне 
частично свързани с качеството на отношенията между хората вътре в 
тях, което пък е в центъра на вниманието на системната психодинамика от 

самото начало на развитието й като теория и практика с приложение в 

публичния сектор.  

Консултантите с опит в груповата и организационната психодинамика 

отстояват позицията, че дори когато организациите на публичната 

администрация са териториално разпръснати, техните членове са 

психодинамично свързани през чувствата и преживяванията си на 

взаимозависимост помежду си, или с други думи, чрез личната и споделената 

си концепция за т.нар. "институция-в-ума" (Diamond, 1991; Shapiro & Carr, 
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1991). Казано по един по-различен начин, членовете на всяка една публична 

администрация са толкова свързани помежду си чрез преживяванията, идеите 

и идентификациите си, колкото са и чрез техните конкретни и реални работни 

отношения. Те естествено  може да не са свързани един с друг лично и дори да 

не се познават, да са „виртуална общност”, но са определено свързани 

през организационните роли и норми, и идентификациите си с тях. 

Споделената им свързаност и взаимозависимост е следствие от „намираните 

навсякъде човешки проекции в действие, които проекции винаги са в действие, 

щом са налице хората” (Shapiro & Carr, 1991, р.84). Например, като членове на 

общността и граждани на страната си, всички ние проецираме определени свои 

фантазии, страхове и желания върху публичните институции в страната, 

включително върху правителството, върху училищата, върху болниците и върху 

агенциите за социални грижи, върху правоохранителните и законодателните 

органи. Това положение е достатъчно за някои от организационните 

консултанти, които се занимават с групова и организационна психодинамика, 

да изкажат мнението, че организации като църквата, политическите партии и 

държавата, например,  всъщност нямат ясно определени работни задачи, 

около които хората биха могли да се сплотят. И те - именно поради това, - са 

изострено чувствителни към, но и силно податливи за проявите на човешка 

ирационалност и зависимост, и скоро се „професионализират“ в 

експлоатирането им в името на осигуряването на собственото си оцеляване и 

собствената си вътрешно-организационна ефикасност, жизненост и 

устойчивост (Carr, 1991). Забелязали ли сте, например, как в трудни за 

обществото икономически кризи администрациите набъбват и как и най-

драстичните административни реформи завършват с това, че цели „кохорти” от 

администратори успешно „мигрират” към по-незастрашени от реформите 

административни структури и постове? 

Организационните консултанти с чувствителност към системната 

психодинамика изследват и анализират внимателно несъзнателните, но 

споделяни в умовете идеи, фантазми и идентификации на гражданите за това 

какво означава да се част от дадена организирана група или общност. 

Проследявайки и анализирайки именно тази несъзнателна динамика, 

организационната психодинамика се опитва да осигури усещане за вместване и 
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удържане на индивидуалните и организационни безспокойства и защити по 

начин, който да ни позволи да разграничим кои напрежения са свързани с 

първичната работна задача на организацията, и кои  - с несъзнателните 

защити, идентификации и фантазии в нея. При това е разбираемо 

предпочитанието на експертите в груповата и организационната психодинамика 

към изследването на неотзивчивостта, неавтентичността и безотговорността в 

организациите на публичната администрация. При това изследване на 

неефективността им, разбира се, тези симптоми не се пренебрегват, а се 

интерпретират в контекста на създаваните и институционализирани 

самозащитни организационни правила, регламенти и структури, предназначени 

и служещи за осигуряване на сигурно вместилище за тревожността на хората – 

вътре в и извън администрацията. 

Диагностично-консултативната работа в организациите от позициите на 

груповата и организационната психодинамика, разбира се, не е панацея за 

всички организационни проблеми както в публичния, така и в частния сектор. Тя 

също има своите ограничения. Нека се спрем на един от основните начини, по 

които публичните и частните организации се различават – монополизирането 

на разпределението на публичните финанси.  

Алисън (Allison, 1992, p.462), например, говори за тази разлика в 

термините на т. нар. "определени крайни резултати" ("bottom line"). „Публичните 

администратори рядко имат ясно определени крайни резултати, каквито са 

ръста на печалбите, пазарния дял, оборота и оцеляването на фирмата за 

мениджърите в бизнеса” - посочва Алисън. Всички организационни консултанти 

са съгласни, че липсата на подобни определени крайни резултати само по себе 

си води до снижаване на вътрешната мотивация за промяна и развитие в 

администрацията на всичките три системни нива – индивидуално, групово и 

организационно.  

Има, разбира се, и други гледни точки, които посочват, че в публичните 

институции не само, че не действа мотивацията за реализация на конкретни 

резултати (както нарастването на печалбата – в бизнеса), но в тях е и по-

вероятно да не се осигуряват нужните за консултации и управление на 

промяната и организационното развитие финансови ресурси. Да, системно- 

психодинамичното организационно консултиране не може да направи 
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съществен принос за решаването на проблеми, свързани пряко с маркетинга, 

финансовото управление и микро-икономиката на администрацията. Ако една 

администрация – държавна, областна или общинска, - се нуждае, да речем, от 

съвети в областта на привличането на средства или маркетинга на услугите си, 

работата й със системно-психодинамично ориентиран организационен 

консултант едва ли ще й помогне. В същото време, ако финансовите или 

другите функционални проблеми в организацията са всъщност следствие от 

липсата или излишъка на управленска автономност и автентичност или 

неясните властови правомощия в нея, експертите по групова и организационна 

психодинамика могат в голяма степен да подпомогнат организационно-

консултативния процес, работейки с причините, а не със симптомите на 

административната неефективност. Например, както е в случаите, при които 

служителите и работниците в една общинска администрация непрекъснато се 

оплакват, че услугите и продуктите, които предлагат на местното население са 

с ниско качество не поради липсата на достатъчно финансови ресурси, ние ги 

ангажираме с осмислянето на начините, по които ирационалните и 

несъзнателни процеси в организацията интерферират с осмислянето, 

редефинирането и изпълнението на работните им задачи, справянето с 

организационните роли и управлението на границите. Напълно възможно е, 

например, хората в организацията да се защитават от автентичните си 

болезнени чувства свързани с честното себеосъзнаване и признаването на 

собствената си неадекватност да предложат по-високо качество в работата си.  

Като отчита интерактивния характер на работните задачи, автономността 

и формалната власт, организационният консултант със системно- 

психодинамична ориентация се насочва към анализа на психичните механизми 

за защита като проекцията, проективната идентификация и преноса, за да 

определи начините, по които тази психодинамика влияе върху способността в 

администрацията да управлява ефективно публичните финансови ресурси. 

Докато отзивчивостта на публичните институции касае преди всичко 

автентичността на отклика им спрямо конкретните потребности на гражданите, 

отговорността и отчетността им се отнасят към способността им да 

осъществяват предварително приети и публично декларирани цели (Wilson, 

1989, р.315). Някои автори в областта на развитието на публичната 
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администрация смятат, че е необходимо и достатъчно да се въведат правила, 

регулатори и санкции, за да се гарантира, че администраторите ще се отчитат 

отговорно пред законодателните и политически органи, които са натоварени с 

наблюдението върху тях. В тези модели се подчертава именно нуждата от по-

значимо ангажиране на законодателя. В същото време други изследователи в 

областта са на мнение, че просто е необходимо за работа в публичните 

институции да се подбират ръководители, които имат силно развито чувство за 

лична и гражданска отговорност и са честни - имат автентична ролева и 

социална Аз-идентичност. Има и такива, които предлагат създаването и 

въвеждането на подробни професионални стандарти, етични кодекси и 

предписания за професионално поведение за ръководителите и служителите в 

публичната администрация, за да се осигури нейната неподправеност в 

отчетността. Чуват се и гласове в подкрепа на тезата, че отговорна отчетност 

на администрацията и „ефективно правителство” може да се постигне 

единствено, ако се гарантира разширено, автентично и компетентно 

обществено (гражданско) участие в административните и законотворческите 

процеси (Dehnhart, 1995). Фредериксън (Frederickson, 1999) обобщава 

ситуацията като заявява, че всяка публична администрация е изправена пред 

две основни предизвикателства в организационната си автентичност:  

(а) липсата на артикулация и 

(б) прекомерната фрагментация.  

 

Липсата на артикулация е свързана с това, че размерите и обхвата на 

технологиите, размиването на географските граници и глобализацията на 

икономиката водят до снижаване на способността на администрацията да 

вмества в работата си и да управлява много от обществено-политическите 

процеси. При това вече не съществуват устойчиво съгласувани 

взаимоотношения между управлявани и управляващи, а те, както е добре 

известно, са ключов аспект, изискван от теорията за демократичното 

управление.  

Публичните услуги са и стават все по-фрагментирани доколкото 

управлението им вече „включва не само правителството, но и множеството 

други организации и институции, сключили с него договори като 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

107 

 

подизпълнители на работата на пртавителството” (Frederickson, 1999, р.7). 

Макар и в рамките на политологията изследването на публичната 

адмнистрация на Фредериксън откроява тези две предизвикателства именно в 

контекста на темата за автентичността в отговорността и отчетността на 

публичните организации. Колкото повече обществено-политическите 
проблеми не се вместват и удържат от организациите на 
администрацията, и колкото повече границите между публични и частни 
организации се размиват, толкова по-сложно става за хората намирането 
на отговори на въпроса: "По-какъв начин и пред кого са отговорни и се 
отчитат честно и открито публичните агенции и техните 
подизпълнители за дейността си?". 

В консултативната практика на консултантите, които работят с груповата 

и организационната психодинамика отговорността и отчетността се разглеждат 

не само косвено. Осигурявайки пространство и условия за рефлексия, за да се 

преосмислят и определят отново и отново първичните работни задачи на 

администрацията, системно-психодинамичните организационни консултанти се 

ангажират с директно обсъждане по темата за автентичната индивидуална, 
групова и организационна отговорност в администрацията и нейните 
звена. В допълнение, дейностите свързани с управлението на границите, 

включващи мониторинг на продукцията на администрацията, за да се 

направи проверка на съответствието им спрямо нуждите и изискванията в 

обществото, също гарантират психодинамична работа по автентичността на 

административната отговорност и отчетност (Czander, 1993; Obholzer & Roberts, 

1994).  

В крайна сметка, диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика се стреми да подпомогне хората в звената и 

организациите на публичната администрация по-добре да вникнат в 

съзнателните и несъзнателните си реакции спрямо влиянието на властта 

им върху това доколко автентичната им отговорност и отчетност са на почит в 

организациите им (Baum, 1993). Процесуално ориентираната работа с 

груповата и организационната психодинамика, обаче, не може да довежда до 

конкретни експертни препоръки за това как да се овладява проблема с липсата 

на оперативна артикулация. Макар и да предлага модел за непрекъснат 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

108 

 

диалог в обществото по темите, които пораждат неудовлетвореност 

конфликти, сред които са и тези касаещи автентичността на отговорността и 

отчетността на публичната администрация, системно-психодинамичното 

организационно консултиране не може да се ангажира с даването на насоки как 

да се решават проблемите. Организационните консултанти, които работят 

системно-психодинамично с публични институции съчетават целенасочено 

организационната психодинамика с модели от организационните, социалните и 

политическите науки, за да могат да работят с "вечните болни проблеми", 

появяващи се винаги, щом стане дума за автентична отговорност и  отчетност  

в публичния сектор. 

Днес публичните организации повсеместно са под постоянен натиск да 

се променят в отговор на промените в тяхната политическа, обществена, 

икономическа, културна и техническа среда. Ако те, обаче, използват чисто 

рационално-технически методи за управление на промяната си като 

нормативно-административните реформи, реинжинеринга на технологиите и 

операциите си, стратегическото планиране и т.н., може по един неблагоприятен 

и необратим начин да засилят и съпротивите на хората срещу 

неавтентичността на подхода към реализацията на промените в публичния 

сектор, а с това и да задълбочат и усложнят проблемите в него вместо да ги 

решават.  

Надявам, че успях в тази част от книгата поне частично да  

демонстрирам как диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика внася значителна добавена стойност към 

рационално-техническите подходи и методите на организационното развитие 

поне по няколко отчетливи начина.  

На първо място, тя е ангажирана с нормализирането на чувствата на 
тревожност и стрес, които се засилват в периоди и ситуации на 
възприемани като интрапсихична и групова заплаха потенциални 
и действителни промени.  Това може да редуцира неавтентични защитни 

практики като "соченето с пръст", „търсенето на виновници”, „прехвърлянето на 

отговорността” и „изкупителните жертви“, които са често знаци за 

административен дистрес в подобни периоди и ситуации.  
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На второ място, тя не е насочена изключително към това да се грижи за 

личното благополучие на отделните хора в организацията-клиент за сметка на 

подобряването на организационната ефективност; нито пък се стреми 

единствено към усъвършенстване на организационното функциониране за 

сметка на потребностите на конкретните хора в организацията. Вместо това, 

целта на работата на консултанта с груповата и организационната 
психодинамика в администрацията като конкретна стратегия за 
организационно консултиране е да се изваждат на повърхността 
ендемичните за индивидуалното и организационното поведение 
конфликти, защити и регресивни тенденции  в един овладян и безопасен 
контекст на работни отношения, позволяващи решенията да се появят 
чрез диалектическо мислене и рефлексивно обсъждане в 
администрацията и обществото.  

На трето място, ако в резултат на този организационен и социален 

дискурс наистина се препоръчват организационни промени, системно-

психодинамичното организационно консултиране изтъква отчетливо, че те няма 

да са автентични (истински валидни, тествани в реалността) и устойчиви във 

времето, без да се подобри разбирането на хората в организацията за 
техните лични и колективни предразположености и защити, без да се 
работи с теми като интрапсихичната, поведенческата и интерактивната 
автентичност и отговорност в организираните човешки общности, 
натоварени със защитата и обслужването на обществените нужди и 
интереси.  

Така, теорията и практиката на груповата и организационната 

психодинамика осигуряват един наистина ценен и много задълбочен подход 

към организационното консултиране на публичните организации, в който се 

поставя акцент върху саморефлексията, самопознанието и споделената 
отзивчивост на участниците в него, а не на обслужването на 
„възложителите” от „изпълнителите” в администрацията и политиката. И 

още нещо, диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика допринася, - както е в случая с публичните 

институции, - за по-доброто разбирането на самите организации по няколко 

конкретни начина:   
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Първо, диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика приема, преди всичко, че работните задачи 
в администрацията са множествени и неясни, и така предлагат различни 
начини за работа по разбирането и изясняването на първичните, 
действителните й работни задачи.  

Второ, диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика в административните структури е в подкрепа 

на изводите от публикуваните изследвания на публичната адмнистрация за 

значението на автономостта и автентичността в организациите и предлагат 

конкретни методи за влияние върху пропускаемостта на организационните 

граници, за да се култивира автономност и автентичност в живота на 

публичната администрация.  

На трето място, диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика приема релативната природа на формалната 

власт и авторитета в организационния живот на администрацията и в същото 

време подпомага организациите в публичния сектор като разкриват значението 

на взаимодействието между личните стремежи и външните фактори, 
свързани с придобиването и упражняването на формалната власт в 
организациите на публичния сектор.  

И на четвърто място, диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика в публичния сектор е приложение на 

методологията на процесуалното организационно консултиране, което 
разрешава дилемата "институционална ефикасност” или „социална 
отзивчивост" като насочва вниманието към разкриването на 
несъзнателната динамика, която влияе върху решенията кои и 
чии потребности и очаквания се определят за приоритетни работни 
задачи в администрацията и как създаването на институционализирани 

правила и регулатори може да служи както за удържане и вместване на 

тревожността на хората в администрацията, така и за повишаване на 

ефективността и ефикасността на публичните институции. 

И накрая, ще си позволя да заявя ясно следното – работата ни като 

организационни консултанти с груповата и организационната психодинамика е 

полезен подход в практиката на организационното консултиране, и при това е 
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много прагматична рамка от понятия и методи за разбиране на начините, по 

които обърканите работни задачи и неясните граници в организациите на 

публичната администрация допринасят за съществуването и задълбочаването 

на организационни проблеми в сферата на управлението, финансите и 

човешките ресурси в публичния сектор.  

И още нещо важно във връзка с приложението й в публичните 

институции. Макар диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационната психодинамика да не се опитва да дава експертни указания 

как да се решават проблемите, породени от липсата на автентичност и 

оперативна артикулация в работата им, акцентирайки върху работата за 

изясняване на определението за работните задачи, поддържането на 

организационните граници и властовите отношения,  тя предлага един 
работещ интерактивно-процесуален аналитичен и интерпретативен 
подход за подобряването на отчетността и отговорността в публичните 
организации. Изключително полезно е и хвърлянето на светлина върху 

съзнателната и несъзнателна психодинамика, която влияе върху управлението 

на задачите и границите, упражнението на властта, поддържането на 

автономността, осигуряването на ресурсна обезпеченост и отговорност и 

отчетност в публичните институции.  

На тази основа, мисля, че можем да обобщим.  

Комбинирайки работата с груповата и организационната психодинамика 

с  валидизираните в практиката рационално-техническите и нормативно-

административни подходи и методологията на организационното развитие, 

публичните организации биха имали повече успехи както при поемането на 

риска да започнат, така и при овладяването на реализацията и при 

осигуряването на устойчивостта на вътрешно-организационните промени, от 

които безусловно се нуждаят. 
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ГЛАВА 11: 
КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ГОТОВНОСТТА СИ 
ЗА „УПРАВЛЕНИЕ” НА ПРОМЕНИТЕ 
 
Отделих около 15 години (в периода 1993-2008 г.) за изследване на т.нар. 

„готовност за организационна промяна” (Димитров, 2008). Част от тази 

научно-приложна програма бе и създаването и валидизацията на кратък и 

лесен за употреба инструмент за експресна диагностика и мониторинг на 

готовността за организационна промяна на индивидуално, екипно и 

организационно ниво в български фирми, публични институции и 

неправителствени организации. На основата на системни качествени 

проучвания с участието на над 1300 мениджъри и служители, с които 

работехме по различни програми за тренинг и организационно развитие се 

достигна до генериране на айтъми (самоописателни твърдения) и изграждане 

на скали с проверени психометрични параметри. 

Ще ви представя създадения в края на този процес кратък диагностичен 

инструмент, който може да се използва в практиката на консултантите по 

организационно развитие. Работата ми по него ме убеди, че готовността за 
организационна промяна следва да се интерпретира като многомерен 
конструкт с поне четири основни дименсии:  

• лична и екипна ефикасност в условията на организационна промяна; 

• приемане на промените като адекватни и нужни за развитието на 

организацията; 

• лична и екипна валентност (субективна смисленост) на 
промяната за членовете на организацията,  

• и възприемана управленска подкрепа за организационната 

подкрепа. 

В хода на представянето на инструмента ще ви разкажа и за още нещо 

важно – поне според мен. То касае един много ключов аспект от диагностично-

консултативните взаимодействия на организационния консултант с хората в 

организацията-клиент. Става дума за това какво всъщност се случва когато 
организационния консултант наистина реши да се вслушва в 
автентичното мислене и говорене на хората в организацията-клиент по 
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проблема за съпротивите срещу или готовността (подкрепата) за 
организационните промени. А това означава, че той е готов за една 

значителна промяна в организацията на работата си, а именно - да се откаже 

от удобната за него практика да даде тласък и внесе ред в това говорене на 

клиента по един често използван, но и много проблемен начин – използването 

на добре подготвени структурирани и психометрично проверени въпросници, 

които дават спретната и лесна за статистическа обработка емпирична 

информация. 

Но първо ще ви разкажа за самия въпросник за изследване на 

готовността за организационна промяна. 

Още в зората на интегрирането на базисните теории и консултативната 

практика на организационното развитие Курт Левин (Lewin, 1947) посочва, че 

агентите на промяната (организационните лидери, професионалните 
мениджъри и организационните консултанти) се нуждаят от надеждни 
инструменти за оценката на готовността за организационна промяна на 
индивидуално, групово и организационно ниво. Съпротивата срещу 

организационната промяна или иначе казано, липсата или ниското ниво на 

готовност за организационна промяна неотменно се третира като решаващ 

фактор за успеха или неуспеха на програмите за организационно развитие 

(Kottler, 1995). Диагностиката на готовността на хората в организацията да 

приемат и подкрепят планираните промени е важно предусловие за 

изграждането на адекватен процесуален модел за управлението им от 

мениджмънта и консултантите (Armenakis et al., 1999). Измерването на 

готовността за организационна промяна може да се осъществи с качествени 

методи (включено наблюдение и интервю) или с количествени методи 

(стандартизирани въпросници), като последните имат по-ниска цена и като че 

ли редица методологични, психометрични и организационно-технически 

предимства. Икономисват, например, много време както на организационния 

консултант, така и на хората, с които той взаимодейства в организацията-

клиент в хода на диагностично-консултативната си работа. 

Както съпротивите срещу промените, така и антиподът им – готовността 
за организационна промяна, - са сред най-важните фактори, отразяващи 

първичната подкрепа на служителите за инициативите за промени (Armenakis et 
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al., 1993). Като уникален социало-психологически конструкт „готовността за 

организационна промяна” е формулиран за първи път през 1957 година от 

Джейкъбсън (Jacobson, 1957), след което намира място в редица теоретични 

модели на процеса на организационна промяна (Trumbo, 1961).  Факт е, че 

всяка предлагана от ръководителите и организационните консултанти 

планомерна организационна промяна се посреща различно от индивидите, 

групите и организацията като цяло. За да се осъществи промяната, е нужно да 

се овладеят различията, конфликтите и съпротивите на хората в организацията 

и то така, че нагласите, емоционалните реакции, представите и убежденията на 

хората в организацията да се съгласуват като се изгради определeно – по-

възможност, - оптимално равнище на готовността им за организационна 

промяна.  

В практиката си организационните консултанти използват множество 

различни инструменти за диагностика на готовността за организационна 

промяна (Cunningham et al., 2002). Тези популярни и удобни за използване 

методики, обаче, позволяват да се оцени готовността за организационна 

промяна само частично, т.е. твърде избирателно от гледната точка на процеса, 

съдържанието или контекста на промяната, или в зависимост на 

индивидуалните характеристики на служителите. В литературата има над 30 

подобни инструмента, чийто основен недостатък, въпреки разпространението 

им в практиката, е липсата на данни за тяхната валидност и надеждност – едва 

2 публикувани методики покриват изискванията на психометричните стандарти 

на Американската психологическа асоциация (APA), а и на Дружеството на 

психолозите в България.   

Работното определение на готовността за организационна промяна, от 

което изхождах при разработване на новия диагностичен инструмент бе, че 

готовността за организационна промяна може да се разглежда като 
комплексна нагласа към организационната промяна, върху която 
едновременно оказват влияние както съдържанието, така и процеса, и 
контекста на промяната, а също и особеностите на участниците в процеса 
на промяна. В този смисъл, измерителите на готовността за организационна 

промяна отразяват степента, в която даден индивид, дадена група или дори 

цяла конкретна организация са склонни на когнитивно, афективно и 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

115 

 

поведенческо ниво да приемат, подкрепят и ангажирано да работят за 

осъществяването на конкретен план за целенасочено изменение в 

съществуващото статукво в организацията си.  

На тази концептуална основа при конструирането на инструмента аз 

реализирах следните стъпки: 

• формулиране на айтъми; 

• конструиране и администриране на пилотна версия на инструмента; 

• редуциране на айтъмите в хода на изследването на психометричните 

качества на пилотната версия на инструмента; 

• проучване на характеристиките на обособените скали; 

• и повторно изследване с подобрената кратка версия върху 

независисима извадка.  

 

В този продължителен и комплексен процес имах възможността да 

ангажирам повече от 1300 мениджъри и служители от организации в различни 

сектори – частен бизнес, публични агенции и неправителствени организации. 

480 от тях бяха случайно определени да участват само в независимата извадка 

във финалната фаза от работата ми по Въпросника за изследване на 

готовността за организационна промяна. 

При генерирането на първоначалните айтъми – а това са готовите 

съждения, с които предлагаме на хората да описват състоянията си, когато 

изследваме какво чувстват и мислят по дадена тема, - бе ползвана достъпната 

ми литература в областта на операционализацията и измерването на 

готовността за организационна промяна (над 100 авторитетни източника). В 

допълнение, помолих 55 случайно избрани мениджъри да опишат опита си при 

реализацията на програмите за организационна промяна с различен мащаб, в 

които са взели участие през последните 5 години.  За целта бяха проведени 50 

дълбочинни интервюта, които впоследствие бяха подложени на контент-анализ.  

При литературния преглед и в интервютата бяха откроени 30 теми, свързани с 

конструкта „готовност за организационна промяна”. 62-ма изпълнителни 

директори (топ-мениджъри) с най-малко 5 годишен професионален опит бяха 

поканени да разгледат, анализират и интерпретират темите като посочат 

степента, в която всяка от тях е повлияли (от много негативно, до много 
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позитивно) готовността за организационна промяна на индивидуално, групово и 

организационно ниво.  

Анализът на средните стойности на оценките им открои пет смислово-
тематични категории с най-високи оценки за въздействие върху 

готовността за организационна промяна:  

(1) увереността, че сме в състояние да реализираме успешно промяната 

– „собствена ефикасност в осъществяване на промяната”;  

(2) убеждението, че промяната ще е полезна за мен и екипа – „лична и 
екипна валентност на промяната”;  

(3) възприятието за това, че ръководството на организацията подкрепя 

промяната – „управленска подкрепа за промяната”; 

(4) убеждението, че промяната ще е полезна за развитието на 

организацията – „адекватно системно въздействие на промяната”; 

и (5) възприятието, че промяната е необходима – „потребност от 
промяна”.  

 

За всяка от 5-те водещи теми бяха създадени по 12 айтъма 

(самоописателни съждения или твърдения), което доведе до първоначалната 

версия на диагностичния инструмент (общо 60 айтъма). 

Въпросникът беше попълнен от 445 мениджъри и служители, като 60-те 

айтъма бяха оценени за връзката им с работното определение на готовността 

за организационна промяна. По метода на Болино и Търнли (Bolino и Turnley, 

1999) твърденията, за които 60% от отговорите на изследваните ги определят 

като съотносими с определението за готовност за организационна промяна 

бяха включени в следващата версия на инструмента. 19 от 60 оригинални 

айтъма не покриха това изискване (напр. „загрижен съм за риска, който носи 

промяната”) и бяха елиминирани съгласно принципите на психометричната 

работа. С новата версия на инструмента, включваща останалите 41 айтъма 

(индикативни и контраиндикативни твърдения) бе осъществен факторен анализ 

по процедурата на Шрийсхаим (Schriesheim et al.,1993).  Само айтъмите със 

собствени тегла над 0,60 (по абсолютна стойност) и без други факторни 

присъствия (със стойност по-голяма от 0,30) бяха третирани като значими. 

Само един айтъм не покри тези изисквания, което доведе до създаването на 
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моя кратък работен инструмент, който нарекох Въпросник „Готовност за 
организационна промяна”, съкратено „ВГОП”, включващ само 40 айтъма.  

ВГОП използва 7-степенна скала, чрез която изследваните описват 

доколко са съгласни с представените им готови твърдения - като при това: „1” = 

„напълно несъгласен” и „7” = „напълно съгласен”. 

Краткият въпросник „ВГОП” бе попълнен от 820 мениджъри и 

служители от различни фирми, публични агенции и неправителствени 

организации, с които работех в рамките на различни програми за тренинг и 

организационно консултиране. 437 от тях посочиха преди попълването на 

въпросника, че към момента на изследването им в организацията, в която 

работят предстоят и се обсъждат организационни промени. Данните от 

попълнените въпросници на 437-те изследвани бяха подложени отново на 

факторен анализ с ортогонална ротация. Първоначално бяха получени 6 

фактора, но 15 айтъма имаха факторни тегла под 0,40 или многофакторни 

натоварвания, което даде основание за отстраняването им в следващата 

редуцирана версия на въпросника със само 25 айтъма. При повторния 

факторен анализ с този още по-кратък ВГОП бяха обособени 4 фактора, които 

обясняват 68,20% от съвкупната дисперсия (Таблица 1).  
 

Таблица 1.  Резултати от факторния анализ на краткия ВГОП (25 айтъма) 
Скали и айтъми в краткия ВГОП (N=437) ТЕГЛА ПО ФАКТОРИ 

I II III IV 

I Скала „Адекватност на промяната”(САП) (α = 0,92) 
Смятам, че организацията ни ще има реална полза от промените.  ,96 ,11 ,02 ,07 

Има съвсем основателни причини за тези промени в 
организацията ни. ,90 ,10 ,03 ,20 

Няма никакъв смисъл от промени в организацията ни.* ,90 ,09 ,05 ,04 

Има поне няколко важни области, в които се нуждаем от промени.  ,88 ,05 ,05 ,06 

В крайна сметка и за мен ще е по-добре, ако се реализират 
промени в организацията ни.  

,84 ,02 ,28 ,18 

Промените ще се отразят благоприятно на ефективността на 
организацията ни.  ,83 ,02 ,05 ,04 

Промените няма да донесат на организацията ни никакви ползи. * ,81 ,04 ,06 ,07 

Промените ще са полезни за моята работа в организацията.  ,80 ,14 ,04 ,12 

Само ще загубим времето и средства с тези опити за промяна. * ,74 ,06 ,08 ,14 

Промените са точно това, от което организацията ни приоритетно 
се нуждае.  ,69 ,19 ,09 ,21 

II Скала „Управленска подкрепа за промяната”(СУП) (α = 0,86) 
Хората, които вземат решенията в организацията ни подкрепят ,09 ,93 ,03 ,06 
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напълно усилията за промяна.  
Ръководителите окуражават всички в организацията ни да се 
ангажират с промените.  ,14 ,92 ,08 ,03 

От ръководството подчертават колко важни са промените за 
всички в организацията ни.  ,06 ,86 ,14 ,18 

Мисля, че нищо няма да излезе от тези промени, защото хората 
над мен всъщност не желаят те да се осъществят. * ,15 ,70 ,04 ,08 

Хората над мен са сериозно ангажирани с промените в 
организацията ни.  ,06 ,68 ,05 ,12 

Мениджърите дават ясно да се разбере, че в организацията ни са 
нужни промени.  ,03 ,65 ,21 ,06 

III Скала „Ефикасност в справяне с промяната”(СЕС) (α = 0,84) 
Промяната ще ме изправи пред задачи и предизвикателства, за 
справянето с които нямам пълна готовност.*  ,14 ,09 ,85 ,14 

Очаквам да имам сериозни проблеми в работата си във връзка с 
промените в организацията ни.* ,09 ,07 ,84 ,02 

Уверен съм, че с лекота ще мога да се справя с новите 
изискванията, които промените  в организацията ни ще поставят 
пред мен.  

,06 ,03 ,76 ,08 

Притежавам нужните умения, за да участвам успешно в 
реализацията на промените в организацията ни.  ,12 ,09 ,74 ,28 

Имам нужната ориентация, за да овладея всичко ново, което ще 
възникне с осъществяването на промените в организацията ни.  ,14 ,16 ,68 ,09 

От опит знам, че ще се адаптирам успешно към 
организационните промени, когато те бъдат осъществени.  ,24 ,14 ,60 ,04 

IV Скала „Лична и екипна валентност на промяната”(СВП) (α = 0,72) 
Опасявам се, че реализацията на промените в организацията ни 
ще се отразят неблагоприятно на позицията ми в нея. * ,06 ,08 ,06 ,86 

Промените сериозно ще ограничат възможностите, които ми 
осигурява работата ми сега.* ,05 ,06 ,04 ,81 

Промените неминуемо ще се отразят на отношенията, които сме 
изградили помежду си. ,23 16 ,08 ,78 

 
Факторни тегла   

% от общата дисперсия  

,34 ,56 ,08 ,34 

,50 ,46 ,25 ,99 

* Контраиндикативни айтъми с реверсивно скалиране 

 

В първият фактор със значими тегла попадат 10 конкретни твърдения 

(айтъма). Една част от тях са формулирани, за да отразят „потребността от 

промяна”, а друга  - убеждението, че промяната ще е полезна за развитието на 

организацията  или „адекватно въздействие на промяната”.  Това ми даде 

основание да определя Фактор 1 във факторния анализ като Скала 
„Адекватност или уместност на промяната” (САП). 

Вторият фактор бе определен като Скала „Управленска подкрепа за 
промяната” (СУП) на основата на съдържанието на твърденията със значими 

тегла.  Тези айтъми представяха възможните възприятия на служителите, че 

по-висшето ръководство над тях в структурата на организацията подкрепя 

предстоящите организационни промени.  
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На трето място, Фактор 3 бе етикетиран като Скала „Ефикасност в 
справяне с промяната” (СЕС), тъй като съдържателно твърденията в нея с 

високи собствени тегла са индикативни за убедеността на изследваните 

мениджъри и служители, че могат компетентно и успешно да се справят с 

предстоящите им организационни промени.  

Последният четвърти фактор бе определен  като Скала „Лична и екипна 
валентност (смисленост) на промяната” (СВП) -  значимите айтъми тук са за 

възприемането на личната и екипна значимост на промените.  

За всяка от новосъздадените скали бе направен тест за вътрешна 

консистентност (α-Кронбах). Получените стойности са съответно: 0,92 за Скала 

„Адекватност на промяната”(САП); 0,86 - за Скала „Управленска подкрепа за 

промяната” (СУП); 0,84 - за  Скала „Ефикасност в справяне с промените”(СЕС); 

и 0,72 - за Скала „Лична и екипна валентност на промяната”(СВП). 

За да  се провери предиктивната валидност на получените във 

факторния анализ скали, в тест- и ретест-извадките бе проведено 

корелационно изследване, в което се използваха допълнителни личностни и 

контекстуални променливи, за които съществуват теоретични и емпирични 

индикации, че са свързани с готовността за организационна промяна (Wanberg 

& Banas, 2000).  Сред тях бяха личностни променливи като: локализация на 
контрола (ЛК)  - Internal Mastery Scale (Pearlin et al., 1981); негативната 
афективност (НА) - Negative Affect Schedule (Watson et a., 1988) и общата 
нагласа към промените (НП) (Trumbo, 1961), за които се очакваше да имат 

високи корелации с дименсиите на готовността за организационна промяна в 

новосъздадения инструмент - ВГОП.  

За да се провери и хипотезата, че готовността за организационна 

промяна се повлиява съществено и от организационния контекст, в който се 

планират и осъществяват панираните организационни промени, бяха 

контролирани и различията във възприемания организационния климат 
(ВОК) (Miller et al., 1994) и възприемания управленския капацитет (ВУК) 
(Mayer & Davis, 1999). 

Статистическите показатели (средни (М), стандартни отклонения (S.D.), 

коефициентите на корелация и оценките за надеждност са представени в 

Таблица 2.  
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Резултатите показват, че дименсиите на готовността за организационна 

промяна регистрирани със създадения от нас инструмент корелират помежду 

си  (осреднен корелационен коефициент r = .48; p < .01). Както се очакваше, 

вътрешната локализация на контрола (ЛК) и общата нагласа към 
промените (НП) са положително свързани с всяка от 4-те дименсии на 
ГОП, а негативната афективност (НА) корелира отрицателно с тях. 

Измерителите за възприемания организационен климат (ВОК) и 
възприемания управленския капацитет (ВУК) също са положително 
асоциирани с 4-те скали на ВГОП. 

 
Таблица 2.  Дискриптивна статистика и корелационна матрица (тест-ретест). 

Променливи 
M (S.D.) Корелационни коефициенти – r в двете извадки *(p<0,01) 

Тест 
извадка 

Ретест 
извадка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. САП 4,4 (1,1) 4,2 (1,3)  .38* .52* .46* .36* 14 28* 46* 52* 
2. СУП 5,2 (1,0) 4,8 (1,2) 42*  38* 36* 21 18 27* 48* 69* 
3. СЕС 5,1 (1,1) 4,9 (1,1) 50* 42*  52* 44* 26* 36* 40* 50* 
4. СВП 4,8 (1,2) 4,7 (1,3) 44* 41* 50*  28* 20  38* 45* 51* 
5. ЛК 5,2 (1,0) 5,1 (1,1) 28* 36* 47* 30*  48* 46* 36* 28* 
6. НА 1,8 (0,6) 1,6 (0,8) 11  16 30* 18 46*  41* 26* 24 
7. НП 4,6 (1,2) 4,4 (1,2) 36* 25 40* 42* 50* 36*  12 15 
8. ВОК 4,0 (1,1) 4,1 (1,2) 40* 50* 38* 42* 43* 22 21  56* 
9. ВУК 4,6 (1,2) 4,4 (1,2) 58* 74* 45* 54* 34* ,21 18 47*  

 
N=437 N=220 

Под диагонала в матрицата са корелациите в тест-
извадката, а над диагонала – корелациите в ретест-
извадката 

 
В литературата активното участие в планирането и управлението на 

организационните промени се разглежда като фактор, който оказва мощно 

въздействие върху готовността за приемането и осъществяването им 

(Armenakis et al., 1993; Miller et al., 1994).  Това е пряк резултат от факта, че 

мениджърите и служителите, които са имали възможност пряко да влияят 

върху съдържанието и процеса на анализ, планиране и управление на 

организационните промени формират лична, емоционално наситена 

ангажираност с усилията в подкрепа на промените.  Те също така получават и 

по-пълноценен достъп до информацията за самите промени, в сравнение с 

тези свои колеги и подчинени, които не са пряко въвлечени в планирането и 

управлението им. Това е достатъчно основание да се предположи, че 

мениджърите и служителите, които са преки участници в управлението на 

промените ще имат по-високи резултати по дименсиите на ВГОП в сравнение с 

другите мениджъри и служители. 
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За да проверя и тази хипотеза, разделих изследваните в две групи на 

основата на собствената им преценка за степента на ангажираност с 

планирането и управлението на организационните промени. Проведените на 

тази основа дискриминационни анализи  демонстрираха, че прякото участие в 
планирането и управлението на организационните промени  е фактор със 
значимо влияние върху съвкупния индекс за готовност за организационна 
промяна - F(4, 439) = 6.25, p < .01.  Изследваните, които се определят като 

пряко ангажирани с планирането и управлението на организационните промени 

демонстрират по-високи средни за 4-те скали на конструирания от нас 

въпросник, което е пряко емпирично потвърждение за дискриминативната му 

валидност. 

220 от 437-те мениджъри служители, участвали в първоначалното 

изследване попълниха повторно въпросника  в период от 5 до 8 месеца след 

първото попълване като отговориха пряко и на 3 въпроса за самооценката на 

трудовата си удовлетвореност, адаптацията към организационните системи и 

намеренията си да напуснат работата. При сравнението на средните от двете 

измервания (t-test) не се установиха статистически значими различия по 4-те 

скали на ВГОП. Корелацията между обобщените балове за готовността за 

организационна промяна в тест-ретест извадките е висока (r = .78 (p< .001) и 

потвърждава хипотезата за висока тест-ретест надеждност. Регистрираната 

чрез ВГОП индивидуална готовност за организационна промяна се оказа добър 

предиктор на удолетвореността от труда, адаптацията към организационните 

системи и намерението да не се напуска текущата работа. Регресионният 

анализ демонстрира, че показателя за готовност за организационна промяна 

обяснява 32%  от съвкупната дисперсия на самооценките за удолетвореност от 

труда  (F = 10.20, p < .01), 21%  от дисперсията на самооценките за 

организационна адаптация (F = 9,14, p < .01), и 18%  от дисперсията на 

самооценките (F = 5.62, p < .01) за намеренията да се напусне текущата работа. 

 

Получените резултати дават основание да се твърди, че конструирания 

по описания по-горе начин кратък структуриран психометричен инструмент 

позволява да се измерва готовността за организационна промяна като 

надеждно се контролират  чрез обособени скали 4 нейни ключови дименсии: 
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• „Адекватност (уместност) на промяната”; 

• „Управленска подкрепа за промяната”; 

• „Ефикасност в справяне с промяната”  

• и „Лична и екипна валентност (смисленост) на промяната”.   

 

Вътрешната консистентност на 4-те скали надхвърля критичната 

стойност от 0,70 за  коефициента α – Кронбах, а получените с въпросника 

балове по скалите успешно разграничават групите мениджъри и служители с 

различна ангажираност в планирането и управлението на организационните 

промени.  

Налице са всички изисквани от принципите на класическата психометрия 

доказателства в подкрепа на допускането, че така конструирания нов 

инструмент – Въпросник „Готовност за организационна промена” (ВГОП), 
- има добри психометрични характеристики и на равнището на предиктивната 

си валидност и тест-ретест надеждността си.   

Това би могло да е добро основание използването му да бъде 

препоръчано на практиците в областта на организационното консултиране и 

управление на организационната промяна. И то с ясното разбиране, че 

диагностиката на готовността за организационна промяна на индивидуално, 

групово (екипно) и организационно ниво с ВГОП позволява прецизиране на 

стратегиите за организационно-управленски мерки и консултативни 

интервенции в хода на подготовката, осъществяването и оценката на 

планиранирани организационни промени в широк спектър от организационни 

системи – в бизнеса, публичните институции и неправителствения сектор. 

 

Дотук всичко изглежда много подредено и позитивно, нали? Като, че ли 

наистина сме екипирани с кратка стандартизирана методика за експресна 

оценка на готовността за организационна промяна, която да ни помогне да 

стартираме програма за управлението й. 

Аз, обаче, имах нужда да проверя в практиката си като организационен 

консултант как работи ВГОП в условията на реалните програми за 
„управление” на промяната. Исках да разбера също дали попълването му от 

хората в организациите-клиенти има по-пълноценни алтернативи в 
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диагностично-консултативния процес. Животът ми даде шанс да го провера 

съвсем отблизо. Скоро след изработването на ВГОП имах възможността да 

започна работа по два паралелни проекта за организационна промяна в две 

средни по размер софтуерни фирми, които преживяваха сходни проблеми при 

своето ускорено разрастване – проблеми в адаптацията на новия персонал, 

нужда от нови корпоративни системи и, разбира се, нарастващо напрежение 

във връзка с промяната в отношенията между хората в компаниите породени от 

новите работни задачи и изискванията на новите клиенти. И в двете компании 

създадох по няколко диагностично-консултативни групи, с които се срещах за 

половин ден всяка седмица в продължение на два месеца. Целта им беше да 

направят диагностика на ситуацията и така да съдействат на висшето 

ръководство в организациите си да обогатят предварително очертаните общи 

рамки на програмите им за управление на процесите на организационна 

промяна в следващите 6 до 12 месеца. 

Формираните диагностично-консултативни групи бяха общо 8 – по 4 във 

всяка от двете организации, които консултирах. Реших да изпробвам как работи 

ВГОП в половината от тях. В 4 диагностично-консултативни групи (по 2 

случайно избрани от всяка организация) предложих по време на втората ни 

среща на включените в тях мениджъри и служители да попълнят въпросника и 

да ми го предадат за обработка, за да обсъдим резултатите по-късно в 

контекста на темата „Управление на предстоящите организационни промени”. 

Участниците в другите 4 диагностично-консултативни групи (отново по 2 групи 

от всяка консултирана организация) не получиха от мен въпросник, а покана за 

еднодневна диагностично-консултативна среща с почти същото тематично 

определение „Говорим си за предстоящите организационни промени”. Така, 

имах две експериментални извадки за изследване на един и същ проблем в 

организациите – готовността на хората в тях за организационна промяна. 

Администрирането на ВГОП отне съвсем кратко време – членовете на 

групите, на които предложих да го попълнят влезоха в залата, получиха 

въпросниците и след 30 минути аз имах 48 надлежно попълнени въпросника 

готови за статистическа обработка. На другия ден бях готов с резултатите и 

можех да ги докладвам както на членовете на диагностично-консултативните 

групи, така и на висшето ръководство на двете организации-клиенти. И то по 
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един много подреден и лесен за разбиране начин, какъвто повечето 

ръководители на компании много харесват. 

В другите 4 диагностично-консултативни групи проведохме еднодневни 

работни срещи, в които за предстоящите организационни промени се говореше 

на собствения език на организацииите, а не на езика на моя новосъздаден 

въпросник. Аз не задавах никакви въпроси, хората не попълваха никакви 

предварително подготвени въпросници. Този подход беше това, което в 

практиката си наричам „свободни интерактивно-процесуални дискусии”. 

Единствената предварителна структура в груповите дискусии беше 

разпределението им в пет сесии от по един час: 

• Сесия 1: Капитализация – членовете на 4-те диагностично-

консултативните групи (общо 50 човека) бяха свободни да обсъдят 

„Какво вече имаме, правим и сме в нашата организация, и желаем и 

в бъдеще да имаме, правим и бъдем?”; 

• Сесия 2: Оптимизация – тук темата бе „Какво още имаме, правим и 

сме в нашата организация и желаем занапред да нямаме, да не 

правим и да не сме или да имаме, правим и сме, но по един различен 

от досегашния начин?”; 

• Сесия 3: Иновация – участниците в сесията обсъждаха свободно 

темата „Какво още нямаме, не правим и не сме в нашата 

организация, но силно желаем да имаме, да правим и да станем в 

следващите 6-12 месеца?”; 

• Сесия 4: Самоограничение – тук темата бе „Какво никога не сме 

имали, правили и били, но желаем и в бъдеще да нямаме, да не 

правим и да не ставаме?”; 

• Сесия 5: Интеграция – тук участниците имаха свободата да 

синтезират резултатите от предходните сесии и да формулират текста 

и приложенията на един групов протокол на дискусиите си, за който 

знаеха, че ще бъде на мое и на тяхно разположение, и на 

разположение на висшето ръководство на организацията, разбира се. 

В петте сесии моята диагностично-консултативна роля бе да слушам 
задълбочено дискусиите в групите и да регистрирам на празните листове 
хартия, с които бе облепена залата всичко, което идваше от говоренето на 
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хората – така както идваше на „езика на организацията”, а не на „езика на 
моя ВГОП”. 

Какво се случи и защо ви разказвам тук всичко това? 

В първата подгрупа получих 48 попълнени въпросника, които показваха 

след обработката им, че общата готовност за организационна промяна е 
над средното ниво и в двете организации. Това бе една много оптимистична 

картина – и 4-те измерения, които регистрира Въпросника за готовност за 

организационна промяна (ВГОП) бяха с нива, които статистически значимо по-

високи от средните. Излизаше, че и в двете организации според попълнилите 

въпросниците имаме благоприятна, почти напълно освободена от бариери и 

съпротиви срещу промяната ситуация и то по 4 направления: 

• Високо ниво на оценките за „Адекватността на промяната”; 

• Високо ниво на оценките за „Управленската подкрепа за промяната”; 

• Високо ниво на оценките за „Ефикасност в справяне с промяната”  

• и високо ниво за  „Личната и екипната валентност на промяната” 

С тази спретната и оптимистична диагностична картина можех само да 

зарадвам висшето ръководство на двете организации-клиенти и да дам „зелена 

светлина” за реализацията на предварително очертаните им в най-общи линии 

планове за управление на промяната. 

В диагностично-консултативните групи, които нямаха достъп до ВГОП, се 

разгърнаха разгорещени и много емоционални дискусии - на моменти с открити 

и остри спорове между отделни членове на групите и формиращите се в хода 

на груповите дискусии динамични подгрупи. Често отделни подгрупи от 

участници в дискусиите записваха на листовете по стените паралелни и 

алтернативни отговори на въпросите в първите 4 от 5-те сесии. Събраната 

първична и неструктурирана информация в 4-те диагностично-консултативни 

групи от същите две организации беше с огромен обем (над 100 страници 

формат А-1) и съдържаше много противоречиви преживявания, мнения и 

очаквания във връзка с предстощите организационни промени.  

Когато в края на 5-та сесия „Интеграция” помолих участниците в 

дискусиите (50 мениджъри и служители) да обобщат протокола от срещата, за 

да го представим на висшето ръководство това им отне повече от два часа и в 

протокола имаше много „особени мнения”. В края на работния ден на 
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диагностично-консултативната група ги помолих да отговорят само на един 

въпрос: „На какво ниво към настоящия момент е готовността на вашата 

организация за предстоящите организационни промени?”. Всеки имаше 

възможност да използва 7-степенна скала, чрез която да посочи доколко е 

съгласен с твърдението „В организацията ни има висока степен на 

готовност за организационните промени, които предстоят”. Степените 

бяха както и в листа за отговори на ВГОП: „1” = „напълно несъгласен” и „7” = 

„напълно съгласен”. 

Освен богатата, макар и наглед хаотична първична информация, 

разполагах с много комплексни протоколи от срещите в 4-те диагностично-

консултативни групи, изготвени от самите участници, а не от мен. В тях към 

ръководството на организацията и към мен като организационен консултант се 

поставяха редица въпроси и се предлагаха алтернативни сценарии за 

реализацията на програмите за управление на предстощите организационни 

промени. Посочваха се много проблеми и се разкриваше една огромна 

територия от осъзнавани и несъзнавани тревоги и потенциални съпротиви 

срещу очакваните промени. Нямаше никакви признаци, че е налице висока и 

консолидирана готовност на хората в двете организации за организационна 

промяна. Средните оценки в двете организации бяха по-скоро ниски и близки 

до средната по скалата от 1 до 7 – 2.8 в едната и 3.2 – в другата. Открояваха се 

и сериозни индивидуални различия, говорещи за липса на консолидизация и 

консенсус по темата „Готови ли сме всъщност за организационни промени?”. 

Изводът за мен бе ясен - предстои продължителна и много 
задълбочена работа както с висшето ръководство на двете организации, 
така и с персонала им, за преосмисляне на предварително 
формулираните програми за управление на организационната промяна.  

Резултатите от използвания ВГОП бяха включени в общия ми доклад към 

двете организации-клиенти, но всички се съгласиха, че те са по-скоро артефакт, 

който илюстрира наличието на несъзнавани съпротиви срещу промяната чрез 

отричане на проблемите в действителността на организационния живот и 

„псевдо-оптимистично” избягване на обсъждането им. По-скоро чрез защитно 

„втурване в промяната”, отколкото чрез формиране на автентична представа за 

реалната готовност за организационна промяна.  
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Преосмисляйки и практически преработвайки изоснови програмите за 

„управление” на промяната и аз и хората на всички нива в двете организации-

клиенти разбрахме още нещо за готовността си да я „управляваме”, а именно, 

че най-важното е: 

• да се вслушваме често, честно и чувствително в собствения глас 
на организацията - в преживяванията, които споделят и в диалозите, 

които водят в интерактивно-процесуалните групови дискусии хората в 

организацията;  

• и да не се предоверяваме на иначе добре изглеждащите, 
внимателно подготвените и с високи психометрични качества 
структурирани въпросници на консултанта.  

Те – удобните и научно-обосновани измервателни средства, - могат и да 

подведат сериозно и организационния консултант и тези, които той консултира 

за това какво в действителност се случва и предстои да се случи в 
организационния живот, докато си мислим, че „управляваме” 
организационните промени.  

В системно-психодинамичното организационно консултиране наричаме 

това „контра-преносен капан” за диагностично амбизиозни и системно-

психодинамично наивни организационни консултанти.  

 

Но за всичко това ще стане още по-подробно дума в книга IV. 
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УВОД 
Целта на книга III е една-единствена - да изтъкне, че несъзнаваната групова и 
организационна психодинамика има много значимо влияние в живота на 
всички човешки групи, общности и организации.  

В подкрепа на подобно твърдение е необходимо и достатъчно – според 

мен, - да се анализират процесите в действителните мотивационни системи 
от потребности в групите и организациите и да се изтъкне ролята на темата 

за конфликтните отношения в тези мотивационни системи за разбирането 

на многопластовите организационни отношения на хората, превратностите в 

лидерските функции в организациите и ефектите на неизбежните съпротиви, 

преноси и контра-преноси в системите за управление и във взаимоотношенията 

между различните подгрупи в организацията – например, „началници – 

подчинени”, „производствени звена - търговски отдел”, и т.н.  
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ГЛАВА 12: 
ФАРСЪТ ИЛИ ПО-СКОРО ТРАГЕДИЯТА 
„ФЛИНТСТОУН – КОНСУЛТИРАНЕ” 
 

Но нека първо направим бърза, но внимателна проверка на действителността в 

текущата практика на организационното консултиране. Днес, за съжаление, 

повечето изследователи и бизнес-консултанти в областта на мениджмънта, 

които изследват организационната ефективност, се ограничават до приемането 

на един твърде механичен - подчертавам, - опростенчески, дори 
редукционистичен възглед за живота в групите и организациите.  

Те търсят и естествено намират с лекота случващите се на повърхността 

на организациите икономически и административни явления, а не 

комплексността на отношенията между хората на по-дълбоките равнища на 

изследване на организационния живот. Колективното несъзнателно както на 
практиците в бизнеса, така и на учените и консултатите в тази сфера е 
твърде ангажирано с един дисфункционален мит. Това е митът, че само 

това, което се вижда и знае (с други думи, е осъзнавано) има значение при 

организационната диагностика и организационното консултиране.  Този 

мит произхожда от крайно редукционистичните и в същото време позитивистки 

рационализации в псевдо-научните модели за организационното поведение, 

организационното управление и управлението на човешките ресурси - 

концепции, основаващи се на допускания, които правят за човешките същества 

икономистите, политиците и юристите (в най-лошия случай) или когнитивно-

поведенческите организационни психолози (в най-добрия случай).  

Това е фарсът, който вече нарекох шеговито „Флинтстоун” или „Яба-
даба-ду!” организационно консултиране. А може би не е фарс, а истинска 

трагедия с огромно последствия.  
 

Въпреки, че съществуващия репертоар от наглед рационални концепции 

многократно се е оказвал недостатъчен, за да се разплетат наистина 

заплетените проблеми, които измъчват организациите и човешките групи в тях, 

позитивисткият мит на рационалността и мениджъриалисткия култ към 

контрола продължават да се ширят и далеч след епохата на Просвещението. В 

следствие, масово тиражираните концепции за организационното поведение, 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

133 

 

организационните отношения и управлението на човешките ресурси, които се 

прилагат, за да се описват сложни, многопластови процеси като 

индивидуалната мотивация, лидерството, междуличностните отношения, 

груповите и междугруповите процеси, корпоративната култура, 

организационните структури, промяната и развитието се основават на 

когнитивно-поведенчески - наистина изглеждащи логични и надеждни, - теории 

и модели, допълнени с една по-скоро случайна доза хуманистична психология 

вписана в уравнението за по-добрия му образ.  

Подобен подход (въплътяващ сякаш нетленния дух на застъпника на 

научния мениджмънт, Фредерик Тейлър) подрежда сцената на 

организационното консултиране  за едно по-скоро двумерно (съвсем плоско) и 

карикатурно отношение към изследването на човешката трудова и творческа 

дейност, на човешките отношения в междуличностен, групов, организационен и 

социален контекст. Много изпълнителни директори, например, са склонни да 

вярват, че поведението в организациите, които ръководят се отнася само за 

осъзнаваните, механични, предвидими, и лесни за разбиране от тях 

икономически и административно-правни явления, подобни на по-познатите им 

технически и финансови операции. По-трудните за наблюдение психосоциални, 

групово-динамични и интрапсихични процеси, които се случват на хората в 

групите и в организациите им като целенасочени и комплексни човешки 

общности – т.е. феномените, които наистина заслужават богато да се опишат и 

задълбочено да се проучат, - остават удобно пренебрегвани или форматирани 

в архаични недоразумения като микро-икономическата доктрина за 

„рационалния избор” и като „управлението на човешките ресурси“, например. 

От системно-психодинамична гледна точка хората в организациите 
не са ресурси и не са просто съзнателни, високо концентрирани върху 
рационално максимизиране на полезността икономически агенти, търсещи 

повече удоволствия и външни награди, и избягващи нарастването на болката и 

санкциите. Те са самоопределящи се и самоактуализиращи се уникални 

човешки същества (субекти), които изпитват множество (често противоречиви) 

субективни желания, фантазии, конфликти, защитни поведения и тревоги - 

някои от тях съзнателни, други напълно несъзнавани от тях, но това не е 

популярната тема за дискусии днес в теорията и практиката на икономиката, 
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политиката и администрацията. Не е такава и идеята, че концепциите 

адаптирани от области на човешкото познание като аналитичната социална 

психология и дълбинната психотерапия могат да имат много по-съществено 

място в света на организацията и управлението на трудовата дейност, 

икономиката и обществената политика. Като цяло подобни концепции и 

свързаните с тях консултативни практики все още се игнорират и избягват 

автоматично на основата на самозащитни аргументи, че те били твърде 

базирани на субективната индивидуална психология, твърде насочени към 

абнормното поведение и  - както е в случая със системно-психодинамичния 

подход към групите и организациите,  - прекалено разчитащи 

на компетентността и самоотчетите на малък брой „извънсистемни” и 

независими организационни консултанти, работещи по конкретните случаи, 

което ги правело трудни за независима „обективна” верификация.  

Всъщност, изискването за сериозна диагностично-консултативна 
работа с груповата и организационна психодинамика е много сериозна и 
реална и символна заплаха за статуквото в редица области на 
обществения живот – в това число и за психосоциалните практики, която 
наричаме „мениджмънт”, „управление на човешките ресурси” и 
„управленско консултиране”.  Смисленото обяснение на действително 

случващото се в човешкия живот, обаче, изисква по-различни средства за 

верификация. Организационните консултанти, които отричат реалността на 

несъзнателните феномени в работните групи и в организациите просто 

отказват да ги допуснат до собственото си съзнание и да ги вземат предвид в 

собствената си работа най-малкото защото не знаят как всъщност да работят с 

тях. Това страшно ги тревожи и ги кара да се чувстват застрашени. И има защо! 

Отхвърлянето и пренебрегването на системно-психодинамично 

ориентирания подход в изследването и оптимизацията на организационния 

живот и на практиката на организационното консултиране е чисто и 

просто...мотивирана грешка, т.е. лична или институционална 
неавтентичност и самозаблуда на пожелателното мислене като 

нежеланието на Светата инквизицията да чуе истината за динамиката на 

телата в Слънчевата система от Галилей и игнорирането на еволюционната 

теория на Дарвин от религиозните креационисти.  
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В края на краищата, организациите се състоят от уникални субекти, които 

формират организационните звена, допринасящи – съзнателно или не, - за 

реализацията на социалните, организационни, икономическите и 

технологичните процеси в тях. Това, което в действителност се случва в 

организациите протича на сцената на интрапсихичния и интерсубектния свят на 

ключовите играчи в организацията - хората, - много под повърхността на 

ежедневните доведени до ритуали организационни поведения, управленски 

рационализации и рутинни бизнес административни практики. Тази протичаща 

под повърхността колективна психична дейност, груповата динамика и 

организационните отношения в целостта им имат нужда да бъдат изследвани в 

термините на конфликтите, защитните действия, напреженията и тревогите в 

отношенията между хората. Не за да бъдат те контролирани и управлявани 

като „човешки ресурси” на организацията, а за да бъдат разбирани и 

ангажирани в случващата се в нея и осмисляща я съвместна съзидателна 

човешка активност. 

Когато илюзиите и самозаблудите, създадени от концепцията за Homo 

Economicus доминират над реалността на Homo Sapiens, хората, които се 

интересуват какво наистина се случва в самите тях, в и между отделните 

човешки групи, организации и общности, и в обществото като цяло, са оставяни 

със замъглено и фалшиво самосъзнание за странните сили, които действат 

там. Сили, които те не биха могли да осмислят и разберат, камо ли да 

контролират и променят. Изправени пред ситуации на хронично арогантно 

политическо и бизнес лидерство; на непрекъснато възпроизвеждащи се 

скандали със самообслужващите се, а не служещи ефективно на обществото 

лидери на корпорации и институции; на масово тиражирани медийно-рекламни 

и квази-научни фалшификации на картината за действителните обществени 

процеси и отношения водещи до крайно отчуждение от реалността, те – хората, 

- сами започват да се самоидентифицират като човешки материал (ресурс) – 

безпомощен, самоотчужден и зависим обект за управление и контрол.  

В множеството случаи на заплетени организационни и социални 

ситуации, вникването в груповата и организационната психодинамика, обаче, 

може много да направи за внасянето на яснота и намирането на конкретни 

решения. Няма други области на познанието, които да са направили повече 
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трайни и успешни опити да се осмислят човешките събития в групите и 

организациите от динамичната дълбинна психология, груповата динамика и 

аналитичната социална психология. Техните методи за проучване и намеса в 

груповите, междугруповите, организационните и социалните отношения, които 

наблюдават живота и дейността на хората лонгитудно, предлагат важен научен 

поглед към работата на ума и човешките отношения, и идентифицират 

значението на повечето лични и емоционални преживявания на хората в 

техните реални групи и общности. Методите на груповата и организационната 

психодинамика, чрез които се стига до изводи за значението на иначе 

неразбираеми феномени в груповия, организационния и социалния живот са 

доказано по-ефективни от тези, предлагани ни от конкурентните теории. 

Откривайки смисъла на дълбинните желания и фантазии на мениджърите и 

техните подчинени, например, и демонстрирайки как те влияят на поведенията 

и взаимодействията им в света на трудовата дейност и организационния живот, 

системно-психодинамично ориентираните изследвания ни предлагат 

практически подход за разкриването на това как функционират и се променят 

„отвътре“ организациите всъщност.  

Огромен брой добронамерени и добре обмислени, наглед напълно 

рационални планове по целия свят ежедневно се провалят и дерайлират в 

реалната работна среда на организациите защото мощни, но недостъпни за 

осъзнаване сили влияят върху груповото, организационното и социалното 

поведение на хората, от които се е очаквало да ги осъществят само срещу 

възнаграждение или под заплаха. Само приемайки, че мениджърите (както и 

всички ние – техните консултанти)  не са парагони на рационалността, а просто 

хора в много комплексни отношения помежду си, ще можем да разберем защо 

подобни проекти толкова често се провалят и да ги върнем отново в 

действие, а дори, което би било още по-добре, - да ги предпазим превантивно 

въобще да не стигат до провал.  

Една по-интегративна, системна и дори екзистенциално-психодинамична 

гледна точка може съществено да допринесе за разбирането ни за човешките 

организации и за психосоциалните практики в тях, наричани не без доза 

архаична самовлюбеност „управление“. В епохата на все още доминиращата 

идеология на мениджъриализма какво ли не се „управлява“ (времето, стреса, 
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хората). По-трудно, обаче, ни е със справянето, със създаването на конкретни 

условия на хората, групите и организациите да се справят ефективно, 

ефикасно, ефектно, етично и...ако е възможно, и естествено (т.е.автентично, 

без фалш, измама  и преструване) с изискванията на действителността и с 

търсенето на своето достойно и споделено място в живота. А иначе - всички 

сме „мениджъри“ на това безценно предприятие с неограничена отговорност и 

ограничена продължителност – уникалното си и единствено битие си на хора.  

 

Задълбоченото наблюдение и изучаване на груповата и 

организационната психодинамика може да ни помогне да вникнем в скритите 
процеси свързани както с индивидуалната мотивация, лидерството, 

междуличностните отношения, конфликтните ситуации, социалните защити, 

корпоративната култура, "невротичните" организации (организациите 

доминирани от невротизма и нарцисизма на висшите си ръководители и в 

отношенията между хората), така и със степента, в която индивидите, групите, 

а и организациите могат да фукционират като затворници и/или заложници на 

собственото си минало и собствените си самозаблуди (Zaleznik, 1966; Levinson, 

1972; 2002; de Board, 1978; Lets de Vries, 1984, 1991, 1994; Kets de Vries & Miller, 

1984; Szander, 1993; Gabriel, 1999).  

Застъпниците на прилагането на постиженията на системната 

психодинамика в практиката на организационното консултиране признават 

ограниченията на рационалността в сложните човешки системи и 

отхвърлят опованието на чисто микро-икономически, административно-

нормативни и когнитивно-поведенчески възгледи за света на трудовата 

дейност, груповия, организационния и обществения живот на хората. 

Когнитивно-поведенческите контролирани експерименти и събирането на 

статистически данни могат да допринасят, но само частично за подобряването 

на разбирането ни за комплексните групови и организационни явления, и 

стоящите зад тях комплексни фактори и процеси. Нужно е това допълнително, 

дълбинно-психодинамично измерение в наблюдението и анализа им, за да се 

разберат наистина организационното поведение и отношенията между хората, 

работещи, т.е. живеещи в човешките системи на корпорациите, 

администрациите, общностите и културните институции на обществото.  
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Изследователите и практиците в областта на организационното и 

социално развитие днес повече от всякога се нуждаят от аналитични 
теоретични модели и практически подходи, които приемат, че човешките 
групи и организации са сложни адаптивни, самоорганизиращи се и 
преживяващи (рефлексивни)  системи, които имат свой собствен и много по-

сложен от видимия на повърхността на обичайното ежедневно съзнание живот 

- живот, който не е само съзнателен, но също така и несъзнателен; не е само 

рационален, но е в голяма степен и емоционален, т.е. ирационален. 

 

Автентичното прилагане на груповата и организационната 

психодинамика може да ни е полезно и при търсенето на прозрения за този 

живот, в открояването на изходните причини за поведението и практиката на 

ръководителите и служителите в организациите. За да си изградим цялостна 

представа за тях, ние следва да насочим вниманието и наблюденията си към 

реалността на вътрешната и социалната динамика, към финната тъкан на 

терена, върху който се разгръщат отношенията между лидерите и следващите 

лидерите, и не на последно място - към различните несъзнателни и невидими 

на повърхността психодинамични и групово-динамични процеси и структури, 

които влияят върху преживяванията, поведенията и взаимодействията на 

отделните хора и техните групите в организациите, общностите и обществото.  

Хората, които се отказват от вникване в комплесните психодинамични, 

групово-динамични и организационно-процесуални дименсии на съвременния 

организационен анализ не могат да се надяват, че ще могат да преминат отвъд 

относително опростенческото, повърхностно и в много случаи псевдо-научно и 

квази-реално разбиране на груповия, организационния и социалния живот. В 

бизнеса, както и в личния ни живот, автентичното себеосъзнаване на 
интрапсихично, поведенческо и интерактивно ниво е първата стъпка към 
психично здраве и оптимално психосоциално развитие. Организациите не 

могат да изпълняват функциите си и да се развиват, ако собствениците, топ-

мениджърите и организационните консултанти не вземат предвид 

превратностите и ирационалните афективни процеси, които са в ядрото и 

определят вътрешния театър на участието на хората в организационния и 

обществен живот.  
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ГЛАВА 13: 
НЕ МОЖЕШ ДА МОТИВИРАШ  
НИКОГО ОСВЕН САМИЯ СЕБЕ СИ! 
 

Несъзнаваната психодинамика на човешките системи оказва огромно 

въздействие върху груповия и организационния живот и изисква 

организационните лидери да разпознават и да  предвиждат влиянията й. При 

всеки от нас уникалната смес от мотивиращи ни конфликтни потребности 

определя характера ни и така оформя триъгълника на психичния ни живот като 

система от силно взаимозависими когнитивни, афективни и поведенчески 

компоненти.  

За да разберем човешкото същество в цялата му екзистенциално-

психодинамична и психосоциална сложност и неповторимост, ние следва да 

започнем анализа му от мотивационните системи на потребностите му, 

защото именно те са операционната програма, която задейства и 

движи личността и взаимодействията й с другите уникални личности. Всяка от 

тези мотивационни системи е в действие при всеки от нас от раждането ни и 

през целия ни жизнен цикъл, променяйки се под влияние на силите на 

възрастта, ученето, опита, съзряването и културно-историческата еволюция на 

човечеството. Значението на всяка една система от потребности за всеки 

конкретен индивид се определя преди всичко от три групи регулативни сили:  

(а) вродените и придобите чрез научаване модели на реагиране;  

(б) въздействията на възпитателите и значимите други в 

психосоциалното ни развитие;  

и (в) степента, в която всеки конкретен индивид се опитва да 

възпроизведе положителните си емоционални състояния, преживени от него в 

предишния му жизнен опит и да участва отговорно в самоопределението си.  

Във взаимодействието между системите от потребности и тези сили в 

процеса на индивидуално съзряване в психиката на съзнателно и несъзнателно 

ниво се формират интрапсихични патерни или комплексни невро-
семиотични, символни репрезентации и модели, които ако предпочитате 

можем да наричаме психични конструкти. Тези схеми моделират невро-

семиотично, символно сцените и сценариите във вътрешния ни 

екзистенциално-психодинамичен театър, а те от своя страна повляяват 
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преживяванията, поведенията и отношенията на човека с другите в един или 

друг групов, организационен или социален контекст (Erikson, 1963; Lichtenberg & 

Schonbar, 1992).  
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ГЛАВА 14: 
БАЗИСНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ  
СВЪРЗАНОСТ, АВТОНОМНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 
 

Някои системи от човешки потребности са по-базисни и биографично по-стари 

от останалите. Най-фундаментална е може би системата, която регулира 

физиологическите потребности и биологичното оцеляване на човека - т.е. 

нуждите от храна, вода, отделяне, сън и дишане. Друга система осигурява 

индивидуалните потребности от сетивна наслада и по-късно, от сексуална 

възбуда и удовлетвореност. Различна система е отговорна потребностите на 

конкретни ситуации в живота да се реагира с противопоставяне или бягство, и 

т.н.   

Макар и да имат известно влияние върху трудовата ситуация,  тези 

първични мотивационни системи от потребности не са от такова голямо 

значение в нея както са други три, по-висшестоящи и по-късно изградени 
системи от вътрешни организмични потребности, които пряко се свързват 
с груповия, организационния и социалния живот на човека - а именно, 
потребностите от свързаност, компетентност и автономност-
себеутвърждаване.  

При хората е налице естествено разгръщащото се вътрешно заложено 

биологично и културно-исторически обусловено желание да се преживява 

свързаност с другите (Winnicott, 1975). Човешката ни същност се проявява 

преди всичко в стремежа ни към влизане в съзидателни, продуктивни 

взаимоотношения с другите хора, в това да сме част от живота заедно с тях, за 

да си гарантираме взаимно оцеляване, напредък и просперитет.  

Тази – съзнавана или не, - базисна човешка потребност от свързаност 

поражда процесите на ангажиране във взаимодействия и отношения с другите 

хора, универсалното ни преживяване на желание да се сближим и да си 

сътрудничим с другите хора в оцеляването и реализацията на човешкия си 

потенциал в рамките на екзистенциалните дадености на човешкото битие в 

света. Тя задейства и удоволствието от споделянето и себеутвърждаването. 

Когато човешката потребност за близка и продуктивна човешка връзка се 

екстраполира към групите, организациите и обществото, желанието да 

постигнеш близост с хората и света може да се опише и като потребност от 
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сдружаване, от заедност, от принадлежност и от общност. Както 

привързаността, така и сдружаването изпълняват ключова роля в 

емоционалния ни баланс като ни позволяват да потвърждаваме в отношенията 

си собствената си ценност и да укрепваме самоуважението си.  

Потребностите от проучване, компетентентност и себеутвърждаване 

също така оказват силно влияние върху това какъв става човек в 

индивидуалното си развитие и върху това как гледа на себе си, как участва в 

груповия, организационния и социалния живот. Потребността от проучване, 

ориентация и компетентност, която е тясно свързана с познанието, с търсенето 

на истината, със справянето и ученето, влияе определящо на способността на 

човек да се ангажира с игра, с труд и с творчество в живота си. Тази потребност 

се манифестира скоро след раждането: наблюденията на бебетата са ни 

демонстрирали, че новите неща както и откриването на ефектите на 

определени действия предизвикват удължаване на състоянията на активно и 

съсредоточено внимание при бебетата. Подобни реакции на възможностите за 

проучване и ориентация в средата са с нас през цялия ни живот. Много близка 

е връзката между вътрешната (организмична) потребност от проучване и 

ориентация в средата и потребността от компетентност и себеутвърждаване, 

потребността от това да имаш възможност да избираш какво и как да направиш 

в средата си. Игривото проучване и манипулиране на вътрешната и външната 

среда в отговор на мотивацията за проучване/утвърждаване поражда 

първичното усещане за ефективност и компетентност, автономност, 

инициативност и смислено постоянство в прилагането на усилия за постигането 

им (White, 1959). Тъй като субективната интенционалност, целеустремеността, 

съревнованието и стремежа към овладяване на ситуациите са фундаментални 

характеристики на човешката индивидуалност още от най-ранните етапи на 

формирането й, упражняването на асертивност, настъпателност, - следвайки 

при това предпочитанията си и действайки по избрания от нас субективно 

смислен начин, - служат като реална форма на себеутвърждаване. 

Мощта на всяка мотивационна система или се усилва, или се отслабва в 

отговор на влиянията на заложените и научени в индивидуалното развитие 

поведенчески реакции, на възпитателните ефекти на отношенията ни със 

значимите други в развитието ни, на способността ни да възпроизвеждаме 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

143 

 

предишните си емоционални състояния и да правим непрекъснато избори. В 

комплексното взаимодействие между заложби и възпитание тези сложни 

мотивационни системи в крайна сметка детерминират уникалния вътрешен, 
екзистенциално-психодинамичен театър на индивидуалния ни живот – 

интрапсихичната сцена, на която се разиграват основните теми с 
определящо (смислоопределящо) значение за човека и развитието на 
човешките отношения. На тази сцена всеки може да мотивира единствено 
самия себе си и да контролира пряко само своето поведение, своето 
участие в отношенията и взаимодействията с другите хора в своята 
групова, организационна и социална среда.  

Всичко това се отнася, разбира се, и за организационните и социални 

лидери, и за професионалните мениджъри в съвременните организации. Често 

в началото на срещите си с различни организационни ръководители напомням, 

че още от възникването си професията „мениджър” не е тази на господар и 
управител, а преди всичко на човека, който владее уменията да се справя 
с решаването на проблемите в груповия, организационния и социалния 
живот на хората. А те са винаги проблеми на човешките отношения – 

отношения между самите хора и на хората в материалния и символния свят, в 

който живеяят – оцеляват, напредват или точно обратното.  

Вътрешно-мотивационните системи са автентичните движещи сили, 
които лежат зад поведенията и постъпките, които често възприемаме и 
интерпетираме като ирационални и спонтанни в групов, организационен и 
социален контекст. Изследователите на груповата и организационната 

психодинамика се вглеждат отвъд наглед ирационалността в действията на 

човека и правят опит да разкрият, анализират и предложат начини за 

осмисляне на тази ирационалност. Системно-психодинамичният подход към 

организационната диагностика и организационното консултиране се опитва да 

помогне на мениджърите и консултантите да станат много по-чувствителни и 

отговорни групови и организационни „аналитици”. 

Прототипите или сценариите за себе си, за другите и за събитията, 
които всеки от нас носи в себе си, се включват в действие от по-рано 

споменатите мотивационни системи от вътрешни потребности. Тези сценарии 

определят как реагираме в различните ситуации, в това число и на опитите за 
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външна мотивация и контрол на поведенията ни (McDougall, 1985). Те влияят 

на това как действаме и реагираме в ежедневния си живот, както у дома, така и 

в игрите или в трудовата си дейност, в отношенията си с другите хора. Ние 

внасяме във всяко свое конкретно (осъзнавано или не) преживяване, действие 

и отношение определен стил на взаимодействие със света, който вече ни е 

относително зададен на основата на всичко, което сме научавали и 

интериоризирали по-рано в своята динамична Аз-идентичност още от най-

ранното си детство. С други думи, от това какви са били отношенията и 

взаимодействията ни с родителите и другите значими участници в развитието и 

възпитанието ни през ранните му години зависят в известна степен и начините, 

по които ние се отнасяме към другите - особено тези с власт и авторитет,  - по-

късно като възрастни. 

В хода на тези процеси на съзряване и реализация, всички ние 

формираме определени теми и сцени в своя вътрешен екзистенциално-
психодинамичен театър – теми и сцени, които отразяват първостепенното 

значение на едни или други вътрешни желания и преживявания, допринасящи 

за уникалността в личностния ни стил и екзистенциалната ни практика. Тези 

сцени са в действителност ядрените теми, конфликти и дилеми, които се 
превеждат във вътрешно съгласуваните избори и модели, чрез които 
влизаме във взаимоотношения с другите хора и със света, в който 
живеем (Luborsky & Chris-Cristoph, 1998). Или иначе казано, нашите базисни 

желания определят нашите модели на поведение и сценарии за живота, които 

на свой ред, определят учѝстието ни в нашите взаимоотношения с другите, 

предопределяйки и начините, по които сме убедени, че другите ще реагират на 

нас и начините, по които ние реагираме на тях. Животът на хората може да 

бъде обагрен преди всичко със желанието да бъдат обичани, например, или 

със желанието да бъдат разбирани, или със желанието да бъдат забелязвани, 

или със желанието да не влизат в конфликти, или със желанието да помагат, 

или дори със желанието да се провалят, да нараняват и разрушават живота на 

другите хора и собствения си живот. 

Когато отиваме на работа, ние, разбира се, носим със себе си 
всичките тези фундаментални желания – автентичните екзистенциални 
теми на нашите ядрени конфликти и дилеми в живота, - и ги пренасяме в 
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контекста на нашите отношения с другите в работата, групите и в 
организациите си. Ние непрекъснато проецираме - съзнателно или не, - 

собствените си желания върху другите в групите и организациите, в които 

работим и на тяхна основа, - правилно или погрешно, - се опитваме да 

предвидим как другите ще ни реагират; след което реагираме не само на 

техните действителни реакции, но и на възприятията, фантазиите, очакванията 

си и преценките си за тях. Кой от нас не се е сблъсквал с лидери, които са 

сякаш олицетворение на желанието си за избягването на конфликтите; на 

тираничното им социално-доминантно поведение; на микро-мениджмънта; на 

маниакалността им в стремежа към укрепване на самоуважението им; на 

недостъпността, отчуждението или на желанието им да играят игрички на 

социално превъзходство?  

Този доминантен индивидуален стил на саморегулация 
(индивидуален жизнен стил), какъвто и да е той като тематично съдържание, 

произлиза от тематиката на ядрените конфликти в мотивационната система на 

тези ръководители. Движещата тематика за всеки от тях е толкова мощна – 

дори когато въобще не се осъзнава, - че подчинените им често се оказват 

въвлечени в практикуването на постоянни организационни сблъсъци и/или 

междуличностни и социално-ролеви „игри”, превръщащи фантазиите и 

имплицитните (неявни) очаквания на лидерите в самоизпълняващи се 

пророчества.  
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ГЛАВА 15: 
ДА НЕ СЕ САМОЗАБЛУЖДАВАМЕ,  
ЧЕ НЕ СЕ САМОЗАБЛУЖДАВАМЕ! 

 

За съжаление, много от сценариите за „театъра на живота” ни изградени още 

през детските и младежките години на базата на тематиката на ядрените 

конфликтни отношения в мотивационната ни система от потребности – тогава в 

миналото ни, - често се оказват неефективни и дори абсурдни по-късно - 

в зрелите ни години. Тогава те създават и задействат главозамайваща 

въртележка, която въвлича засегнатите лидери и свързаните с тях групи и 

организации в един саморазрушителен цикъл от несъзнавани натрапчиви 
повторения на станалите вече архаични модели на поведение, групови и 
организационни отношения с другите в организацията, която „ръководят”. 

Фройд напомни на човечеството колко важно е да отчита и изледва 

значението на човешкото несъзнавано интрапсихично съществуване - 

тази част от живота на човека, която е скрита от рационалното мислене на 

съзнателния самоанализ, но оказва силно влияние и свръхинтерпретира 

нашата осъзнавана, но частична и много често фалшифицирана картина за 
екзистенциалната и социалната ни реалност. Ние – дори най-отговорните от 

нас, - невинаги осъзнаваме напълно какво точно правим в действителност, 

дори ако оставим настрана въпроса осъзнаваме ли защо всъщност го правим.  

И да ни харесва, и да не ни харесва - много наши поведения и отношения 

с другите в групов, организационен и социален контекст имат своя  

действителен източник извън обхвата на съзнанието ни – нашето собствено и 

това на другите, с които си взаимодействаме. Всички ние имаме, например, 

своите „слепи петна“. И нещо повече, всички ние имаме и своята „тъмна 
страна” или „сянка“ – демонична страна, за която сякаш не знаем, а и не 

искаме да знаем.  

Фройд не е първия, който поставя акцент върху ролята на несъзнаваната 

психика в човешкия живот. Много писатели и философи преди него са 

проучвали същата територия. Но той е първият, който изгражда 

психологическа (психодинамична) теория и практика около концепцията 
за несъзнаваното. Тъй като ключовите движещи сили в несъзнаваното ни са в 

нашата лична изтласкана инфантилна и вече минала история, ние 
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обикновено отричаме или просто не осъзнаваме въздействието и значението 

на несъзнаваното върху преживяванията, поведенията и отношенията си с 

другите и света през целия си живот. Не е приятно да приемем - в директно 

противоречие с нашата тържествуваща илюзия и най-масова лична и културна 

самозаблуда, че имаме съзнателен контрол върху живота си, - че понякога сме 

само затворници или заложници на нашата собствена несъзнателна психика и 

на несъзнаваните аспекти на битието си в света.  

А именно приемането на съществуването и стремежа към осмислянето 

на несъзнаваните психични процеси и непознаваните и неосмислени 

екзистенциални реалности може да е освобождаващото решение, което би ни 

помогнало да разберем защо правим това, което правим, защо вземаме 

решенията, които вземаме и защо предизвикваме реакциите, които получаваме 

от обкръжението си и от света, в който съществуваме.  

А веднъж избрали да поемем по пътя на изследването на това как и защо 

всъщност действаме, как и защо всъщност живеем, ние бихме сме оказвали по-

често в една много по-добра позиция да решим дали желаем да правим това, 

което винаги досега сме правили или да изберем по-подходящи подходи в 

конкретните житейски ситуации и етапи на съществуването и реализацията си. 
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ГЛАВА 16: 
ОТВЪД МОТИВАЦИОННИЯ СМИСЪЛ 
НА ЛИДЕРСКИТЕ РОЛИ И ФУНКЦИИ 
 

Има относително висока степен на устойчивост на поведението от детството до 

зрелостта. Както се казва, „Свали повърхностния слой на всеки мъж или жена, 

и ще откриеш... детето там!” Това не означава, че ние не можем да се 

променяме като възрастни хора; това просто означава, че с достигането на 30-

та ни годишнина, значителна част от личността ни е вече завършена“ (McCrae 

& Costa, 1990). И ако не разбираме степента, в която нашето настояще се 

определя от нашето минало, ние продължаваме да правим едни и същи грешки 

отново и отново. Светът е пълен с хора, групи и общности от хора, които сякаш 

са избрали да са неспособни да забелязват повтарящите се модели в 

поведението си, които са станали вече дисфункционални и дезадаптивни в 

новите обстоятелства в живота им. Те са заседнали в порочен, 

саморазрушителен цикъл на пренасяне и повторение на минали практики в 
настоящето си и дори не го осъзнават, камо ли да знаят как да излезат от него. 

Признаването на ролята, която системно-психодинамичните фактори 

играят не само в индивидуалния, но и в груповия, организационния и социалния 

живот на човека води също така до значителни прозрения за смисъла на 
лидерството и на неутолимия копнеж на хората за здраве и развитие в 
организациите и в културата.  

Един от най-важните компоненти в системно-психодинамичното 

изследване на взаимоотношенията "лидер-последователи", например, е 

анализа на преносите, т.е. действията, при които модели на междуличностни, 

групови и социални отношения, изградени в миналото ни, се използват 

съзнателно или не от нас в настоящето ни и така определят и бъдещето ни.  

Като част от човешката природа, преносът може да се разглежда като 
едно объркване, смесване на времето и мястото (Etchegoyen, 1991). По 

същество, преносът означава, че нито едно текущо отношение не е напълно 
ново отношение. Всяко ново отношение се обагря от предишните ни 

отношения с другите хора и със света, в който сме живяли. Въпреки, че самия 

термин пренос или пренасяне (transference) у мнозина събужда представата 

за случващото се в кабинета на психоаналитика, това е повсеместно 
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социално-психологическо и системно-психодинамично явление, което 

всички ние познаваме съвсем отблизо - всички ние ежедневно изпълняваме 

пренесени или - ако желаете, - наречете ги исторически обременени реакции 

независимо от това какво точно правим „тук и сега” или планираме за в 

бъдеще.  

Например, не малко от директорите, обсъждащи в заседателните си зали 

проблемите на фирмената стратегия, в действителност нерядко се опитват да 

се справят и с неосъществените и неосъзнавани свои потребности още от 

времето на детството си, несъзнателно продължавайки да се борят с 

родителите, братята и сестрите си за власт, статус и влияние.  

Или други примери. Подчиненият, на който изпълнителния директор на 

фирмата му напомня за неспособността на баща му да го изслушва и приема 

насериозно. И така се отказва да споделя идеите си с него. Или 

непредвидимостта на поведенията на колежката, която напомня на друга по-

млада от нея директорка за собствената й майка, предизвиквайки във 

вече зрялата бизнесдама същите амбивалентни чувства, които тя е имала в 

миналото към майка си.  

Психичните отпечатъци и интроектите на значимите участници във 

възпитанието и развитието ни през детството и целия живот преди настоящия 

момент, - особено родителите и първите ни възпитатели, - причиняват това 

объркване във времето и пространството, което ни тласка да действаме спрямо 

другите хора в настоящето си сякаш те са били значими хора от нашето 

минало; а тези отпечатъци, интроекти и идентификации остават с нас и 

насочват нашите взаимодействия през целия ни живот. Въпреки, че ние 

обичайно не осъзнаваме, че преживяваме подобно объркване във времето и 

пространството, смесването на реалността на текущата ни ситуация и 

собствените  несъзнателни готови сценарии - колегите ни все пак не са ни 

родители, братя или сестри, - в крайна сметка, може да доведе до обърканост, 

тревожност, депресия, гняв, конфликти и дори агресия в отношенията ни, в 

груповия и организационния ни живот. И обикновено ни кара да се чувстваме 

неавтентични. 

Представите ни за случващото се в организационните отношения - в 

частност в отношенията „лидер – последователи”, - съществено могат да се 
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изменят, ако си напомняме по-често – а именно това прави системно-

психодинамично подготвения организационен консултант, - че в човешките 

отношения съществуват и действат два типа преноси, които са много 

характерни в груповата и организационна среда на трудовата дейност и 

социалните взаимодействия на човека: огледалния пренос и преноса чрез 
идеализиране.  

Твърди се, че първото „огледало”, в което се оглежда бебето е лицето на 

майка му. Оттук, изводът, че  идентичността и психиката му  зависят до голяма 

степен от контактите му с майката, особено в най-ранната, т.нар. „нарцистична 

фаза” от развитието му. Започвайки с това първо огледало, процесът на 
огледален пренос - т.е. извличането на ориентири и преценки за себе си и за 

своето поведение от заобикалящите ни, - става неотменна част от ежедневието 

ни и определя отношенията ни чак до динамичните ситуации, водещи до 

негласен сговор между лидерите и последователите в организацията, в която 

работим. Имам предвид, че последователите са склонни да използват 

лидерите си като подобни огледала. Те използват лидерите, за да отразят в тях 

това, което биха искали да видят за себе си, а лидерите рядко се 

противопоставят, приемайки утвърдителните заявления на последовалите си 

за неустоимо привлекателни. Резултатът често е възникването на една 

общност за взаимно харесване и възхищение, или необяснимо враждебност и 

дистанцираност. Членството в тази дисфункционална общност може да 

окуражи лидерите да предприемат постоянно действия за защита, поддържане 

и излъскване на имиджа си, и натрапване на интересите и идеите си в 

организационния живот, вместо да работят за удовлетворяване на реалните 

потребности на организацията и на реалните хора в нея. 

Идеализирането (идеализацията) е друг универсален психодинамичен 

процес на пренос в групите и организациите - действащ като начин (средство, 

интрапсихичен инструмент) да се справим с чувството на индивидуална 

безпомощност. Ние често идеализираме значими за нас хора и групи, 

започвайки от първите си възпитатели и продължавайки към знаменитостите в 

масовата култура, за които изграждаме всемогъщи образи и фантазии. Чрез 

този процес на идеализиране ние се надяваме да надделеем над 

безпомощността си и да привлечем в наша защита, т.е. символично да 
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придобием част от мощта на хората, от които се възхищаваме и с чиито 
функции и качества се идентифицираме. Преносът чрез идеализиране на 

лидера в организацията, следователно, служи преди всичко като предпазен 

щит срещу несигурността у последователите му.  

Преносът чрез идеализиране и огледалният пренос имат и своите 

положителни аспекти: те могат да създават  здрава спойка, която задържа 

заедно хората в групата или организацията в периоди на стрес, екзистенциална 

несигурност и криза. Тъй като тези процеси временно отменят важността на 

прозорливостта, рефлексията и самокритичността на индивида, те се оказват и 

ключови инструменти за изграждането на обща визия и за избора на 

„общоприетите съвместни действия” от страна на всички, за групова и 

организационна идентификация. Когато тези модели на пренос станат 

устойчиви в дадена група или организация – институциализират се в норми, 

ритуали и идеология, - последователите постепенно престават да реагират 
спрямо лидера си на основата на автентичната си преценка на реалните 
ситуации „тук и сега” и допускат собствените им минали (нереалистични и 

неавтентични към настоящия момент) инфантилни надежди, фантазии и 

идеализации да са водещи във взаимодействията им с него. Реактивните 

нарцистични лидери, например, са особено отзивчиви към подобно 

идеализиращо ги възхищение от страна на последователите си. Ставайки 

толкова зависими от него, те се оказват реално неспособни да действат, ако не 

получават неговите емоционални фиксации – „нарцистични доставки” на 

идеализация. Нали знаете защо те са „тато” и „бате”? 

Идеализирането на организационните лидери и мениджъри в 

ръководените от тях групи и организации фатално съблазнява подобни лидери  

и те започват да вярват, че наистина са илюзорните всезнаещи и всеможещи 

създания, в каквито последователите им несъзнателно са ги превърнали 

благодарение на преносната психодинамика, която ги движи в отношенията им 

с лидера и помежду им. Това е, разбира се, двупосочен процес: 

последователите проецират своите фантазии върху лидерите си, а лидерите 

оглеждат себе си в бляскавите отражения от последователите си. Резултатът 

за лидерите, особено ако са реактивно нарцистични е, че тази им диспозиция и 

това им положение в организацията и обществото работят съвместно, 
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създавайки условия, които препятстват проверката на действителността. Тези 

лидери са щастливи да застават насред залата с човешки огледала в екипа, 

организацията или обществото, които им дават възможност да виждат и чуват 

само това, което биха искали да виждат и да чуват. В тази илюзорна огледална 

зала границите, които определят за лидера нормалните работни процеси и 

конструктивните групови и организационни отношения изчезват - поне за онзи 

лидер, който се счита предопределен да е такъв, - и той започва да не 

получава възпиращите го и корективни реакции от последователите си когато 

постъпва неадекватно, безотговорно, манипулативно или просто неетично. 

Всеки последовател, който критикува лидера за подобни поведения или 

показва пукнатините в огледалата около него рискува да стане обект на 

агресивните му самозащити и нарцистичния му гняв. 

За да преодолеят остро засилващата се тревожност, пораждана от 

агресивността на самовлюбените нарцистични лидери и мениджъри, някои от 

последователите им могат да прибегнат към психодинамично активиране на 

несъзнавания защитен процес, известен ни като идентификация с агресора. 

Изправени пред превъзхождаща ги сила и власт, която може да им причини 

сериозни беди, тревоги и неприятности в групата, организацията и обществото, 

хората изпитват силен и рядко напълно осъзнаван подтик да станат „някак” като 

тази превъзхождаща ги сила, да се идентифицират с нея, за да се защитят с 

хамелеоновска мимикрия от бъдещата й реална или потенциална агресия 

(Freud, 1966).  

При завършената идентификация с агресора, хората се олицетворяват с 

неговите свойства и се трансформират от онези, които са били заплашени, в 

тези, които вече представляват и изпълняват заплахата. Колкото по-екстремни 

са действията на лидера при това, толкова по-агресивна е подобна самозащита 

на последователите му и толкова по-съблазнително е за тях да придобият сила 

и статус като станат част от системата и споделят властта на агресора за 

сметка на своята свобода и автентичност. Лоялността не винаги е лоялност в 

организациите. Много често е чисто и просто несъзнавана агресивна, пасивна 

или пасивно-агресивна самозащита чрез квази-автентична и неавтетична 

(фалшива, престорена) „идентификация” с агресивния мениджмънт на 

организацията. 
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В подобна атмосфера на зависимост и фалш, светът се превръща в 

контрастно ярко черно-бяло място. С други думи казано, хората са или „за”, или 

„против” лидера и всичко, който той внася в организационния живот – визия, 

стил, култура. Независимо мислещите биват отстранявани и маргинализирани 

като „аутсайдери”; колебаещите се да сътрудничат или не се определят като 

новите „злодеи” - т.е. девиантите, които са новите удобни мишени за гнева и 

мъстта на лидера и сподвижниците му. Тези, които успешно се идентифицират 

с агресора подкрепят лидера и в най-деструктивните му действия като 

своебразен ритуал за инициация и субординация, гарантиращ собствената им 

сигурност. Те помагат, например, за разправите с неговите „врагове” и в 

резултат споделят или поемат изцяло вината му - вина, която непрекъснато 

се подхранва чрез намирането на нови и нови изкупителни жертви, проектирани 

и нарочени злодеи и дисиденти, на които групата да си го изкарва, когато 

нещата не вървят или се объркат.  

Тези изкупителни жертви имат една много важна системно-

психодинамична функция - за другите в групата или организацията те са 

въшни стабилизатори на идентичността им, самоуважението и вътрешния 
им емоционален самоконтрол. Към тях се насочва проекцията на всичко, от 

което останалите в организацията сами се страхуват и отвращават, всичко, 

което им изглежда лошо и неприемливо в самите тях. 

Някои от отношенията на тайни, негласни сговори  между лидери и 
последователи в групите и организациите могат да се опишат в термините на 

т. нар. „божествена лудост” или споделената групова, организационна и 

социална налудничавост (неавтентични преживявания, поведения и 

отношения) като форма на психична и психосоциална заразна епидемия (Kets 

de Vries, 1984). При подобни условия, обикновено е налице водещата фигура 

на т. нар. „възбудител“, чиито налудни идеи се приемат и споделят от 

останалите здрави членове на организацията. Лидери, чиито автентичност и 

свързаните с нея способност и желание да правят честна и обективна проверка 

на действителността са били разстроени или увредени по една или друга 

причина прехвърлят несъзнателно своите налудни идеи и необичайни 

(фалшиви, манипулативни, параноични и защитни) фантазми и поведенчески 

модели върху своите подчинени, които на свой ред, не само активно участват, 
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но и усилват и разгръщат неавтентичността и налудностите им, 

идентифицирайки се защитно с тях. Последователите трябва да се ангажират в 

психична акробатика, ако искат да останат в орбитата на неавтентичния и 

разстроения си лидер, но те са готови на това, за да са близо до центъра на 

властта и влиянието му. За да намалят неприятните конфликти и тревожността 

от несъгласието си, те с готовност жертват истината на олтара на близостта си 

с него и сигурността на зависимостта, запазвайки свързаността си с лидера 

дори, когато той е загубил почти напълно връзка с действителността.  

Прочут пример за този системно-психодинамичен процес, който ни дава 

литературата, е описанието на отношенията между Дон Кихот и Санчо Панса в 

гениалната творба на Сервантес. Дон Кихот, е аристократ, който е загубил 

връзка с действителността: бори се с вятърни мелници, които мисли за свои 

врагове; възхвалява добродетелността и красотата на жени, които обществото 

отхвърля като проститутки. Неговият слуга, първоначално разумен и психично 

здрав човек стига до там, че накрая споделя налудността на своя господар, 

ставайки също толкова луд, т.е. неавтентичен, за да запази отношенията си с 

лидера, гарантиращи оцеляването и приключенията му в света. 

Подобни квази-автентични и неавтентични (фалшиви, нагласени, 
престорени) сговорни отношения в групите и организациите с тяхната 

индуцирана липса на обективна проверка на действителността могат да имат 

различни резултати, но всички те са негативни, дисфукционални и тласкащи 

хората надолу към спирала от все по-неавтентични преживявания, поведения и 

отношения в организационния и социалния им живот. В крайните случаи, 

„божествената лудост” може да доведе  до професионалното саморазрушаване 

на лидера и до разстройството и разпадането на организацията. Преди крайния 

срив, обаче, хората в организацията могат да осъзнаят, че цената за участието 

им в подобен „таен сговор” с лидера им е станала твърде висока. В този 

случай, заключителната фаза на играта им може да включва и „дворцови 

революции” в екипите и организациите, при които лидера им се сваля, когато 

цикъла на вредните му постъпки стане съвсем непоносим дори за антуража му. 

Ако последователите осъзнаят, че те са следващите, които ще бъдат 

пожертвани на олтара на лидерския гняв, те могат да се опитат да го отстранят 

в отчаян опит да развалят и магията на сговора си с него. 
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Последиците  от тъмните страни на лидерството и 

сподвижничеството в човешките групи, организации и общности са ясни, 

когато към тях се подходи от позициите на системно-психодинамичния 

анализ. В ежедневието много от груповите и организационните лидери често 

въприемат погрешно ситуациите и изказванията на обкръжението си, и в 

резултат действат неадекватно. Последователите им пък показват несъзнавана 

от самите тях тенденция, - с добри и лоши невинаги съзнавани намерения, - да 

задълбочават проблема като поддържат погрешните представи и 

самозаблудите на лидерите си и като окуражават неавтентичните им 

преживявания и действия, за да си осигурят устойчива сигурност и гарантиран 

емоционален комфорт.  

Светът на съвременните организации е пълен с макиавелистки 

настроени лидери и последователи, които лишават групите и организациите си 

от нужната им критична и обективна обратна връзка с цел извличането на 

„вторични облаги” и „нарцистични доставки” за самите себе си. Една част 

от тях, например, е толкова пристрастена към властта и силовите 

демонстрации в организационния живот, че политическите й съображения 

вземат връх над всички останали фактори; подобни последователи не биха се 

спрели пред нищо, за да провалят ръководството и организацията си в името 

на собствената си сигурност и защитеност от автентичните си емоции и 

преживявания.  

Сенчестата страна на последователите може да се окаже също толкова 

тъмна, колкото  и тази на лидерите им. А налице е и заразност на тайните 

сговори между самите последователи. Изглежда колкото повече хора се 

стремят към придобиване на статус, влияние и власт в груповите и 

организационните отношения, толкова по-голямо е изкушението им да се 

опитват да влияят чрез деформиране на представите на лидера за 

действителността в групата и организацията. Нито един лидер не е имунизиран 

срещу предприемането на действия, които - дори съвсем добронамерени, - да 

водят до деструктивни последици за групата или организацията, и нито един от 

последователите в нея не е имунизиран срещу въвличането си за активно 

участие в този несъзнателен процес в организационните им отношения. 
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Отчитайки широкото разпространение на практиките на таен негласен 

сговор помежду си, както лидерите, така и техните последователи имат нужда 

да работят за по-доброто си взаимно разбиране - както по отношение на своите 

недостъпни за ежедневното съзнание „сенки”, така и по отношение на силните 

си страни, - оставяйки открити за всички форми на задълбочен обмен на 

информация, обратна връзка и съвместна обективна проверка на 

действителността. В допълнение, лидерите е нужно да са чувствителни към 

това, което им казват последователите, вслушвайки се за скритите послания 

(вербални и невербални), които може да са различни от официалните мнения и 

изказвания в групата или организацията. И накрая, има нужда лидерите 

да създават на последователите си възможности да се учат да им дават 

конструктивна и обективна обратна връзка; да осъзнават, приемат и подкрепят 

изразяването на автентичните емоционални преживявания и същностни 

потребности на последователите си. И най-вече, лидерите е нужно да запазят 

връзката си с действителността; да виждат нещата такива каквито те са, 

избягвайки интензивния натиск от околните да се затворят в залата си с 

огледала, преноси от миналото и самообслужващи самозаблуди и нарцистични 

доставки от последователите си. 

Изследването на психосоциалната матрица на отношенията „лидер 
– последователи” в организациите по необходимост касае наблюдението на 

психодинамиката на човешките групи и общности. Както вече бе казано в този 

текст Бион идентифицира пръв три базисни несъзнателни допускания, 

появата и действието на които следва да се проучва постоянно в груповите и 

организационните отношения. Това е едно системно-психодинамично „трио”, 

което се превърна в крайъгълен камък в изследванията на груповата и 
организационната психодинамика.  

Тези три  - а всъщност са много повече, - базисни допускания - 

протичащи на несъзнателно равнище, - създават групова психодинамика, която 

често прави съвместната продуктивна дейност на хората в организациите 

много по-трудна, отколкото изглежда на рационално ниво. Тези несъзнавани 

фантазии в груповия и организационния живот отклоняват хората от техните 

основни работни задачи в организацията, защото водят до потенциално 

дисфункционални и регресивни процеси, които актуализират по-архаични (а и 
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по-примитивни), в крайна сметка, неавтентични модели на групово и 

организационно функциониране и развитие. Свободни от рамките на 

конвенционалната мисловна практика, групите и организациите, които се 

поддават на тези регресивни процеси се оттеглят в един свой собствен, 

фалшив и в повечето случаи самозащитен свят на споделени самозаблуди, 

фантазии и митологеми. Резултатът е често наситени с илюзии, митове и дори  

налудни идеи и изкривяващи реалността представи, преживявания и 

разбирания - с други думи, идеи и емоции, които са откъснати от реалността 

или значително деформират организационната картина за нея. Те стават 

благодатна почва за разпространението на изкривени, ригидни и неавтентични  

психични и социални рамки на процеса на вземане на решения и водят до 

неавтентични отношения между хората във всички структури и йерархични нива 

в групите, организациите и обществото. 
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ГЛАВА 17: 
КАКВО ВСЪЩНОСТ СТАВА  
В ГРУПОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ,  
БЕЗ ДА ГО ЗАБЕЛЯЗВАМЕ? 
 

Нека сега разгледаме отново всяко от трите базисни допускания в групите и 

организациите (по Бион): зависимост, борба или бягство, и съчетаване. Но в 

контекста на въпроса малко по-горе. Какво всъщност се случва в груповите 

отношения, без да го забелязваме? 

Хората често изхождат на несъзнателно ниво от предположението, че 

лидерите или организациите им могат и трябва да им предоставят защита и 

напътствия сходни (в буквалния и в символичния смисъл) с тези, които 

безусловно са им предлагали в ранните им години техните родители. Групите, 

организациите и общностите, които правят подобно несъзнателно допускане 
за зависимостта си от ръководството на групата, организацията и общността 

търсят силен, харизматичен лидер или лидерски екип, който да ги поведе, 

насочва, защитава и спасява. Членовете на подобни групи, организации и 

общности са обединени от общите си недостъпни за ясно осъзнаване чувства 

на прикривана безпомощност, неадекватност, нужда и страх от света около тях. 

Те възприемат лидерите си като всеможещи и с готовност се отказват от 

автономността и отговорността си, когато им се обещават и предлагат 

разбиране, помощ и сигурност. Ако това е постигнато, успех и „светло бъдеще”. 

Типичните изказвания на хората от групи и организации потопени в този 

ирационален преносен процес включват: "Кажете какво искате да 

направя/направим?" и "Аз не мога да взема решение; говорете с шефа ми. 

Нека той реши!".  

Подобни коментари, регистрирани често в консултативния процес могат 

да  отразяват тревожността, неувереността, професионалната и емоционална 

незрялост на служителите в консултираната организация. И да допринасят за 

разрушаване на критичната преценка и готовността на последователите да 

проявяват инициативност, спонтанност и отговорност. Дори когато те се 

стремят да изпълняват указанията на лидера си, те всъщност изискват от него 

да държи изцяло инициативата, да върши мисловната работа и да е главния 

катализатор на случващото се. А когато лидера, на който толкова силно са 
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разчитали отсъства или се оттегли, те се осланят във всичко на 

бюрократичната инерция, зададена от него. Хората замръзват в миналото си, 

чудейки се какво би направил вече отсъстващия лидер, ако беше още с тях. 

Друго широкоразпространено несъзнателно базисно допускане  в 

организациите, с което се срещаме в организационното консултиране е, че 

света на организацията е едно опасно или несигурно място и членовете на 

организацията трябва да прибягват към едни или други форми на борба или 
бягство като защитни стратегии и тактики за оцеляване и редуциране на 

тревожещите ги преживявания. В групи, организации и общества, 

приемащи допускането „борба или бягство” се приема за техен основен 

екзистенциален модус представата за нуждата от избягване или атака. Когато 

се задействат механизмите на „борба или бягство” се появява тенденция към 

разделянето на социалния свят на лагери - лагера от приятели и лагерите на 

неприятелите.  

Реакциите на борба се манифестират в агресията срещу себе си и 

себеподобните под формата на подчинение, завист, ревност, 

конкуренция, отстраняване, бойкотиране, бунт, противопоставяне и 

междуособици между равните, борба за място в групата или стремеж за 

изграждане на привилигировани отношения с властимащите и висшестоящите 

или офанзивна или пасивна агресия към самите авторитетни фигури, 

упражняващи формалната власт в организацията.  

Реакциите на бягство включват избягването на другите, отсъствията от 

организацията и резигнацията като чувството, че си се отказал и оттеглил. 

Изказванията, които са  типични за хората в ситуации на „борба или бягство” в 

организацията им включват:"Хайде да не даваме тези актуални данни на 

отдела по договаряне; те само ще се опитат да си припишат всички 

заслуги!" и " Фирмата щеше да е в по-добро състояние, ако този-и-този не 

бе оставен да взема решения тук. Време е да го отстранят!".  

Общият език е езикът на разцепването на групата, организацията и 
обществото на „ние” и „те”. Поемането на лична отговорност за проблемите 

е нещо нечувано; даже напротив, обвинения се сипят рутинно и отмъстително 

във всички посоки, но не и навътре към себе си.  Придържайки се към сковано, 

биполярно дихотомизирано възприемане на случващото се в света на 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

160 

 

организацията, тези групи демонстрират силното си желание да се предпазят 

от „врага”, но и да го сразят, под множество различни форми. Тъй като 

конспирациите и враговете вече населяват вътрешния им свят, лидерите, които 

са станали жертва на допускането „борба или бягство” още повече засилват 

тенденциите към разцепление в групата. Екстернализирайки своите вътрешни 

проблеми, те насъскват последователите си срещу реалните и въображаемите 

си врагове, използвайки разделянето на подгрупи  от „свои” и „чужди”, за да 

мотивират хората и да канализират навън тревожността им. Споделеното 

издирване на враговете и борбата срещу тях има като резултат силната, но 

и сковаваща убеденост на страните в правилността и правотата на 

 собствената им кауза, което ги зарежда с енергия да я отстояват на всяка 

цена.  

Това също така усилва по парадоксален начин вътрешно-груповата и 

вътрешно-организационната идентичност (Laswell, 1960; Volcan, 

1988). Лидерите, които окуражават защитните механизми на „борба или 

бягство” като излъчват наоколо увереност и убеденост дават нов смисъл на 

случващото се за обърканите си последователи. В резултат, 

възниква неавтентичното чувство на вътрешно-групово единство – 
„груповщината”, която е силно успокоително, макар и напълно 

несъответстващо на действителното състояние на нещата.  А 

последователите, елиминирайки съмняващите се и аплодирайки 

новоприсъединяващите се към тях, стават още и още по-зависими от лидера 

си. 

Третото базисно допускане по Бион е че, ако се обединиш (съчетаеш) с 
друг човек или с  група от хора със силна позиция (по-висок статус), 
това ще ти помогне да се справяш с тревожността, отчуждението и 
самотата си в групата, организацията или обществото. Желаейки да се 

чувстват в безопасност, но и да са креативни, хората, които преживяват това 

допускане за съчетаване със силния мислят това за най-ефективното, което 

може да направят от тревожността си. Предназначението на психосоциалните 

защити е да се трансформират и неутрализират силните напрежения и афекти 

като тревожността, срама, вината, завистта, ревността, гнева, фрустрацията и 

ниското самочувствие. Те фунционират също като индивидуалните 
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интрапсихични защити, но са вплетени в самата тъкан на отношенията между 

хората в групите и организациите в опит да се успокояват хората в тях, че 

мястото където работят и живеят е наистина безопасно и приемащо ги.  

Когато тези несъзнавани средства за справяне с тревожността, 
несигурността и непредвидимостта в груповия и организационния живот се 

превърнат негова основна, доминантна и институционално закрепена норма - а 

не останат една просто спорадична предпазна реакция, - психодинамичната 

работа на защитите става дисфункционална, т.е. разстройваща нормалното 

функциониране на групата и организацията като цяло. Те все още могат да 

служат на основната си цел, която въобще не е задължително да е 

конструктивна, но се превръщат и в своеобразни бюрократични, вътрешни 
препятствия за развитието на организацията. Тези рутинно бюрократични и 

псевдо-рационални действия постепенно изкривяват индивидуалните и 

организационни картини за реалността и затова често се наблюдават в групи и 

организации, в които хората си позволяват да се откъснат от собствените си 

вътрешни, автентични преживявания, да се отчуждават от тях и да избягват да 

ги подлагат на проверката на живота.  

Това базисно допускане проявява себе си и във формирането на  т.нар. 

„бойни групички“ и „клики”, които се противопоставят ожесточено на 

възприеманите и нарочените от тях за агресори или на тези, които разполагат с 

формална власт. В тази модалност на негласни съчетания в клики и потайни 

завери, която често се наблюдава в хай-тек компаниите и финансовите 

корпорации, например, грандиозните, нереалистични идеи за супер-иновации 

могат да станат много по-важни от практичните и носещи гарантирана печалба 

проекти. Изказванията тук са от типа: "Оставете това на нас, ние можем да 

решим проблема!" или "Ако изпълнителния и административния ни директор 

се разбираха по-добре, компанията ни наистина щеше да е в много по-добро 

състояние!". 
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ГЛАВА 18: 
ЕФЕКТИТЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА,  
ЗА КОЯТО НЕ ПОДОЗИРАМЕ, 
А И НЕ БИХМЕ СИ ПРИЗНАЛИ 
 

Обсъдените по-рано несъзнавани ясно групови или организационни допускания 

преди всичко разкриват стоящите в основата им несигурност и тревожност на 

хората за случващото се в живота им в света на групата или организацията им 

и мястото им в него.  

Когато тези допускания са широкоразпространени в организацията на 

трудовата им дейност и работните им отношения, са налице солидни 

доказателства, че ръководителите в нея не се справят адекватно с 

възникващата в работата в социална общност тревожност и придружаващите я 

неприятни емоции (Menzies,1960; Jacques, 1974). Когато равнището на 

тревожност нараства в дадена група или организация, мениджърите 

обикновено разчитат типично на съществуващите и институционализирани в 

организацията психосоциални защитни процеси, образувания и структури 

(като правилници, регламенти, процедури, организационни диаграми, 

длъжностни характеристики и специфични за организацията начини за 

решаване на проблемите) да „удържат” и „вместват” тази тревожност в 

поносими граници.  

Когато и тези процеси и образувания не осигуряват достатъчно сигурно 

„овладяване” на тревожността и другите сигнални емоции като срама, вината, 

усещането за отчуждение и неавтентичност - т.е., когато те не дават 

възможност за обсъждане и решаване на грижите и тревогите на хората, - 

хората в организациите прибягват към регресивни или по-примитивни 
интрапсихични защити като разделяне (разцепление), проекции, заместване, 

отричане и други дефанзивни автоматизми, които са изцяло несъзнавани 

операции. Ако подобни защити се приемат повсеместно в организацията, ние 

вече ги обозначаваме като групови, организационни или социални защити 
от тревожността.  

Тези – отново предимно несъзнавани, - защити могат да се разглеждат 

като новообразувания, нови системи от взаимоотношения в социалната 

структура на групата или организацията, конструирани да „помагат“ на хората 
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да се справят с тревожността, по един контролиращ я и споделен помежду 
им невротичен, т.е. дисфукционален и потенциално деструктивен начин. 

Тези процеси наистина изглежда сякаш редуцират тревожността - което е 

първоначалната им цел, - но заедно с това те изместват на заден план 

съчувствието, съпричастността и  автентичното търсене на общ смисъл в 

работата на групата или организацията. 
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ГЛАВА 19: 
НЕВРОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ 
 

Както всеки отделен човек, така и всяка група и организация има своя история. 

Повтарянето на определени явления в дадена социална среда говори за 

съществуването на специфични конфликтни мотивационни конфигурации. 

Също както симптомите и манифестираното съдържание на сънищата на 

индивидуално равнище могат да се разглеждат като знаци със собствен, 

прикрит от съзнанието личностен смисъл, така и изказванията и решенията в 

организацията могат да се разглеждат като смислени знаци за 

действителността, за която не се говори.  

Групите и организациите, които са толкова дълбоко потопени в тези 

изказвания и решения, имат свойството да стават специфични отражения на 
личностите на своите ръководители, особено когато властта в тях е силно 

концентрирана в ръцете на ръководството (Kets de Vries & Miller, 1984; 1988). 

Така, много от образцовите лидери помагат на фирмите си да станат високо 

ефективни организации, докато дисфункционалните лидери допринасят за 

поддържането на една или друга форма на дисфункционална 
„организационна невроза”. Здрави или невротични, те екстернализират и 

поставят представленията на своя вътрешен театър на публичната сцена на 

организацията, превръщайки вътрешната си психодрама в агресивно-защитни 

или пасивно-защитни корпоративни култури, структури, норми и модели за 

вземане на решения и поведение. 

Въпреки, че всяка организация е уникална човешка общност, 

съществуват поне пет доминантни организационни констелации на 
неавтентично и дисфукционално функциониране и развитие, - всяка със 

своя собствена управленска личност, организационен стил, корпоративна 

култура, стратегически подходи и основополагащи, водещи теми, - които се 

наблюдават отново и отново често и в „хибридна” форма: 

• драматично/циклотимната и истериоидна организация; 

• подозрителната (параноична) организация; 

• компулсивно-натрапчивата организация, 

• отдръпнатата, шизоидна организация 
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• и депресивната организация. 

Топ мениджърите в драматичните/циклотимните и истериоидни 
организации изпитват силното желание да получават одобряващото ги 

внимание на хората около тях, да ги впечатляват с преживявания, че всичко е 

наред в хода на живота на организацията, отдавайки предпочитанията си на 

повърхностността (носейки своите "щастливи" маски и „лъскави” доспехи). Те 

демонстрират големи промени в емоциите си, действат почти изцяло на 

основата на догадките и интуитивните си решения и показват склонност към 

свръхреагиране на незначителни събития в организацията и средата й. В 

драматичните/циклотимни организации хората имат усещането, че имат пълен 

контрол върху собствената си съдба  и не се чувстват оставени на стечението 

на обстоятелствата. Смелостта, поемането на рискове, героизмът слагат 

отпечатък върху вземането на организационни решения, често под 

ръководството на предприемчив изпълнителен директор, който следва своите 

собствени интуиция и мечта. „Върджин Груп” на Ричард Брансън, една 

наистина успешна компания, е добър пример за подобна драматично-

истериоидна организация. Лидерът й се стреми постоянно към получаване на 

внимание, предизвиква възбуда и търси драматизъм и неповторимост. Не е 

изненадващо, че вземането на организационните решения във „Върджин” е все 

пак свръхцентрализирано. Културата на организацията подкрепя 

удовлетворяването на емоционалните потребности както на лидера, така и на 

идентифициращите се с него последователи и подчинени. Стратегията на 

организацията е симбиоза между смелостта и импулсивността, а водещата 

тема в организационния живот може да се определи като "Искаме да 

привличаме вниманието и да впечатляваме хората, които държим да 

впечатляваме". 

Подозрителните - в най-тежките случаи до параноичност, - 
организации се характеризират с обща атмосфера на недоверие и параноя 

(особено в ръководствата си), със свръхчувствителност както към скритите 

значения и мотиви, така и към отношенията и проблемите в организациите, със 

свръхбдителност за възможните проблеми и заплахи, и особено с 

внимателното оглеждане за "врага". Хората в този тип организации 

непрекъснато се озъртат около себе си и около групата си, за да разберат кой 
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какво всъщност им крои, и търсят начини да потвърдят подозрителността си 

към всички други наоколо.  Това фокусиране върху външните и вътрешните 

заплахи води до свръхцентрализация на властта и може да допринесе за 

избора на консервативна, реактивна бизнес стратегия, в която инициативността 

е потискана или неадекватна, а скованите решения са най-често приеманите. 

Бившата империя на Робърт Максуел и ФБР от времето на Хувър са добри 

примери за дисфукционално подозрителни, параноични организации. 

Компулсивно-натрапчивите организации, на свой ред, са свръхзаети с 

тривиални въпроси и се характеризират с много ригидни и детайлно разписани 

правила, сложни информационни системи и ритуализирани, изтощителни 

процедури за контрол и оценяване на служителите. Тези организации, 

стремейки към изчерпателност и прецизност до смърт, са бавни и неадаптивни. 

Стратегията им е стриктно преценена и фокусирана, и разчита на тясна, добре 

установена тематика (напр. преследването на свръхпечалби, снижаването на 

себестойността или осигуряването на качеството) като другите фактори не се 

вземат под внимание. Компулсивните организации обикновено имат строга 

йерархична система, в която статуса на всеки конкретен изпълнител зависи 

пряко от мястото му в йерархията. Отношенията се определят в термините на 

контрол, субординация и изпълнителност. При тези организации почти напълно 

отсъства каквато и да е спонтанност и импровизация, защото постоянно 

рецидивиращата им тревожност е в основата на всичките им дейности и 

взаимоотношения (например, "Ще направим ли правилно нещата?", "Ще 

направят ли те всичко правилно?", "Можем ли да им разрешим да го 

направят?", "Какво ни заплашва?").  IBM по времето на Джон Ейкърс са имали 

много от характеристиките на компулсивната организация. В техния случай е 

било нужно в организацията да дойде Луис Герстнер със своята абсолютна 

решимост да се отхвърли сковаността и да се разшири фокуса на бизнес 

стратегията, за да се развали магията на ритуализираното вглеждане в себе си, 

но това вече е коствало на компанията стотици милиони долари загуба и 

милиарди от пропуснати ползи (Gerstner, 2002). 

Откъснатите - отдръпнали се от действителността, - шизоидни 
организации се характеризират със студена, лишена от емоции атмосфера; 

неангажираността с другите хора в и извън организацията е оперативна норма. 
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Този организационен климат на отчуждение произтича от ръководството, което 

се отдръпва от пряка намеса, вярвайки, че е по-сигурно да остане 

дистанцирано и изолирано вместо да търси близост и сътрудничество. Тези 

организации, - еднакво индиферентни към похвалите и критиката, - се 

характеризират с липса на каквито и да са вълнения и ентусиазъм. Висшите 

ръководители сами избират да стоят на заден план и това често поражда 

вакуум на лидерство, който води до деструктивни игрички между мениджърите 

на средните и ниските йерархични нива, и до процъфтяването на вътрешно 

несъгласувани и разпилени стратегии. Нетолерантни и отчуждени спрямо 

емоционалните потребности и прояви на хората в организацията, лидерите на 

всички нива си изграждат собствени укрития и поставят препятствия, които 

спират свободния поток на информация. Империята на Хауърд Хюз (империя, 

състояща се от казина, заводите Хюз, ПанАм и други организации) е 

притежавала много от характеристиките на откъсната от действителността 

шизоидна организация. 

Пасивността, липсата на увереност, крайният консерватизъм и 

себезатварянето са главните характеристики на депресивните организации. 

Те имат силно изразено ниско чувство за собствена значимост и гордост, често 

заради „скелетите в гардероба” си. Тъй като фиксацията в миналото им 

доминира в мисленето им, тези организации се отличават с изразена 

нерешителност, нежелание да се поемат рискове (дори минимални и добре 

калкулирани), фокус върху изчезващи и изостанали пазари, неразвита 

конкурентоспособност, апатично и пасивно ръководство. Тези организации 

често се превръщат в изключително бюрократизирани и йерархизирани 

системи, които потискат всяка смислена промяна. Много организации в 

правителствения и неправителствения сектор са депресивни организации. 

Такава е била и империята на Уолт Дисни в годините след смъртта на 

основателя си, когато пряко наследилите го са загубили яснота за това как да 

продължат делото му. Същото може да се каже и за Рийдерс Дайджест в 

периода след смъртта на основателя им. 

Всеки от представените тук невротични, дисфункционални и 
неавтентични стилове на групово и организационно функциониране като 

цяло има началото си в размита форма като нещо полезно, което е 
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допринасяло за оцеляването и дори успешността на организацията в миналото 

й, но което по-късно, когато вече „много хубаво не е на хубаво”, се превръща в 

нейна слабост или фиксация. Нека разгледаме „силните страни” на всеки 

дисфункционален стил на групово и организационно функциониране.  

Организациите, които се характеризират с драматичен/циклотимен, 
истериоиден стил на организационни отношения създават множество 

предприемачески инициативи и иновативни проекти. Те са способни да 

развиват положителна инерция, която да ги движи през критично важните 

периоди на организационно развитие и да ги ревитализира. Когато и 

ако вземането на решения твърде много се централизира в ръцете на 

предприемача за сметка на използването на творческия потенциал на всички 

останали в организацията, обаче, драматичният стил се превръща в 

недостатък.  

Организациите със стил на подозрителност и параноичност в 
отношенията между хората в тях имат много добра ориентация в заплахите и 

възможностите в и около себе си, и са способни да използват тези познания за 

редуциране на риска от провал. Доведена до крайност, обаче, тази 

подозрителност и предпазливост може да превърне всяка успешна организация 

в обсадена отвътре крепост или полицейска държава.  

Компулсивните организации често функционират с висока оперативна 

ефикасност и използват фино настроени системи за организационен контрол и 

фокусирана бизнес стратегия. При тях, обаче, прекаленият анализ и свръх-

самоконтрол води до парализа; усетът към детайла, който по-рано е бил добро 

качество в живота на организацията се превръща в нещо, което пречи на 

организацията в ситуации, които изискват бързи реакции и готовност да се 

правят експерименти и грешки.  

Организациите със шизоиден стил на отдръпване и отчуждение в 
организационните отношения дават възможности за влияние върху 

разработването и реализацията на бизнес стратегиите си на хора от различни 

равнища в организационната система; при тях типично се изказват множество 

различни гледни точки. Но неподредеността им и липсата диалог за постигане 

на вътрешна съгласуваност, последователност и връзка с действителността, 

както и отсъствието на активна управленска намеса за координация на 
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предложенията може да стане причина за неефективността и сгромолясването 

им. 

Организациите, отличаващи се с депресивен стил на организационни 
отношения показват постоянство на вътрешните си процеси. Но ако 

поддръжката на тези процеси стане твърде откъсната от реалността на 

външните условия на динамичната пазарна и социална среда, организацията е 

обречена. 

Във всяка организация, която е изправена пред трудности и 

предизвикателни задачи, анализът на водещия групово-динамичен и 
интерактивно-процесуален организационен стил в отношенията между 
хората и групите в нея може да помогне на мениджърите и техните 

организационни консултанти да установят защо и как точно организацията 

продължава да повтаря едни или други проблемни поведения и защо 

персонала продължава да демонстрира съпротива срещу промяната и 

поддържа тези поведенчески модели. Идентифицирането на водещите 
невротично разстроени стилове на организационни отношения, на 

организационен живот може също така да помогне на мениджърите и 

консултантите да разберат иначе необяснимите „ирационални” преживявания, 

поведения и отношения от страна на техните колеги, сътрудници и клиенти.  
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ГЛАВА 20: 
КАК СЕ ПРОВАЛЯТ 
РАЦИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА? 

 

Вникването в психодинамичната същност на невротичните, защитни стилове на 

групово и организационно функциониране може да помогне за 

преформулирането на взаимните очаквания за това какво е нужно и какво може 

да се направи. То може да е полезно и за намиране на отговорите на въпроси 

като: "Защо ли Х продължава да се случва?" или "Защо нещата, които 

работят на друго място ( в други организации), не се получават при нас?".  

Познаването на невротичните, дисфукционални стилове на групово и 

организационно функциониране и развитие, и  на това как те имат своите 

корени в историята и личностите на хората в организацията, може да е полезно 

и за това личния състав на организацията да си даде сметка, че истинските 

организационни промени ще са бавни и трудни. За съжаление, много от хората, 

които са се посветили на разбирането и подпомагането на организационните 

промени – мениджъри, агенти на промяната и консултанти по организационно 

развитие, например, - са склонни да фокусират вниманието си предимно върху 

симптомите, а не към стоящите дълбоко в основата им скрити причини. 

Подобни консултанти са много усърдни и талантливи в обработката на 

статистически данни събирани с удобно структурирани въпросници, но не са 

много успешни в насочването на вниманието си към лесните за пропускане 

сигнали, които разкриват психодинамичния пулс и „кардиограмата” на групите и 

организациите, с които работят. И поради това, те избират да разчитат на 

използването на прибързани готови решения в опитите си да осъществят 

устойчива организационната промяна (Levinson, 2002). 

Когато агентите на промяната и консултантите по организационно 

развитие, които не са запознати със системно-психодинамичния подход в 

организационно консултиране, искат да променят конкретни поведения на 

индивидуално и надиндивидуално (групово и организационно) ниво, тяхното 

импулсивно решение е да приложат в работата си някаква опростенческа 
програма за когнитивно-поведенческа модификация на тези поведения. 

Подобни програми може и да имат известни положителни ефекти, но със 
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сигурност тези ефекти няма да  траят достатъчно дълго. Вземането на 

успокоителни може и да подтисне временно чувството на безпокойство, но без 

работа с действителните причини за безпокойството, симптоматиката просто 

ще се видоизмени. А и в допълнение, както транквилантите, така и 

повърхностните организационни интервенции имат и своите странични ефекти. 

Реализацията на подобен тип консултантски интервенции е като да се 

опитваш да промениш времето навън само като настройваш климатика у дома 

си. Може да осигурите на живеещите у вас приятна топлина за известно време, 

но това няма да промени ниските температури навън. Има съществена разлика 

между козметиката и хирургията все пак. 

Когато обаче е нужно да се намират решения на по-сериозните човешки 

или системно-психодинамични проблеми в организацията, са необходими 

организационни консултанти със системно-психодинамична ориентация и 

подготовка. Психодинамично ориентираните интервенции за организационно 

развитие са създадени за работа със сложността на човешкото поведение и 

човешките отношения в организациите и затова те отиват далеч отвъд 

опростенческите, редукционистични формули характерни за традиционните 

методи на рационално-техническо, микро-икономическо и когнитивно-

поведенческо управленско и организационно консултиране. 

Цената на широкомащабните, но традиционни опити за управленско и 

организационно консултиране е висока и тези разходи могат да се окажат едно 

разхищение на средства когато подобни опити са насочени към 

симптоматичната феноменология на по-дълбоко лежащи проблеми, които в 

същината си са личностно-, групово- и организационно-психодинамични. Когато 

организационните проблеми са концентрирани около междуличностната 

комуникация, груповите процеси, социалните защити, неефективното 

лидерство, организационните неврози, е по-добре парите да се инвестират в 

тримерния, обемен подход  към диагностиката и интервенциите в 

организациите, прилаган от подготвените в областта на организационната 

психодинамика консултанти.  

Консултантите с добра подготовка в областта на груповата и 

организационната психодинамика разбират движещите механизми на 

индивидуалната и организационната промяна и знаят колко сложен всъщност е 
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процеса на промяна. Те също така знаят как да подпомагат нужното отслабване 

на действието на архаичните защити в организацията и как да окуражават 

изразяването на емоциите по подходящи за конкретните ситуации, зрели 

начини, как да подпомагат хората в организациите да култивират такива 

представи за себе си и такива отношения с другите в организацията, които да 

са в по-пълно съответствие с реалността, т.е. по-автентични организационни 
отношения (Kets de Vries, 2002).  

Те също така осъзнават, че ако е нужна цялостна, системна 

организационна промяна, ще трябва да се разкрият „болезнените места” в 

организационна система, да се свърже миналото с настоящето през нова 

визия, да се помага на ключовите участници в промяната да приемат защо тя 

им е нужна и полезна, да се реконфигурират системите, структурите, 

компонентите на културата и поведенческите и интерактивни модели в 

организацията. Те също така се стремят да помагат на организационните 

ръководители при изграждането на нов манталитет, нови нагласи и 

идентификации, които да допринасят за промени в поведението и 

отношенията;  да ги тренират, за да изградят нови компетенции; да ги доведат 

до малките „победи”, даващи начало на подобреното функциониране; и да 

организират адекватни системи за стимулиране на хората, които участват 

конструктивно в планираните промени.  

Част от типичните области, в които организационния консултант със 

системно-психодинамична подготовка може да даде своя специфичен принос 

са:  

• идентификацията и промяната на дисфункционалните лидерски 

стилове, и групови и организационни субкултури; 

• решаването на междуличностни и междугрупови конфликти и 

работата с различните дисфункционални форми на негласни, тайни 

съюзи и клики в организацията; 

• разкриването и преобразуването на социалните защити в 

организацията и нейните подгрупи; 

• оздравяването на организации с едни или други невротични 

организационни отношения; 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

173 

 

• планирането на по-добре организирана смяна на ръководителите в 

организацията; 

• разплитането на сложни проблеми в семейния бизнес; 

• подпомагането на ръководителите и служителите в организациите 

за установяване на по-добър баланс между работата им и останалия 

им живот.  

И това, разбира се, е само една малка част от възможностите. 

Наблюдаващите превратностите и мощните ефекти на груповата и 

организационната психодинамика в организационния живот използват като 

един от основните източници на информация начините, по които хората в 
организацията си взаимодействат с консултантите. Това, което откроява 

консултантите, които прилагат методите на груповата и организационната 

психодинамика от техните, по-традиционно работещи колеги, е умението им 
да използват проявите на пренос/контра-пренос като инструмент за 
придобиване на непосредствен опит и като интерактивно-процесуална 
диагностична система.  

Постоянно присъстващият „триъгълник” от отношения  - включващ в 

случая човека, който се интервюира, някой от значимите други от миналия или 

текущия му живот, и самия консултант, - предоставя концептуална рамка за 
диагностика на формите на реагиране на клиента и разкриване на това как 

миналите му отношения са сходни с това, което му се случва в настоящето и 

им влияят. Всеки организационен консултант, който се надява да осмисли 

пълноценно междуличностните срещи на по-дълбоко от интуитивното ниво се 

нуждае от това да изследва и разбира процесите на пренос, които 

представляват една от най-важните части от инструментариума на 
консултанта по организационна промяна с психодинамична подготовка 

(Kets de Vries, 2002). 

Груповата и организационната психодинамика демонстрира нагледно 

голямото значение на несъзнаваните процеси на проективна 
идентификация в групите и организациите. Като психичен защитен 

механизъм срещу нежеланите чувства и фантазии, проективната 
идентификация е специфична форма на комуникация и тип човешки 

отношения в групите и организациите (Ogden, 1982). Можем да наблюдаваме 
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действието на този мощен психодинамичен процес когато паралелно на 

взаимодействията между хората се разгръща и скритата под повърхността им 

реална психодинамика на отношенията между индивидите и групите в 

организацията.  

Например, когато мениджърите в даден отдел отричат или отхвърлят (и 

така видоизменят) неудобните за самите тях автентични преживявания като ги 

приписват на друга група от мениджъри, като заедно с това последните - 

получателите на проекцията, - биват индуцирани от първите чрез неявен натиск 

да мислят, чувстват и действат в съответствие с получената от тях проекция.  

Насочвайки вниманието си към преноса, контрапреноса и проективната 

идентификация, организационните консултанти със системно-психодинамична 

подготовка обработват своите наблюдения, търсейки тематично и смислово  
единство (Kets de Vries & Miller, 1987).  

На тази основа те съпоставят идентифицираните модели на 
преживявания, поведения и отношения, търсейки структурни сходства в 

многопластовите взаимодействия между хората в организацията и между 

техните текущи и по-рано случили им се събития, знаейки че всеки аспект на 
организационния „текст” (разказ, история) може да има повече от едно 
значение и може да се разглежда от множество различни гледни точки. 

Откриването на смисъл на случващото се на множество нива дава на 

консултантите възможност да определят на индивидуално, групово и 

организационно равнище същинските причини и последиците от действията и 

решенията в организацията. Когато връзката между текущите отношения и по-

далечното минало се преосмисли от хората на различните нива в 

организацията, е по-вероятно процесите на широкомащабна организационна 

промяна  да протекат успешно. 

Груповата и организационната психодинамика разкрива също така  

наличието на сложни, многокомпонентни (съзнателни и несъзнателни) 
съпротиви срещу промените (в диапазона от отричането, през отказа на 

достъп, до отстраняването на приносителите на лоши вести и саботирането на 

промяната) в групите и организациите.  

Доколкото целите на диагностично-консултативна работа с груповата и 

организационната психодинамика не се изчерпват с потискането на 
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симптоматиката и привидното „бягство в здравето или заетостта”, а преследват 

постигането на трайна, устойчива промяна, системно-психодинамично 

подготвените организационни консултанти винаги внимателно проучват 

„скрития дневен ред” на групите и организациите, и хората в тях.  

Те са наясно, че много от явно манифестираните, заявените от 
мениджмънта на организацията проблеми често служат предимно за 
защитно-кумуфлажно прикритие на много по-сложни въпроси и проблеми 
в дълбините на организационния живот. Те също така знаят, че  обикновено 

има много основателни - макар и не заявявани открито, - причини, поради които 

тяхната специфична експертиза се търси дори когато тези причини не са били 

заявени защото всъщност не са напълно разбираеми, приемливи и мислими за 

самите клиенти.  

Освен, че идентифицират и се ангажират да работят с ключовите - в 

много от случаите латентни, неявни, - психосоциални проблеми на 

организацията-клиент, системно-психодинамично ориентираните консултанти 

се стремят да подбудят в ръководителите на организацията заинтересованост 

към и разбиране на тяхното собствено поведение като фактор за възникването 

и съществуването на проблемите в организационния живот. В идеалния случай, 

тези ръководители се подпомагат да си изградят нагласи и умения да учат и 

работят на тази психосоциална и психодинамична територия, което им дава 

възможност да решават бъдещите организационни проблеми без помощта 

на консултанти. 
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ГЛАВА 21: 
АВТЕНТИЧНОСТТА НЕ Е ПРОСТО ЦЕННОСТ,  
А НЕОБХОДИМА ЕЖЕДНЕВНА ПРАКТИКА 
 

Отговорното и автентично лидерство - особено във времена, изискващи 

промени в организационния живот, - предполага солидна доза  

емоционална зрелост, социална чувствителност и висока лична отговорност и 

ефективност, които са свързани с нея. Лидерите, които искат да получат най-

доброто от взаимодействията си с хората си в организацията имат нужда от 

въвеждането на действена система от мета-ценности в своите организации - 

ценности, които далеч надхвърлят предлаганите от повечето организации 

традиционни бизнес-ценности.  

Тези организационни мета-ценности включват, например:  

• усещането за реална човешка общност; 

• усещането за искрена наслада и удовлетвореност в работата; 

• и усещането за смисленост и автентичност на преживяванията, 

поведенията и отношенията. 

 

Хората в групите и организациите имат силна и не винаги достатъчно 

удовлетворена потребност от привързаност и сдружаване. Здравите, 

ефективни организации удовлетворяват тази потребност като създават 

условията нужни у хората да възниква неподправено усещане за реална 
човешка общност. Когато служителите и работниците изпитват чувство на 

принадлежност към местоработата си, доверието и взаимното уважение 

процъфтяват, хората имат готовност да си помагат взаимно, културата на 

организацията е сплотеност, гъвкавост и вътрешна съгласуваност на човешката 

общност в организацията, а целенасочеността на координираните поведения и 

отношения се засилва. Усещането за общност може да бъде засилено по 

различни начини, в това число и чрез организационната архитектура, която 

благоприятства работата в малки работни звена и чрез организационни 

практики, в които справедливостта и прозрачността са водещи процеси.  

Разпределеното и споделено лидерство - лидерството, което не е 

концентрирано на върха на организационната йерархия, а се разстила сред 

всички нива в организацията, - става възможно чрез усещането за общност, но 
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също така и го окуражава. В организациите, в които всеки взема участие в 

ръководството, във вземането на управленски решения, по-опитните 

мениджъри имат удоволствието да напътстват по-неопитните мениджъри и 

служители, и да се радват на постиженията, инициативността и ангажираността 

им. Това преживяване на съзидателност и грижа за другите става източник на 

креативност и допринася за усещането за общност както у менторите, така и у 

техните бъдещи наследници. 

Втората ключова организационна мета-ценност е усещането за искрена 
и спонтанна наслада, за непресторена удовлетвореност в труда. В 

наистина ефективните компании служителите и работниците изпитват наслада, 

удоволствие и удовлетвореност от работата си. И наистина, те се забавляват 

спонтанно в работата си - думичка, която за съжаление недостатъчно често се 

асоциира с работа, а по скоро с игра и творчество. А какво друго укрепва 

психичното здраве повече от играта, която носи удоволствие и възбуда. В 

твърде много фирми, усещането за наслада от дейността или се пренебрегва 

или - което е още по-лошо, - постоянно се обезкуражава и репресира. В 

организациите с облик на наказателен гулаг, въображението е потушавано, а 

иновацииите, спонтанността и креативността наказвани за назидание. 

Прозорливите мениджъри в образцовите екипи и организации си 

дават сметка, обаче, че повеждайки хората във вълнуващо и изпълнено с 

приключения пътуване удовлетворява една от основните човешки потребности 

с огромна мотивационна сила - потребността от проучване, компетентност и 
себеутвърждаване. Проучването, насладата, спонтанността, автентичността, 

предприемчивостта, креативността и иновациите са тясно психодинамично 

обвързани помежду си както на индивидуално и групово, така и на 

организационно ниво. 

И накрая, третата организационна мета-ценност е чувството за 
смисленост. Ако това, което прави една организация се разбира в контекст, 

надхвърлящ собствените ни, лични потребности - като принос към качеството 

на живот на хората в обществото, да речем, или като подпомагане на хората и 

принос към общественото благополучие и развитие,  - въздействието върху 

вътрешната мотивация на хората в организацията е изключително мощно. 

Екипите и организациите, които са способни да създават това усещане за 
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личностна значимост и смисленост на дейностите в организацията получават 

най-доброто от хората в тях, тласкайки напред въображението, 

продуктивността и креативността им. В подобни организации хората достигат 

до преживяване за течение, „поток" (flow), което всъщност е споделеното им 

чувство за пълна въвлеченост и концентрация (mindfulness) в това, с което 

се занимават. Помислете за това отново: хората наистина работят за пари, но 

са готови да умрат за кауза или за някой, на който държат наистина. 

Изследователите на груповата и организационната психодинамика 
не от днес отстояват мнението, че организациите, които култивират и 
уважават току-що представените мета-ценности са автентично жизнени и 
способни спонтанно да самоорганизират непрекъснатото си развитие и 
усъвършенстване.  

В най-широкия смисъл, груповата и организационна автентичност 

описва това, че преживяванията, действията и отношенията между хората в 

тези групи и организации са неподправени, естествени, истински и спонтанни - 

следователно, предизвикват дълбоко чувство на взаимно доверие и надежност 

у техните членове и партньори. Като етикет за дадена работа, автентичността 

говори за това, че организацията има силно привлекателното качество за 

хората в нея да ги свързва със своята неподправена визия, мисия, култура, 

структура и ежедневни практики. Организационното ръководство е 

комуникирало ясно и убедително не само каква е работата, но и защо се върши 

тази работа, разкривайки смисъла и значението на задачите за всеки един 

човек в организацията. Тогава ръководството прави това, което казва, че желае 

да се прави и дава личен пример като го прави и подкрепя в отношенията 

между хората в организацията.  

Вторият компонент на груповата и организационна автентичност е 

жизнеността, която описва тези аспекти на работата и живота в групата или 

организацията, които дават на хората усещането за спонтанност, за поток, за 

течение, за витална енергия, и им помагат да си изградят усещане за лична 
пълноценност, компетентност, потентност, автономност и 
самоутвърждаване в работата.  

Те, от своя страна, стават източник на усещания за ефективност, 

креативност, предприемчивост и старание, удовлетворявайки също и 
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човешката потребност от проучване и ориентация във възможностите в 

средата. 

 
Според мен предизвикателство No.1 на XXI-я век пред 

ръководителите, пред собствениците и мениджърите е да създават и 
подкрепят работни групи и организации, в които преживяванията, 
поведенията и отношенията на хората са автентични и жизнени. Това е 
ролята им за укрепване на ядрото на организационното здраве.  

Работата в подобни групи и организации осигурява противоотрова на 

стреса, отчуждението и прегарянето, здравословно съществуване, свобода на 

въображението и усещане за по-пълноценен личен, професионален и 

организационен живот. Автентичните отношения между хората са много лесни 

за разпознаване: работещите в автентични екипи и организации поддържат 

здравословен баланс между личния и организационния си живот; те получават 

и използват времето и възможностите, които организацията им предоставя за 

себепроучване и самоусъвършенстване в работата; те не само „тичат” в 

преследването на конкретни измерими и организационно значими резултати, но 

и искат да знаят защо и към какво точно си заслужава да бягат.  

С други думи, те постоянно  подлагат на субективна и обективна 
(социална) проверка за автентичност себе си и другите в организацията 

във връзка с личните и корпоративните им действия и решения. Приемайки, че 

„умовете наистина са като парашутите” - те функционират само когато са 

отворени, - автентичните екипи и организации подкрепят хората в тях да 

преживяват, мислят и общуват спонтанно; окуражават ги за съзидателни и 

революционни, споделени и смислени действия в работата и отношенията им.  

С тези впечатляващи качества, автентичните екипи и организации 

са бъдещите победители на утрешните пазари и имат способност да се справят 

както с постоянните, така и с резките промени, които новата глобална 

икономика изисква и човешката цивилизация обещава. 
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ГЛАВА 22: 
НУЖНА Е ПРОМЯНА В ОБУЧЕНИЕТО 
НА МЕНИДЖЪРИТЕ И КОНСУЛТАНТИТЕ ИМ 

 

В традиционното обучение на мениджърите, а и на организационните 

консултанти, и трудовите и организационни психолози установяваме, че 

практиците и студентите научават много, но предимно за механичните, видими 

„с просто око” аспекти на икономиката и психологията на трудовата дейност и 

на груповите и организационните отношения.  

Може би все още е така защото трудовата и организационната 

психология и управленските практики традиционно функционират на основата 

на рационално-икономическата, когнитивно-поведенческа гледна точка към 

трудовата дейност и организационния живот, приемайки удобни и 

опростенчески рационализации като тази, че човек работи за пари и за 

задоволяване основно на потребността си от материални придобивки и 

икономическа сигурност.  Излиза, че трудовата и организационна психология е 

разработила предимно поредица от организационни и поведенчески теории на 

основата на когнитивно-поведенческото си мислене и използвайки донякъде 

хуманистичната парадигма, за да постигне разбиране за мотивацията, 

лидерството, организационната структура, управлението на човешките ресурси 

и организационното развитие (Robbins, 1997).  

Всичко това ме оставя с впечатлението, обаче, че на бъдещите 
мениджъри и техните консултанти методично се повтаря една удобна 
лъжа, един самообслужващ псевдо-научен мит - а именно, че груповото и 

организационното поведение на хората е изцяло съзнателно, механично, 

предвидимо, неусложнено и лесно за разбиране, интерпретация и управление 

икономическо поведение.  

Е, организационните консултанти, които работят задълбочено с 

груповата и организационната психодинамика смятат това за напълно 

погрешен, неетичен и много опасен подход към професионалното развитие и 

професионалната практика на бъдещите трудовите и организационните 

психолози, мениджъри и консултанти. След известно интензивно присъствие в 

трудова и организационна среда, много от студентите по трудова и 

организационна психология, мениджмънт и управление на човешките ресурси 
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започват да се оплакват от това, че не разбират по-дълбокото значение на 

поведенията и отношенията между хората в групите и организациите - те 

осъзнават, че нещо се случва под повърхността, но не могат да се намесят 

адекватно. Това ги води до преживяване на чувство за лична и професионална 

неефективност, неинформираност и безпомощност в много от динамичните 

групови и организационни ситуации каквито са заседанията наситени със 

спорове и сблъсъци; изграждането на екипи, в които се оказва, че отношенията 

са меко казано примитивни, и организационната диагностика – валидността на 

изводите от която често е компрометирана от нежеланието на хората да казват 

истините за своя организационен живот.  

За да се реши този проблем, е нужно още на базисно (магистърско) ниво 

да се преподава и да се демонстрира в практични стажове системната 

психодинамика на организацията и групите в нея. Студентите по мениджмънт, 

управление на човешките ресурси, организационно развитие и трудова и 

организационна психология имат нужда от много повече и много по-

задълбочени знания за и личен опит в работата с груповата и 

организационната психодинамика, а също така и от конкретни умения да 

интерпретират несъзнателното поведение в групите, екипите и в 

организацията, и във взаимодействията между тези системи. 

Системно-психодинамичното мислене е съвсем уместно в 

промишлеността и в администрацията, във всички организации и човешки 

общности - нещо, което е известно и достъпно на практическо ниво само на 

малцина практикуващи трудови и организационни психолози, и организационно 

консултиране. Системно-психодинамичният подход към организационното 

консултиране и развитие отхвърля рационално-икономическите и 

опростенчески възгледи за трудовата дейност и организационния живот, и е 

убеден, че сам по себе си линейния статистически анализ стъпил на 
форсираното контра-преносно генериране на неавтентични изходни 
емпирични данни не дава нищо полезно за научното разбиране на 

организационното поведение и на организационните отношения на хората, 

работещи в комплексни самоорганизиращи се системи като трудовите екипи и 

организации.  
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Този подход също така отхвърля идеята за съществуването на една 

обща, универсална теория за организацията (Lawrence, 1999; Miller, 

1976). Вместо това, представителите на груповата и организационната 

психодинамика разглеждат трудовата дейност едновременно като понякога 

болезнено усилие (както е, например, при работата при изпълнение на трудна и 

изтощителна работна задача), но и като носеща несравнимо 

удовлетлетворение и удоволствие творческа, съзидателна и кооперативна 

човешка дейност (Kets de Vries, 1991).  

Основният въпрос при разбирането на трудовата дейност в групов и 

организационен контекст е защо тя се преживява от една страна 

като болезнено усилие, което ни се иска да избегнем и като стремеж към 

удовлетворението, което тя ни осигурява. Отговорът е заложен дълбоко в 

отказа на човека от инстинктивното му поведение, в избора на отлагането 
на удоволствията на игрите и свободата на детството ни, и на 
навлизането ни в начин на живот, ръководен по-скоро от принципа на 
реалността, а не само от принципа на удоволствието.   

Ако това не се случваше, трудът би ни се струвал твърде тежък и 

болезнен и бихме го избягвали като цяло. Но така работещите никога нямаше 

да имат и възможността да изпитват удовлетворението и удоволствието, 

носени от продуктивното му приключване, защото не биха могли да отсрочват 

преживяването им и да полагат необходимите усилия (Lawrence, 1999; Miller, 

1976). Задълбоченото изследване на това сложно поведение от гледна точка 

осмислянето на груповата и организационната психодинамика в основата му 

предполага както теоретичен, така и емпиричен анализ на редица конкретни 

случаи, а не упование в съществуването на универсални теории за всички 

организации (Kets de Vries, 1991; Lawrence, 1999; Miller, 1976; 1983; Obholzer 

& Roberts, 1994). 

Основанията различните форми на човешки преживявания, поведения и 

отношения да се изучават от позицията на груповата и организационната 

психодинамика могат да се представят и по следния начин. Всяка група и всяка 

организация е социална система, човешка общност, която има свой собствен 

съзнателен и несъзнателен живот – екзистенциално-психодинамична 
система, която включва редица подсистеми, които си взаимодействат и които 
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взаимно се отразяват и детерминират (Coleman & Bexton, 1975; Obholzer 

& Roberts, 1994). Разбирането на консултантите, които изследват груповата и 

организационната психодинамика е, че съвместното аналитично изследване 
на несъзнателното поведение и несъзнаваната психодинамика в групата и 
организацията като екзистенциална система води до по-задълбочено и 
вярно разбиране на преживяванията, поведенията и отношенията на 
хората, които са в основата на груповото и организационно 
функциониране и развитие. А с подобни знания, консултантът от позицията 

на системната психодинамика може да  подпомага реализацията на реални 

проекти за организационна ефективност и промяна.  

На тяхната основа можем да изведем няколко основни хипотези:   

Например, работещите в дадена организация (като микро-система) 

подхождат към трудовата ситуация със съвкупността от своите 
неудовлетворени и несъзнателни екзистенциални и социални 
потребности, които искат да удовлетворят чрез трудовата си дейност и 

организационните си отношения - например, отработвайки неудовлетворените 

си потребности от родителско признание и одобрение във взаимоотношенията 

си с мениджърите си, които могат да представляват за тях своеобразен 

бащински или майчински авторитет. Така, тези работници вкарват в 

организационния си живот съзнателните и несъзнаваните си неразрешени 

екзистенциални дилеми и конфликти – например, тези с родителските 

авторитети или с осъзнаването на  смъртта, свободата, безсмислието на 

живота си и т.н. (Yalom, 1980).  

Тъй като ролята на мениджъра не включва подобни бащински или 

майчински отношения с работника, индивидуалните им преживявания в 

трудовата ситуация влизат в конфликт и този конфликт се превръща в това, 

което в психодинамичния модел наричаме „базисно преживяване” в 
организационните отношения.  

Или да вземем друг пример за базисно преживяване в системно-

психодинамичния ни модел. Ако, примерно, работникът отиграва на 

несъзнателно равнище желанието си да удовлетвори екзистенциалната си 

потребност от власт и надмощие в отношенията с братята, сестрите или 

родителите си, а неговите колеги не са негови братя, сестри или родители, тази 
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негова екзистенциална потребност не съответства на реалността в трудовата 

ситуация. Това разминаване води до преживяване на обърканост, 

тревожност, гняв и агресия. 

Както вече стана дума, Бион (Bion, 1961) идентифицира несъзнаваните 

допускания за функционирането на групите и организациите, които следва да 

се изследват от системно-психодинамично подготвените организационни 

консултанти на индивидуално (микро-системно) ниво, на нивото на работната 

група или отдела (мезо-системно ниво), и на организационно (макро-системно) 

ниво. Тези допускания във времето са се утвърдили като крайгълните камъни в 

сградата на диагностичната работа с груповата и организационната 

психодинамика.   

Както и по-рано отделязах допускането за зависимост е налице, ако 

работника преживява отново и отново зависимостта си от въображаеми 

родителски фигури или системи в организацията по начин подобен на начина, 

по който детето несъзнателно изпитва зависимостта си от родителите си. Тъй 

като тези потребности не се удовлетворяват в организационния му живот, 

работникът преживява фрустрация, безпомощност, безсилие, отчуждение 

или обезвластяване. Типичните изказвания тогава са: "Защо шефа не ми/ни 

обръща повече внимание?" или "Кажете ми какво искате, какво трябва да 

правя/правим?". Тези изрази са проекции на собствената му тревожност и 

несигурност и говорят за социална зависимост и емоционална незрялост. На 

групово и организационно ниво, тази тревожност се манифестира в 

потребностите от привнесени отвън и отгоре структурираност и ред чрез 

изказвания като "Имаме нужда от комисия, която да проучи..." или "Има нужда 

да се структурира този отдел по-добре!". Този тип самозащита срещу 

тревожността може да се разглежда и като манипулиране на формалния 

авторитет да излезе извън границите на ролята си в организацията, например, 

да започне да действа не само като началник, но и като своего рода родител, в 

съответствие с фантазията, че ако и когато това стане "Ще сме наистина в 

безопасност и ще усещаме загрижеността му". 

От друга страна, откриваме действието на допускането „борба или 
бягство” в случаите, когато работника приема, че организационния му живот 

"тук и сега" е изпълнен с екзистенциална тревожност и се опитва да се справи с 
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нея, използвайки борбата или бягството като защитни стратегии. Реакциите на 

борба са манифестирани, например, в агресията му към себе си или в 

агресията към колегите (чрез завистта, ревността, конкуренцията, опитите за 

отстраняването им, бойкота, съревнованието със себеподобните, борбата за 

място в групата и изграждането на привилигировани отношения с 

авторитетните фигури в организацията), или в агресията към самите 

властимащи авторитети в групата или организацията. Реакциите на 

бягство включват защитни механизми като избягването „тук и сега” на 

ситуациите и емоциите, които представляват заплаха, рационализациите 

и интелектуализациите. Например, както е в заседанията, по време на които се 

говори предимно за „тях” (тези, които не присъстват) или за нещо случило 

се „там и тогава”, но се избягва да се обсъжда „какво казва за мен/за нас това 

поведение” в хода, в „тук и сега” на самото заседание.  

Допускането за съчетаване е друг модел за справяне с тревожността, 

себеотчуждението и самотата в организацията, чрез който на индивидуално, 

групово и организационно ниво се прави опит за съчетаване и съюзяване с 

възприеманите като силни личности и/или групи в организацията. 

Несъзнаваната потребност е да си в безопасност и да си съзидателен, а 

несъзнателната фантазия е, че за да си съзидателен са ти нужни 

подобни „статусни съюзи”. Това се наблюдава в случаите, 

когато тревожността произтича от естествено съществуващото човешко 

разнообразие в групите и организациите. Тогава отделните хора или групи се 

опитват да се отцепят от цялото и да се обособят в по-малки социални 

подсистеми, с които се идентифицират и в които могат по-пълноценно да 

преживяват принадлежността и значимостта си, чувствавайки се и в 

безопасност в тях. Това се манифестира ярко при формирането на клики и 

бойни (щурмови) групи срещу възприеманите като агресори колеги или срещу 

хората с формална власт в организацията. От появата на подобни съчетания и 

съюзи водят началото си и различните вътрешно- или междугрупови конфликти 

в организацията. 

Другите изцяло уместни концептуални модели на груповата и 

организационната психодинамика, които мениджърите и консултантите следва 

добре да разбират и пролагат в ежедневието си включват концепциите за: 
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• тревожността;  

• за границите;  

• за ролите; 

• за представителството; 

• за авторитета; 

• за функциите на лидерите и последователите; 

• за човешките отношения; 

• за свързаността; 

• и за групата като едно цяло.  

Тревожността и другите силни емоции (срама, вината, фрустрацията, 

гнева) в групите и организациите се приемат за първична афективна основа и 

реалност на цялото групово и организационно поведение (Menzies, 1993). За да 

се справя с тях, човек (на индивидуално, на групово и на организационно 

равнище) несъзнателно се нуждае от нещо или някой, които да ги удържа и 
вмества в себе си в полза на защитата му от разрушителното и 
потенциално дезорганизиращото им действие.  

Използват се всички психични и социални защитни механизми, които 

да му гарантират, че като месторабота и социална среда организацията е, 

например, безопасна и приемлива. Така, в ролята на защита може да се 

използват проекции, за да се обвинява фирмения мениджмънт за нещата, 

които не са както трябва. Отделният индивид може да очаква от прекия си 

ръководител, а работната група - от фирменото ръководство, - да удържа и 

овладява техните несигурност и страхове от загуба на работа като им 

гарантира сигурност, предвидимост, определеност и смисленост в работата и 

при трудности на пазара на труда или води по благоприятен за тях начин 

преговорите с представляващите ги профсъюзи. 

Организационната система като цяло може да очаква съществуващия 

организационен ред и неговите инструменти като фирмените политики, 

регулациите, фирмените правилници и процедури, стратегиите, плановете, 

органограмите, длъжностните характеристики и изработените с времето начини 

за решаване на проблемите да действат като „вместилища” и „буфери” за 
тревожността в организацията. Интересно е  да се отбележи, например, как в 

момента, в който равнището на тревожност в една организация се повиши 
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веднага се заявява потребността от ред - "Нека изработим правила за...!" и 

"Защо не го протоколираме и след това да обсъдим бъдещите си 

действия...". Така, рационализациите и интелектуализациите се използват, за 

да се чувстваме в безопасност и да запазим усещането за контрол, без да се 

натоварваме емоционално с източниците на тази тревожност. 

Съпротивата срещу промяната е вероятно най-известната концепция 

на груповата и организационната психодинамика. Чрез нея всъщност се описва 

как в груповите и организационни системи (на индивидуално, на групово и 

на институционално равнище) се съпротивляваме срещу  осъзнаването на 

собствените си автентични желания, идеи, действия и отношения в 

организационен контекст, пораждащи силни емоции като тревожността, срама и 

вината.  

Индивидът, групата и организацията като взаимодействащи си в една 

цялостна система части имат своите вътрешни и външни граници (Czander, 

1993; Hirschhorn, 1993; Lawrence, 1999). По същия начин, по който в 

индивидуалната психоанализа се разглеждат границите на Аза и Свръх-Аза, 

които отделят индивида от средата му, в системната психодинамика се отчита, 

че всяка една част на организационната система действа в рамките на своите 

собствени граници и през тях. Целта на поставянето на граници в 

организацията е да се овладяват напреженията и тревожността в нея по начин, 

който осигурява безопасност, контрол и продуктивност. Примерите за базисен 

контрол на границите в организациите, например, обхващат управлението на 

времевите, пространствените и свързаните с работните задачи 

граници. Времевите граници се използват, за да се структурира работния ден 

(начало и край на работата, заседания и оперативки) така, че да се внася ред, 

подреденост и да се постигне предвидимост, управлемост и контрол. 

Пространствените граници се отнасят към самото място, на което се работи - 

например, да знаем къде да седнем или застанем докато работим, да 

имаме работно бюро, шкаф и гардероб, офис и сграда, място за паркиране. 

Така, например, в редица организации се стига до обсъждане дали работата в 

офисите с „открит план” поражда по-висока тревожност поради липсата на ясни 

пространствени, относително непроходими граници в тях. Границите, 

свързани с работната задача касаят доколко ясно е какво включват работните 
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задачи и ролите ни в организацията. Тревожността, възникваща във връзка с 

това, че не знаем какво да правим и в съответствие с какви изисквания и 

стандарти следва да го правим, често се овладява чрез средства като 

индивидуалната длъжностна характеристика и организационната схема на 

отдела ни.  

Друг типичен пример за проблем с границите е формирането на 
груповата, ролевата и организационната идентичност в 

организациите. Отсъствието на ефективно управление на тези граници 

обичайно води до много тревожност сред работниците и служителите. 

Поемането на една или друга определена организационна роля почти винаги е 

свързано с неопределеност и риск (Czander, 1993; Hirschhorn, 1993; Lawrence, 

1999). Тревожността в организациите не се дължи просто на характерите, 

личните конфликти и екзистенциалните грижи на отделните хора в нея, но 

отразява и реалните заплахи за тяхната трудово-професионална, ролева и 

социална идентичност. Ако тази тревожност е твърде висока и труднопоносима, 

човек може да се оттегли от изпълнението на важни за организацията роли в 

работата си. Тревожността се трансформира чрез интерактивната верига от 

психични и социални процеси на проекция и интроекция в груповите и 

организационни отношения.  

Психичното насилие, репресията в групите и в организациите се 

случва също и вътре в личността като резултат от комбинираното действие на 

тревожността, породена от неопределеността на ролите и тревожността, 

произтичаща от вътрешните нерешени конфликти. Тези предимно авторитетни 

вътрешни гласове, интроекти и идентификации са санкциониращи и човек 

парадоксално може да се почувства зле и неефективен още преди да се 

е провалил наистина. Тази верига на тревожността тласка хората да оказват 

насилие върху границите и върху другите хора в групата или организацията си. 

Когато тревожността мобилизира определено групово или организационно 

поведение, човек преживява другите хора в организацията не такива каквито 

са, а такива каквито му е нужно да са, което обяснява как другите винаги имат 

роля в собствения ни вътрешен театър. 

Представителството се проявява когато някоя от границите в 

организацията се прекосява от даден индивид или група в нея (Obholzer & 
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Roberts, 1994). Прекосяването на индивидуалните (микро-системните) граници 

се случва в междуличностното общуване между двама души, както е например 

в атестационните събеседвания между началник и подчинен. Прекосяването на 

груповите (мезо-системните) граници се наблюдава в междуличностната или 

групова комуникация между поне двама души от два различни отдела или в 

съвместно заседание на двата отдела - например, както е в случая, при който 

отдел „Човешки ресурси” планира дадена тренинг програма съвместно с отдел 

„Производство”. Прекосяването на макро-системните организационни граници 

се наблюдава когато даден човек или група от една организация се среща с 

човек или група от друга организация. Проблемът с представителството при 

това е свързан с дадените пълномощия на човека, който прекосява границите 

от страна на другите, които остават вътре в тях. Неясните пълномощия в този 

случай имат демобилизираща и обезвластяваща („кастрационна”) функция и 

психодинамика спрямо тези, които са излъчени като непълноценни 

представители. 

Анализът на груповата и организационна психодинамика откроява най-

малко три основни нива в оторизацията на представителните роли и функции, а 

именно обикновено представителство, представителство с делегирани 
функции и пълномощно представителство (Czander, 1993; Obholzer 

& Roberts, 1994).  

Обичайното или обикновено представителство е свързано с 

определени ограничения в получаването и споделянето на значима за 

системата информация отвъд нейните граници.  

Оторизацията за представителство с делегирани функции означава и 

повече свобода при споделянето, но и много ясни граници относно 

споделяното.  

Пълномощното представителство дава на човека свободата на 

прекосява границите на системата като се разчита на неговата 

лична отговорност при вземането на решения и предприемането на действия. 

Всичко това е от голямо значение, когато даден сътрудник, например, 

е изпращан от групата или организацията си да общува, преговаря или продава 

отвъд границите на собствената му система, без да са му дадени достатъчно 

ясни пълномощия. Това поражда у него много силна тревожност, която пречи 
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на вземането на рационални решения от негова страна и на отчетността му 

пред ръководителите и колегите му вътре в границите на 

системата впоследствие. 

Диагностично-консултативната работа с груповата и организационната 

психодинамика позволява на консултанта да гледа на лидерството в групите и 

организацията като овладяване, насочване и управление на това, което е вътре 

в определени граници във връзка с това, което е извън тях (Obholzer & Roberts, 

1994). Всеки конкретен сътрудник в дадена организация е в ролята на свой 

лидер, когато поеме инициативата да договаря лично увеличението на 

заплатата си или отсъствието си от работа за един следобед. Тъй нареченото 

„неформално лидерство” на последователите се отнася към случаите, в които 

даден служител - без непременно да има формална власт и управленски 

функции, - действа или преговаря от името на други хора и/или групи в 

организацията. Всяко лидерство, обаче, е групово-психодинамична 
функция от  наличието на общност от последователи - друга важна роля с 

ясно определени граници в системата на организацията.  

Консултативните намеси в груповата и организационната 
психодинамика се основават на задълбоченото изследване и разбирането 
на човешките отношения (Shapiro & Carr, 1991). Това се отнася както към 

всички отношения „лице-в-лице” между хората в групата и организацията, така 

и към опосредстваните технически (напр., при телефонните разговори) 

виртуални взаимодействия между хората в организацията - стига те да се 

случват „тук и сега” – в реално време. На едно по-абстрактно и почти винаги не 

напълно съзнателно равнище, организацията и групите (отделите и екипите) в 

нея са винаги в ума на хората и това влияе върху тяхното организационно 

поведение като такова. Често това се обозначава с термина свързаност или 

„организацията-в-ума” на членовете си. Тази концепция е свързана с 

класическото разбиране за това как детето разпознава семейството, към което 

принадлежи благодарение на семейните интроекти, с които се идентифицира. В 

организационен контекст, това означава, обаче, че личните и групови фантазии 

за организацията и нейните звена имат значението на неподозирано важни и 

мощни движещи сили за поведението и взаимодействията на хората в 

организационните системи. 
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Концепцията за колективизма също се използва в изследването на 

груповата и организационната психодинамика. Тя описва как една част от 

организационната система действа или носи емоционална енергия в полза на 

друга част от системата (Wells, 1980). В този смисъл, например, работещите в 

производството (т.нар. „сини якички”) могат да работят в тежки условия и 

замърсена работна среда, олицетворявайки „черната работа” в организацията, 

докато служителите във финансовия отдел и отдела за връзки с 

обществеността („белите якички”) олицетворяват „чистотата и реда” за цялата 

организация – нейната лъскава повърхност. Може да се каже, че тези две звена 

в организацията управляват различни групови и организационни граници и 

идентичности, всяка със свои собствени вътрешни колективни норми и 

правила. Колективизмът, обаче, означава също, че в организациите нито едно 

събитие не се случва в изолация и  че всъщност въобще няма случайни 

съвпадения, проблеми и разминавания в груповите процеси, междугруповите 

отношения и организационното поведение. 

Проективната идентификация се описва често в анализите на 

груповата и организационната психодинамика като психичен и/или 

психосоциален защитен механизъм срещу нежеланите чувства или фантазии, 

но и като неавтентичен, защитно-обусловен начин на комуникация и форма на 

отношения между хората и групите в организацията. Тя е налице когато 

скритата от съзнанието психодинамика на една организационна подсистема се 

отиграва в паралелна форма в  друга организационна подсистема, с която 

първата е в интензивно и емоционално наситено взаимодействие. Например, 

дадена група в организацията може да отрича и отхвърля дадено неприятно 

свое преживяване (осъзнаването на допусната грешка в работата), 

представяйки си, че то принадлежи на някой друг или на нещо друго в 

организацията или средата й. След това, получателят на проекцията с неявен 

натиск се вкарва в ситуация да мисли, чувства или действа в съответствие с 

получената проекция.  

Както казва Кетс де Фрийз (Kets de Vries, 1991), например, този 

класически за  действието на организационната психодинамика феномен се 

разбира твърде малко в консултативните ситуации, а играе огромна роля в 

традиционните разцепления и разминавания  между външните консултанти и 
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организацията или между мениджърите и профсъюзите, когато между 

различните страни има, например, трайно недоверие и подозрителност.  

Анализите на груповата и организационната психодинамика могат да се 

използват от трудовите и организационните психолози за по-доброто 

разбиране на организационното поведение в най-малко две техни роли, а 

именно:  

(а) като консултанти на организацията като система и/или нейните 

подзвена, и 

(б) като треньори в областта на груповата и организационната 
психодинамика на специалистите в отделите за работа с персонала, 

ръководителите и мениджърите на организацията. 
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ГЛАВА 23: 
АВТЕНТИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И 
ЩАСТИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО 

 

Удовлетвореността от условията на труд и субективното благополучие на 

мениджърите, служителите и работниците са значими предизвикателства в 

работата на всички съвременни организации независимо от сектора, в който 

развиват дейността си. Взаимовръзките между удовлетвореността от условията 

на труд, от една страна, и трудовите резултати, икономическата и 

организационната ефективност, от друга, са сред ясно установените факти в 

редица организационно-психологически изследвания (Gilboa et al., 2008; Judge 

et al., 2001). Въпреки това има нарастваща потребност от открояване на 

факторите, които водят до висока или ниска удовлетвореност от работната 

среда.  

Особено важни са тези сили и фактори, които подчертават значението 
на удовлетвореността от условията на труд за снижаване на стреса и 
рисковите за здравето и развитието явления в груповия, организационния 
и социалния живот на хората (Brett and Stroh, 2003; Jamal, 1985) пред лицето 

на нарастващите изисквания към мениджърите, служителите и работниците в 

бизнес организациите (Schieman et al., 2006). Пред редица български 

организации, например, стои проблема с нарастващия и хронифициран 

професионален стрес и необходимостта от специализирани програми за 

превенцията и овладяването му.  

Взаимовръзките между удовлетвореността от условията на труд 

(субективното благополучие на работното място) и стреса понастоящем се 

разглеждат в контекста на действието на различни организационни и 

психологически фактори (Viswesvaran et al., 1999). Все още няма достатъчно 

доказателствена информация за специфичните личностови, групово-динамични 

и организационни фактори, които водят до висока или ниска удовлетвореност 

от работните условия и оттам до превенция на стреса и стимулиране на 

субективното благополучие на работещите в бизнес организациите.  

Сред тези фактори в последните изследвания в областта се откроява 

значението на автентичността и качеството на отношенията в работната 
група – като резултат на конструктивна групова динамика и ефективно 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

194 

 

развитие на трудовите екипи и отношенията между хората в организацията – 

като потенциални предиктори на удовлетвореността от условията на труд (Ilies 

et al., 2005). Все още, в твърде ограничен брой публикации се представят 
емпирични доказателства за съществуването на положителна връзка 
между автентичността на преживяванията, поведенията и отношенията 
като многомерен психологически конструкт и удовлетвореността от 
условията на труд в добре работещите, ефективни  организации (Menard, 

2008).   

Павот и сътр. (Pavot et al.,1997), например, посочват че поне “на 

концептуално ниво връзката между вътрешната съгласуваност на Аз-а и 

автентичността, от една страна и субективното благополучие, от друга, 

изглежда напълно изяснена, въпреки отсъствието на специфични емпирични 

потвърждения” (p. 184). Това показва, че съществува изразена потребност от 

това да се преоцени ролята на автентичността като многомерен личностен 

конструкт  в трудовата дейност и организационните отношения на хората в 

съвременните организации (Ilies et al., 2005). Предходните проучвания 

разглеждат автентичността твърде генерализирано (Goldman and Kernis, 2002) 

и подчертават предимно връзката й с хедонистичните аспекти на 

удовлетвореността от условията на труд (т.е. преживяваното субективно 

благополучие (Lent, 2004; Keyes et al., 2002; Ryan and Deci, 2001; Ryff and 

Keyes, 1995).  

На тази основа преди време си поставихме - в сътрудничество с д-р Надя 

Матеева от Департамента по психология в Института за изследване на 

населението и човека към БАН, - целта да проведем едно пилотно емпирично 

изследване насочено към това да се установи емпирично какви по-конкретно 
са взаимовръзките между автентичността и удовлетвореността от 
условията на труд в специално наблюдавана от нас бизнес-организация, за 

която имахме обективни бизнес показатели за напредък и развитие – високи 

печалби, нарастващ пазарен дял, системни инвестиции в програми за екипно и 

организационно развитие, програма за психосоциална подкрепа на 

служителите.  

Като част от подготовката си за това изследване проучихме написаното в 

литературата. Там автентичността, например, се определя предимно като 
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това човек да е верен на своето реално Аз и да действа и общува с другите 

(например, с колегите в работата си) като поддържа високо ниво на 

съответствие със себе си, с вътрешните си чувства, желания и ценности, с 

които най-пълно се самоидентифицира. Представителите на хуманистичната 

психология съотнасят автентичността към самоуважението, вътрешната 

съгласуваност на Аз-а и изразяването и отстояването на собствените дълбинни 

потребности, преживявания и ценности в собственото групово, организационно 

и социално поведение (Erikson, 1959; Maslow, 1976). Авторите, придържащи се 

към теорията за самоопределението (Deci & Ryan,1995; 2000; Sheldon & 

Kasser,1995) представят автентичността като изразяваща се в ангажиране с 

избор на детерминирани и инициирани, т.е идентифицирани и приети от 

реалното Аз на личността дейности и отношения в съответствие с основни 

вътрешни потребности като тези от компетентност, автономност и свързаност.   

В психодинамичните модели автентичността се съотнася със снемането 
на действието на по-примитивните защитни механизми на Аз-а, водещи до 
изкривяване на възприемането на интрапсихичната и външната реалност 

и деформации в ефективната самоорганизация на поведението и отношенията 

с околните (Bond, 2004; Bond et al.,1983).  

Едва в последните години се формулира по-обхватна концептуална 

рамка за автентичността като многомерен психологически конструкт 

(Матеева, 2011а; 2011б; 2012; Матеева & Димитров, 2012), който може да се 

наблюдава в организационен и социален контекст. Тази концепция е силно 

свързана с теориите за самоопределението и личностното израстване. 

Голдмън и Кернис (Goldman & Kernis, 2002) определят автентичността като 

„безпрепятствено, спонтанно функциониране на истинското или ядрено 
Аз на личността в ежедневието й”.  

Съгласно техния популярен модел от началото на XXI-ви век, 

автентичността включва когнитивно-афективни компоненти (автентично 

себеосъзнаване и обективна пребработка на информацията за себе си и 

реалността) и поведенчески компоненти (автентични действия и автентични  

взаимоотношения с другите). Когнитивно-афективните компоненти на 

автентичността са свързани с начина, по който човек възприема, разбира и 

оценява самия себе си и се идентифицира със своите преживявания, дейности 
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и отношения. Тези измерения на автентичността биха могли да се интегрират в 

разбирането на Диси и Райън (Deci & Ryan, 2000), които третират 

автентичността като тези аспекти на личността, които са свързани най-тясно с 

психодинамиката на самопределението и аз-идентификацията, свободно и 

спонтанно се изразяват в поведението и отношенията на личността с другите, и 

имат висока личностна значимост, дълбок личностен смиъл. От друга страна, 

поведенческите и интерактивните измерения на автентичността описват 
реалното поведение в съответствие (при пълна аз-идентификация) със 
съдържания, които човек отнася към собственото си истинско Аз и 
изграждането на тази основа на неподправени човешки отношения на 
личността с другите (Goldman & Kernis, 2002; 2004; Kernis & Goldman, 2006).  

Именно този концептуален модел на автентичността като многомерен 
психологически конструкт бе за нас модел с висока потенциална 
полезност при изясняване на връзката между автентичността и 
удовлетвореността от условията на труд в организационен контекст (Ilies 

et al., 2005).  

Традиционно, в множество организационно-психологически изследвания 

удовлетвореността от различни групи условия на труд се свързва с 
преживяването на психично (субективно) благополучие в работната среда 
(Waterman, 1993; Keyes et al., 2002; Ryan and Deci, 2001). Субективното 

благополучие и смислеността на собствената работа в организацията се 

обуславят от преживяването на множество специфични условия в 

организацията (организацията на труда, комуникацията в организацията, 

възнаграждението, възможностите за професионална реализация, качеството 

на работните и междуличностни отношения в трудовите екипи, подкрепата на 

компанията за служителите й и мн. др.) като благоприятни и удовлетворителни 

за личността.  

Общата удовлетвореност от условията на труд системно е 

привличана като основен предиктор в множество изследвания и програми за 

превенция и овладяване на професионалния стрес (Diener, 1984; Ryan & Deci, 

2001; Ryff & Keyes, 1995; Keyes et al., 2002; Lent, 2004). В съответствие с 

теорията за процесуалното социално информиране (Salancik & Pfeffer, 

1978), например, един от основните източници на информация за ефективно 
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поведение на груповите членове, за качеството на отношенията между хората в 

организацията идва от непосредствения контакт с работната среда (включваща 

и  типа организационно лидерство). Тази информация осигурява факти, които 

членовете на групата използват, за да конструират и интерпретират събития, 

които да използват при избор на собственото си поведение.  

Автентичните лидери - в този случай,  - се характеризират с това, че 

демонстрират моделно поведение на отвореност, прозрачност и ясни, 

автентични (неподправени и спонтанни) отношения с другите, посредством 

открито и искрено споделяне на информация, необходима за вземане на 

решения; приемане на чуждите предложения; и осигуряването на условия за 

конструктивна и диференцирана обратна връзка от тях към служителите им и 

от служителите им към тях (Avolio et al., 2004; Gardner et al., 2005). В резултат 

на това, служителите стават по-ефикасни, обнадеждени, оптимистични и 

гъвкави, (като заедно с това демонстрират и по-висок вътрешен капацитет 

(Luthans, Avolio, et al., 2007)), стават по-уверени, и едновременно с това 

демонстриращи по-високи нива на ефективно организационно поведение и 

автентични организационни отношения помежду си.  

В изследванията върху личностното самопределение (Deci & Ryan, 1985; 

Ryan & Deci, 2000) се подчертава, че автентичната интеграция и 
изразяването на ядрените, същностните аспекти на Аз-а в поведението и 
отношенията между хората в трудова среда се свързват положително с 
преживяването на удовлетвореност от труда и работната среда, от една 
страна, и субективното благополучие в групов, организационен и 
социален контекст, от друга. Шелдън и сътрудници (Sheldon et al., 1997) 

провеждат специално изследване на удовлетвореността на студентите в 

различни техни ключови социални роли (учащ, приятел, интимен партньор). 

Резултатите разкриват, че изследваните, които свободно  разкриват и 

спонтанно изразяват свои дълбоко съкровени и личностно значими страни от 

личността си в определена роля, са по-малко тревожни (b = .25, p < 0.01), по-

малко депресивни (b = .29, p < 0.01), и преживяват по-малко дистрес (b = .28, p 

< 0.01) в сравнение с изследваните, които действат и общуват по-малко 

съгласувано със своето истинско Аз и го прикриват с едни или други 

неавтентични, фалшиви себепрезентации. Така, автентичността, разглеждана 
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като съгласуваност на действията и взаимодействията на личността със 

собственото й същностно (ядрено) Аз корелира положително със субективното 

благополучие на изследваните студенти в различните им социални роли. Райън 

и сътр. (Ryan et al., 2005) получават сходни резултати в своите проучвания 

върху сложността на Аза (Self-Complexity) като разкриват, че автентичността е 

силно свързана с негативните индикатори за удовлетвореност като: 

• депресивната симптоматика (r = .52, p < 0.001),  

• тревожността (r = .53, p < 0.001)  

• и преживявания стрес (.56, p < 0.001).  

В серия от емпирични анализи на вътрешното съответствие между 

избираните жизнени цели и собственото истинско Аз Шелдън и Елиът (Sheldon 

& Elliot, 1999) и Шелдън и Касър (Sheldon & Kasser, 1995) също показват, че 

когато чувстват, че собствените им дълбоки вътрешни потребности и жизнени 

цели са по-пълно съгласувани със собственото им Аз, изследваните показват и 

по-високи нива на жизнена удовлетвореност и субективно благополучие 

(щастие). Нещо повече, Шелдън и Елиът (Sheldon & Elliot, 1999) привеждат 

емпирични доказателства за наличието на взаимодействие между вътрешната 

съгласуваност и аз-идентификация (автентичността) на избираните жизнени 

цели с вътрешните потребности, от една страна, и постигането на тези цели, от 

друга.  

Това означава, че изследваните, които открито преследват в 

поведението и отношенията си с другите жизнени цели с усещането, че те 

изразяват техните автентични преживявания, предпочитания и избори – с които 

те напълно идентифицират себе си, - се чувстват и по-удовлетворени при 

постигането им в реалността. Следователно, налице са данни, че 

възприеманата автентичност на поведенията и отношенията на хората в 

различни ключови социални роли и при реализацията на значими цели в 

живота е положително свързана с нивото на  лична удовлетвореност (b = .11, p 

< 0.05, при изследването в различни роли и b = 0.23 -  при изследването на 

жизнените цели).  

Голдмън и Кернис (Goldman & Kernis, 2002) откриват също, че общата 
личностна автентичност на индивида корелира положително с 
удовлетвореността му от живота (r = .40, p < 0.01) и негативно с 
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отрицателните му афекти като тревожността и депресивността (r = .24, p < 

0.01). Резултатите им показват, че когнитивно-афективните (интрапсихичните) 

измерения на автентичността положително корелират както с 

удовлетвореността от живота (r = .43, p < 0.01 – по отношение на автентичното 

себеосъзнаване), така и с обективното, свободно от субективни, самозащитни 

и/или себепредставителни уклони обработване на информацията за себе си (r 

= .23, p , 0.05). Автентичното себеосъзнаване е негативно свързано с 

отрицателните афекти в преживяванията на изследваните (r = -.36, p < 0.01). 

Тези данни също са в подкрепа на идеята, че автентичността е положително 
свързана с преживяването на лична удовлетвореност от условията на 
живот, макар, че тази връзка не е проследена в конкретните организационни 

условия на трудовата дейност на изследваните.  

Автентичността е тясно свързана и с други измерения на 

удовлетвореността като преживяването на дейността и отношенията в 
организацията като субективно смислени и значими (Ryff & Singer, 1998).   

Рийс (Reece, 2003) провежда дълбинно качествено изследване на автентичния 

професионален живот в биографичния път на изявени експерти от различни 

области, при което автентичността им в професионалната им работа и 
отношенията им с колегите им се свързва пряко с преживявания за 
смисленост на живота, страст и щастие в професионалния им път. 

Количествените изследвания също потвърждават наличието на връзка между 

автентичността и удовлетвореността в трудовата дейност. Изследвайки 90 

студенти, Шелдън и сътрудници (Sheldon et al., 2002) установяват, че 

преследването на работни цели, съответстващи на тяхните автентични 

личностни избори е положително свързано с комплекс от преживявания за  

удовлетвореност от условията на работата им  - смисленост на труда, усещане 

за лична компетентност, свързаност с колегите, личностна реализация и др. (r = 

0.31, p < 0.01).  Личните проекти на група от висши стопански ръководители, 

които се преживяват от тях като автентичен израз на собствените им съкровени 

разбирания и ценности в организационния им живот водят при успешната им 

реализация до преживяване на по-висока удовлетвореност от резултатите и по-

силна организационна идентичност (McGregor & Little,1998).  В изледванията 

върху разминаването между реално и идеално Аз Кембъл и сътрудници 
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(Campbell et al., 1994) констатират, че разминаването между реално и 
идеално Аз е системно свързано по негативен начин с преживяването на 
удовлетвореност от дейността (b = .16, p < 0.001). Колкото по-пълно е 

съответствието между реално и идеално Аз, толкова по-високи са нивата на 

удовлетвореност от съдържанието и условията на собствената трудова 

дейност.   

В съответствие с разгледаните дотук теоретично предполагани и 

емпирично установени връзки между автентичността и удовлетвореността от 

условията на труд в реален организационен контекст, ние създадохме 

изследователски модел, позволяващ да се проверят няколко основни 
хипотези:  

Работна хипотеза 1: Измеренията на автентичността са положително 

свързани с: 

(а) общата удовлетвореност от условията на труд; 

(б) субективната значимост (личностния смисъл)на труда; 

и (в) качеството на организационните отношения и взаимодействия в 

непосредствената работна група (като отражение на груповата психодинамика, 

текущото функциониране и развитие на трудовия екип).  

Работна хипотеза 2: Измеренията на автентичността са отрицателно 

свързани с негативните преживявания в отношенията и взаимодействия между 

хората в работните групи (трудовите екипи) в организацията.  

Работна хипотеза 3: Субективната значимост (личностният смисъл) на 

труда в организацията е положително свързана с: 

(а) удовлетвореността от условията на труд 

и (б) с положителните преживявания в отношенията и взаимодействията 

между хората в работните групи (трудовите екипи) в организацията.  

Работна хипотеза 4: Субективната значимост (личностният смисъл) на 

труда дадена конкретна организация е отрицателно свързана с негативните 

преживявания в отношенията и взаимодействия между хората в работните 

групи (трудовите екипи) в организацията.  

Работна хипотеза 5: Взаимовръзката между измеренията на 

автентичността и удовлетвореността от условията на труд в организацията, се 

опосредстват от:  
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(а) качеството (положителните спрямо негативните преживявания, 

поведения и отношения) на организационните взаимодействия между хората в 

работните групи (трудовите екипи) в организацията,  

и (б) субективната значимост (личностния смисъл) на труда.   

 

132-ма мениджъри, служители и висококвалифицирани работници (50% 

от целия персонал на фирмата) взеха участие в изледването в контекста на 

специализирана консултативна програма създадена за нуждите на водещо 

индустриално предприятие с високи бизнес резултати, довели до обществено 

признание – генералният мениджър на компанията получава престижната 

национална награда “Мениджър на годината”.  

Участието в изследването, разбира се, бе доброволно и напълно 

анонимно.  Регистрирани бяха само индикатори за принадлежността на 

изследваните лица към основните структурни звена на организацията. Висшият 

мениджмънт на компанията (генералния директор и 3-та му заместници) не 

бяха включени в изследваната извадка с цел да се избегне влиянието на 

техните отговори върху анализа на удовлетвореността от създаваните в 

ръководената от тях програма за развитие на по-добри условия на труд във 

фирмата. В изследването, обаче, бяха включени всички 18 функционални 

мениджъри от средното и ниското ниво в управлеската подсистема на 

организацията.  

Участниците в изследването попълниха комплексен въпросник, 

включващ: 

(а) адаптираните за български условия две подскали за измерване на 

автентичността като многомерен психологически конструкт, 

(б) скала за оценка на субективната значимост(личностния смисъл) на 

труда, 

(в) скала за оценка на качеството на отношенията в работните групи 

(като функция на груповата психодинамика и развитието на трудовите екипи) 

и (г) скала за  диференциална оценка на удовлетвореността от различни 

условия на труд в организацията.  

С помощта на корелационен и множествен регресионен анализ (SPSS 

19.0) бяха проверени основните хипотези на изследването. 
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  Автентичността като многомерен конструкт бе измервана с помощта 

на субскалите на Въпросника за изследване на автентичността на Голдмън 

и Кернис (Goldman & Kernis, 2004; 2006), включващи 45 самоописателни 

твърдения (айтъма) (Матеева & Димитров, 2012). За всеки айтъм участниците 

даваха своите отговори по 5-степенна Ликертова скала.  Вътрешната 

консистентност на 2-те субскали бе приемливо висока (коефициентите α-
Кронбах бяха 0,78 - за първата и 0.83 – за втората субскала).  

Поведенческо-интерактивното измерение на автентичността 

(субскала “Автентично поведение”) бе регистрирано чрез първата скала, 

включваща айтъми като: “Моето поведение обичайно е израз на собствените 

ми идеи и ценности” и „Действам в съответствие с личните си ценности 

дори когато другите ме критикуват или отхвърлят за това”.  

Когнитивно-афективното измерение на автентичността (втората 

субскала - “Автентично обективно себеосъзнаване”) обхваща ориентацията към 

неизкривявано от защитни и/или себепредставителни уклони себеосъзнаване 

на изследваните, което им позволява по-пълноценно, обективно и 

артикулирано приемане и изразяване на вътрешните им реални чувства, 

мотиви и желания, с които те изцяло се самоидентифицират. Субскалата 

включваше контраиндикативни айтъми като: “Изпитвам сериозни затруднения 

обективно да си дам сметка за собствените си ограничения и недостатъци” 

и „Често съм объркан за собствените си истински чувства”.  

  Изследователският ни модел предвиждаше също и емпирична проверка 

на хипотезата за опосредстващата роля на субективната значимост 
(личностния смисъл) на труда във взаимовръзката между автентичността 
и удовлетвореността от условията на труд. Тази променлива бе 

регистрирана чрез скала “Субективна значимост на труда” на Въпросника за 

изследване на смисъла на живота (Meaning in Life Questionnaire) на Щегър и 

сътрудници (Steger et al., 2006). Всеки от айтъмите на скалата бе оценяван по 

4-степенна Ликертова скала. Вътрешната консистентност на скалата бе висока 

(α-Кронбах =  0.85).  

Задълбочено продължение на теорията за интерактивно-процесуалното 

социално информиране (Salancik & Pfeffer, 1978), се наблюдава в теорията за 
системната психодинамика на социалния (интерактивно-процесуален) 
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обмен между хората в групите и организациите (Blau, 1964), според която 

хората определят (верифицират) себе си в рамките на отношенията с тези, с 

които общуват, и начина по който те се държат с тях – в груповата и 

организационната психодинамика. Това показва, че когато хората са в 

отношения на позитивен социален обмен, (както когато лидерите и 

служителите открито споделят значима информация и осигуряват 

конструктивна обратна връзка помежду си), задълженията се изпълняват далеч 

отвъд формалния професионален ангажимент, и хората си сътрудничат и 

помагат помежду си, водени от усещането за принадлежност към 

организацията и реципрочност в отношенията с колегите. Лутънс и сътрудници 

(Luthans, Youssef, et al., 2007, p. 3) определят нарастващия вътрешен 

психологически капацитет като: „позитивно психологическо състояние на 
развитие, което се характеризира с: 

(1) притежаване на увереност за поемане и полагане на необходимите 

усилия за постигане на успех в предизвикателни задачи или лична 
ефикасност;  

(2) осъществяване на положително очакване по отношение на успехите в 

настоящите и бъдещи моменти или оптимизъм;  

(3) поддържане на упоритост по отношение на преследването на 

поставените цели и промяна на пътищата за постигането им, когато е 

необходимо или надежда;  

(4) мобилизиране и продължаване напред към успеха, в моменти на 

разочарование и проблеми  или издръжливост, настойчивост”.  

Бандура (Bandura, 1997) прехвърля това определение от разбирането за 

т. нар. „лична ефикасност на Аза” към обясненията на колективната – 
групова и организационна, - ефикасност, отбелязвайки груповите споделени 

убеждения в собствените обединени възможности (p. 477), характеризиращи се 

със същите 4 описания. Теоретичните основи за колективния психосоциален 

потенциал на групата и организацията, описани в работата на Бандура 

(Bandura, 2006, 2008), представят действената перспектива на човешкото 

поведение и позитивната групова и организационна психодинамика. Според 

нея хората допринасят или създават събитията в груповия и/или 

организационния си живот, а не са само обект на техните последствия. Според 
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това обяснение, Валумбва и сътрудници (Walumbwa, Luthans, Avey & Oke,  

2011) доказват, че вътрешния психосоциален капацитет на служителите в 
дадена организация и нейните подгрупи може да бъде описан през 
тяхната мотивация, както и чрез техните проактивни стремежи към успех 
на съвместната им дейност. Подобно на колективната ефикасност на 

Бандура, те защитават разбирането, че колективния психосоциален потенциал 

е „продукт от взаимодействията и координационните динамики на неговите 

членове; психодинамиката на взаимодействията създава възникващите 

качества, които са много повече от сбора на индивидуалните характеристики” 

(Bandura, 1997, pp. 477–478). В тясна връзка с това, Бандура (Bandura, 1997) 

специално отбелязва, че един от най-важните фактори, допринасящи за 
тези ефекти на взаимодействие и синхронизация на групата или 
организацията, е свързана с характеристиките на нейното ръководене. 

Следователно, колективния психосоциален потенциал на работните групи не е 

само продукт на динамиката на взаимодействията и лидерството в работните 

групи, но също и производител на желани поведения и резултати на  

изпълнението. 

В съответствие с гореизложените теоретични предпоставки бе съставен 

Въпросник за регистрация на индекса за възприемано качество на текущите 

отношения в непосредствената работна група (трудовия екип) на 

изследваните. Въпросникът включваше 12 айтъма (напр., „Хората в екипа ми 

общуват свободно, независимо от длъжността, която заемат”, „Хората в 

екипа ми си помагат в работата”, и „Имам пълно доверие на колегите в моя 

екип”). Айтъмите бяха оценявани по 4-степенна Ликертова скала.  Вътрешната 

консистентност на въпросника бе 0,81 (α-Кронбах).    

На основата на контекстуализацията за работната среда в изследваната 

организация бяха използвани субскали от Въпросниците за изследване на 

удовлетвореността от труда на Дийнер и сътрудници (Diener et al.,1984; 

1985),  Кейес и сътрудници (Keyes et al., 2002), Роланд (Rolland, 1998)  и Блейс 

и сътрудници (Blais et al.,1989).Типични айтъми от използваните субскали за 

изследване на различни аспекти от удовлетвореността от труда са: 

„Ръководството на компанията изпълнява своите обещания и поети 

ангажименти към служителите и работниците”, „Всеки служител се 
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включва в разработването на планове и вземането на решения, които 

непосредствено го засягат” и „В тази компания има възможности за 

професионално развитие на хора като мен”. 32-та айтъми за всяка от 8-те 

субскали бяха оценявани по 4-степенна Ликертова скала.  Вътрешната 

консистентност на субскалите бе в диапазона 0,75 – 0,86 (α-Кронбах). 

Изследователските хипотези бяха проверени с използването на 

йерархични множествени регресионни анализи, при което за проследяване на 

опосредстващата роля на значимостта на труда и качеството на човешките 

отношения в работните екипи на организацията бе прилагана процедурата на 

Прийчър и Хейес (Preacher & Hayes, 2004).  

Дискриптивната статистика и корелациите между контролираните 

зависими и независими променливи демонстрират,  че полът и мястото на 

изследваните лица в организационната йерархия (работници, служители, 

мениджъри) не корелират значимо с компонентите на автентичността като 

основен предиктор в изследователския модел. Удовлетвореността от 

условията на труд, субективната значимост на труда и качеството на човешките 

отношения в работната група са положително свързани с равнището в 

организационната йерархия – колкото по-високо е йерархичната позиция на 

изследваните, толкова по-високи са равнищата на тези показатели. Това 

говори, че колкото по-близо са до мениджърските позиции в организацията 

изследваните лица, толкова по-удовлетворени се чувстват от условията си на 

труд, толкова по-изразено възприемат дейността си като субективно значима и 

определят отношенията си с хората в своя непосредствен работен екип в 

организацията като по-качествени.  

 
Както очаквахме наблюдаваните компоненти на автентичността и 

удовлетвореността от условията на труд са положително свързани и 
всички връзки между тях са статистически значими     (p< 0.05 и p< 0.01). 

Корелациите между компонентите на автентичността, субективната значимост 

на труда и качеството на човешките отношения в работния екип са от умерени 

до високи по критериите на Коен (Cohen, 1988) и Табачник и Фидел (Tabachnik 

& Fidell, 2001). 
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Таблица 3. Дял от дисперсията (R2) на показателите за обща удовлетвореност от 
условията на труд обяснен от измерителите на автентичността на организационните 
отношения, личностната автентичност, възприемането на качеството на отноченията в 
непосредствената работна група и личностния смисъл на труда (N=132). 

Наблюдавани променливи 1 2 3 4 5 6 7 

1.Пол  .01 -.12 .11 -.08    .10 .09 

2.Йерархична позиция в организацията   .28* .42** .40** .32** .54** 

3.Обща удовлетвореност от условията на труд    .46** .38** .51** .45** 

4.Качествени човешки отношения в екипа     .21* .43** .34** 

5.Субективна значимост (смисъл) на труда      .28* .32** 

6.Автентични организационни взаимодействия       .56** 

7.Личностна автентичност        

* p< 0.05 и **p< 0.01 

 

Показателят R2 дава оценка на дяловете на обяснената дисперсия на 

общата удовлетвореност от труда (променлива 3) от другите контролираните в 

изследването променлива. Автентичните организационни отношения, в 

частност, обясняват самостоятелно 51% от дисперсията на общата 

удовлетвореност на труда, а личностната автентичност на изследваните – 45% 

(Таблица 3). 

 

Използвайки процедурата на  Прийчър и Хайес (Preacher & Hayes, 2004) 

за оценка на опосредващите функции на субективната значимост на труда и 

възприеманото качество на човешките отношения  във взаимовръзките между 

автентичността и удовлетвореността от труда, проведохме постъпково, 

множествено регресионно моделиране.  

На първата стъпка в регресионния анализ бе наблюдавана връзката 

между дименсиите на автентичността и удовлетвореността от условията на 

труд –  вижте Таблица 4, в която са представени резултатите от множествения 

регресионен анализ за компонентите на личната автентичност като предиктор 

на удовлетвореността от условията на труд при изследваните 132 фирмени 

мениджъри и служители.  

На втората  стъпка регресионните модели анализираха връзките между 

компонентите на автентичността (автентичните организационни отношения и 

личностната автентичност) и променливите с предполагаеми опосредстващи 

функции в изследователския модел – субективната значимост (личностния 
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смисъл) на труда и оценката на изследваните за качеството на човешките 

отношения в непосредствения им работен екип (конкретната работна група на 

изследваните).  

На третата стъпка, бяха проследени взаимоотношенията между 

субективната значимост на труда и качеството на отношенията в работната 

група като потенциални опосредстващи променливи и зависимата променлива- 

удовлетвореността от условията на труд в организацията.   

И накрая, на четвъртата стъпка от регресионния анализ наблюдавахме 

резултатите от добавянето на опосредващите променливи – субективната 

значимост на труда и качеството на отношенията в работния екип в модела, 

изследващ взамовръзките между автентичността и удовлетвореността от 

условията на труд в организацията.  

 
 
Таблица 4. Резултати от множествения стъпков регресионен анализ (R2) на предикторите 
и опосредстващите фактори във взаимовръзката между за автентичността на 
организационните отношения и общата удовлетвореност от условията на труд 
(„щастието на работното място”) (N=132). 

Компоненти на автентичността 

Основни измерители в модела на 
удовлетвореността от условията на труд 

(„щастие на работното място”) 
F df B SE R R2 t 

Автентично поведение и автентични 
организационни отношения в работата 50.25 131 .62 .05 .45 .22 7.60** 

Личностна (интрапсихична) автентичност в 
работата 43.12 131 .47 .04 .43 .20 6.85** 

* p< 0.05 и **p< 0.01 
 

В съответствие с използваната статистическа процедура, пълно 

опосредстване е налице когато корелацията между независимите променливи 

(автентичните организационни отношения и личната автентичност) и 

зависимата (общата удовлетвореност от условията на труд) се редуцира до 

стойности близки до нула и корелацията между тях стане статистически 

незначима. Когато корелацията между независимата и зависимата променлива 

намалява придобавянето на опосредстващи променливи е налице частична 

опосредстваща роля по критериите на  Z- теста на Собъл (Sobel, 1982) – 

Таблица 5. 
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Таблица 5. Стъпков регресионен анализ на предиктивните свойства на автентичните 
организационни отношения и личностната автентичност спрямо общата 
удовлетвореност от условията на труд в организацията (N=132). 

 
Стъпка 

 
Променливи в регресионния стъпков модел 

 
Z (Sobel)* 

 
 p < 

1 

Автентични организационни отношения > Удовлетвореност 
от условията на труд 6.54 0.01 

Личностна автентичност > Удовлетвореност от условията 
на труд 6.26 0.01 

2 

Автентични организационни отношения > Качество на 
отношенията в непосредствената работна група 4.22 0.01 

Личностна автентичност > Качество на отношенията в 
непосредствената работна група 3.86 0.01 

3 

Автентични организационни отношения > Субективна 
значимост (личностен смисъл) на труда 3.96 0.01 

Личностна автентичност > Субективна значимост 
(личностен смисъл) на труда 2.54 0.05 

4 

(Автентични организационни отношения + Качество на 
отношенията в екипа + Субективна значимост на труда) > 
Удовлетвореност от условията на труд 

1.65 0.05 

(Личностна автентичност + Качество на отношенията + 
Субективна значимост на труда) > Удовлетвореност от 
условията на труд 

1.28 0.05 

*Стойностите на Z (Sobel) са изчислени по процедурата (Preacher & Hayes, 2004). 
 

Получените емпирични резултати подкрепят хипотезата за  

опосредстващите функции на субективната значимост (личностния 
смисъл)  на труда и качеството на отношенията в непосредствената 
работна група в отношенията между личностна автентичност и 
удовлетвореност от условията на труд в организацията. По този начин се 

потвърждават работните хипотези  1a, 1б and 2 за факторите, обуславящи 

нивото на удовлетвореност от условията на труд. Като цяло, личната 

автентичност е значимо свързана с удовлетвореността от условията на труд в 

организацията – с бета-коефициенти в диапазона от 18.230 до 0.530 по 

критериите на Коен (Cohen, 1988). Налице е положителна връзка между 

удовлетвореността от условията на труд и двата основни компонента на 

автентичността като многомерен психологически конструкт – съответно: b = 

0.520, p < 0.001 за поведенческо-интерактивния компонент на автентичността 

„Автентични организационни отношения”; b = 0.486; p < 0.001 – за когнитивно-

афективния, интрапсихичен компонент на автентичността „Личностна 

автентичност”.  

Когнитивно-афективният компонент на автентичността 
(интрапсихичната, личностна автентичност) е отрицателно свързан с  
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негативните преживявания за качеството на отношенията и взаимодействията 

между хората в работната им група (непосредствения трудов екип) в 

организацията (b= 18.230; p< 0.000). Същото се отнася и за поведенческо-
интерактивния компонент на автентичността „Автентичните 
организационни отношения” (b=17.210; p< 0.001).  

И обратно, положителните преживявания относно качеството на 

човешките отношения в непосредствената работна група (екипа на 

изследвания) като резултат от конструктивната групова динамика в него и 

зрелостта на груповото функциониране и ръководство са статистически 

значимо свързани в положителна посока с поведенческо-интерактивното 

измерение на автентичността – „Автентични организационни отношения” (b 

=.546; p< 0.001), и с когнитивно-афективното, интрапсихичното измерение на 

автентичността – „Личностна автентичност” (b= .462;p< 0.001).  

Работна хипотеза 1в също получава емпирична подкрепа. 

Автентичността е умерено, но статистически значимо свързана със 

субективната значимост на труда. Когнитивно-афективното й измерение 

„Личностна автентичност” (b=0.386, p <0.001) и поведенческо-интерактивното й 

измерение „Автентични организационни отношения” (b= 0.405; p < 0.001) са 

статистически значимо свързани със субективната значимост (личностния 

смисъл) на труда. При това двата компонента на автентичността обясняват 

съвместно и над 1/3 (33%) от дисперсията на показателя за субективна 

значимост на труда в организацията. 

Хипотези 3а, 3б и 4 също получават положителна подкрепа от 

получените данни. Както субективната значимост на труда, така и качеството на 

човешките отношения в непосредствената работна група, взети отделно от 

автентичността, имат предиктивни свойства спрямо удовлетвореността от 

условията на труд в организацията – съответно, b= 0.486; p<0.001 – за 

субективната значимост на труда; и b= 0.602; p<0.001 – за качеството на 

човешките отношения в работната група. 

При интегрирането на модела се потвърждава и работна хипотеза 5. 

Налице са убедителни емпирични доказаелства, че взаимовръзката между 

интрапсихичните („Личностната автентичност”) и поведенческо-интерактивните 

компоненти на автентичността („Автентичните организационни отношения”) и 
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удовлетвореността  на хората в организацията от условията на труд в 

организацията частично се опосредстват от две променливи – субективната 

значимост (личностния смисъл) на труда в организацията и субективно 

възприеманото качество на човешките отношения в непосредствената работна 

група. 

Така проведеното изследване на взаимовръзката между автентичността 

на личностно и организационно ниво, и удовлетвореност от условията на труд 

установява наличието на положителна връзка между когнитивно-
афективните (интрапсихичните) и поведенческо-интерактивни измерения 
на автентичността и удовлетвореността от условията на труд в една 

организация с доказано високи обективни икономически резултати и 

организационна ефективност.   

Високите нива на интрапсихична и поведенческо-интерактивна 
автентичност на мениджърите, служителите и работниците в 
организацията положително обуславят преживяването на по-висока 
удовлетвореност от условията на труд в организацията. С други думи, да 

можеш да си автентичен в отношенията си със себе си и другите е източник на 

висока субективна удовлетвореност от условията на организационен живот на 

работното място. 

При това се установява, че тази взаимовръзка между личностна 
автентичност, автентичност в организационните отношения и 
удовлетвореност от условията на труд се опосредства съществено от два 
допълнителни системно-психодинамични фактора – субективната 
значимост (личностния смисъл) на труда в организацията и 
преживяването на конкретните човешки отношения в непосредствената 
работна група като висококачествени и стойностни за изледваните 
членове на организацията.  

Получените емпирични резултати говорят също за това, че когато 

мениджърите, служителите и работниците в една добре работеща бизнес-

организация са и по-автентични във себевъзприятията, поведенията и 

отношенията помежду си, те допринасят съществено за формирането у техните 

подчинени на по-високи оценки за състоянието на основните условия на труд в 

организацията. Този ефект се усилва особено отчетливо когато те съвместно с 
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автентичността си преживяват съвместната си трудова дейност като 

субективно значима (смислена лично за всеки от тях) и възприемат човешките 

отношения в непосредствената работна група (екипа), в която работят, като 

висококачествени, стойностни за тях като членове на организацията.  

Тази картина не ви ли напомня силно класическото определение за 

автентичността на Маслоу и Бюджентал (Maslow, 1976; Bugental, 1984) като 

„царския път” към щастието и благополучието в индивидуален, 

организационен и социален план?   

 

Част от задачите, които си поставяхме с това изследване бе да проверим 

по какъв начин автентичните групови, междугрупови и организационни 

отношения са свързани с преживяването на удовлетвореността от условията на 

работа в бизнес организациите. Следвайки теоретичния модел на Айлийс (Ilies, 

2005), предполагахме, че автентичността в отношенията между мениджърите, 

служителите и работниците в една вече икономически ефективна и успешна 

организация ще е както резултат, така и фактор за преживяване на 

благополучие и положително отношение (удовлетвореност) от основните 

условия на труд.  

Така достигнахме до доказуемото заключение, че автентичното 
себеосъзнаване,обективната обработка на релевантната за Аза 
информация, автентичните поведения и автентичните взаимоотношения с 
колегите се асоциират  с преживяването на висока субективна значимост 
на труда в организацията и с възприемането на човешките отношения в 
непосредствената работна група като смислени, стойностни и качествени 
за членовете им.  

Емпирично подкрепените ни с доказателства наблюдения позволяват да 

се отчете също, че тези вторични спрямо автентичността (личностна и 

организационна) системно-психодинамични фактори всъщност имат 

съществена усилваща влиянието на автентичните организационни отношения 

върху удовлетвореността от условията на труд в организацията роля. Като 

специфични положителни модератори на връзката между автентичност на 

организационните отношения и преживяване на удовлетвореност от условията 

на труд, субективната значимост (личностния смисъл) на трудовата дейност и 
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преживяването на човешките отношения в работните екипи на организацията 

като смислени и качествени дават ярка подкрепа на смелата екзистенциално-

психодинамична хипотеза на Ериксон (Erikson, 1959), изложена в концепцията 

му за психосоциалното израстване на личността, според която хората търсят 

смисъл в дейността, отношенията и живота си именно като разгръщат във 

взаимодействията си своята автентичност като уникални индивидуалности в 

когнитивно-афективен (интрапсихичен), поведенчески, интерактивен и 

екзистенциален план.  

В този контекст, събраните в изследването ни доказателствени 

материали са в съзвучие и с постулираното още от  Карл-Густав Юнг ( Jung, 

1983) предвиждане за това, че всеки човек ще се стреми към това да изгради 

смислен живот, именно, за да постигне по-пълен израз на собственото си 

реално Аз, на това с което наистина се самоидентифицира. Или както 

Чикшентмихали (Csikszentmihalyi,1990) определя личностно осмислената като 

субективно значима трудова дейност като възможна само и единствено, ако 

гарантира на човека, групата и организацията автентични преживявания и 

автентични човешки отношения.  

Получените в изследването ни конкретни емпирични резултати свързват 

автентичността и удовлетвореността на условията на труд именно през 

опосредстващите функции на преживяванията за смисленост на труда и 

качество на човешките отношения в работните групи на организацията. Така 

автентичността на груповите и организационните отношения застава легитимно 

в психодинамичния епицентър на този нов концептуален модел, обвързващ 

ясно човешките отношения в организациите с действителните групово-

динамични и работни условия за ефективна и смислена трудова дейност на 

хората, съчетана с автентична себереализация, субективно благополучие и 

реална ангажираност с работните задачи на организацията.  

Бъдещите изследвания, а  и консултативната практика на основата на 

проверения и синтезирано представен тук системно-психодинамичен модел 

следва да осигурят репликация на получените резултати в различни 

организации, за да се постигне по-пълна генерализация на направените тук 

анализи и изводи. Но и в този момент е ясно, че от ключово значение е 

организационните консултанти винаги да проучват групово-динамичните и 
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организационните фактори, които водят до развитие на автентични отношения 

между мениджърите, служителите и  работниците в подпомаганите от тях 

организации. И то както на индивидуално-психологическо (когнитивно-

афективно, интрапсихично) ниво, така и на равнището на реалните човешки 

поведения и взаимоотношения в организационния живот.  

Очевидно е, че като многомерен психологически конструкт 

автентичността има централно място в разбирането на системно-
психодинамичните фактори, които водят до преживяването на висока или 
ниска удовлетвореност от работната среда, а оттам, и до ниска или висока 
производителност на труда и организационна ефективност.  

Тук с вас сме сме само на една стъпка от създаването и реализацията на 

осмислени и целенасочени специализирани програми за развитието на 

автентични организационни отношения във всичките им групови и 

организационни аспекти и проявления. Надявам се с мощен и устойчив 

практически ефект не само върху икономическите резултати, организационното 

развитие, реализацията на кадровия потенциал, но и за осигуряване на 

възможности за системна превенция на стреса и подобряване на 

психосоциалното здраве и благополучие на хората в работните групи (екипи) на 

съвременните организации. 
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ГЛАВА 24: 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ 
– МИСИЯТА Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНА! 

 
Преди време по време на работата ми по различни консултантски проекти в 

Централна Азия имах уникалната възможност да наблюдавам отблизо 

работата на група американски колеги – психолози и специалисти по 

организационно развитие, - които „изграждаха екипи”.  

Ще кажете – нищо ново, кой не го е правил? Да, но това не бяха съвсем 

обикновени екипи – а истински бойни екипи на Армията на САЩ. А и ги 

изграждаха не с малко теория и много „outdoors” ролеви игри, групови 

упражнения и полигонни симулации и много разбор - както е обичайно прието, - 

а по стройна и в същото време гъвкава система, стъпила на подход, който аз си 

позволявам да определя като системно-психодинамичен. 

Това, което видях ме накара да направя специално проучване и тук ще 

ви разкажа за полевите изследвания проведени в 47  оперативни екипа във 

военни мисии на Армията на САЩ с цел оценка на влиянието на 

автентичността на командването върху резултатите на екипите на мисиите.  Да, 

правилно сте прочели „влияние на автентичността” на командването!  

Резултатите – събрани от американските колеги, - демонстрираха, че 

автентичността на командирите е основен предиктор на поведението и 
ефективността на екипите в бойни условия, като тази взаимовръзка се 

опосредства от автентичността на преживяванията, поведенията и 

отношенията между войниците в бойните екипи. Американците ги наричат „А-

екипи” (Action Teams, Action Squads) (Hannah, Walumbwa & Fry, 2011). Данните, 

които ще представя са от теренни наблюдения на оперативните мисии 47 

взвода изпълняващи бойни мисии. 

Групово-динамичните модели на екипната ефективност изтъкват 

централната роля, която има стила на формалния екипен лидер за 

резултатите на работната група (Lim & Ployhart, 2004; Schaubroeck et al.,2007). 

Наличието на множество подобни теоретично обобщени наблюдения върху 

работните групи в организации от всякакъв тип поставя на дневен ред въпроса 

за създаването и емпиричната проверка на по-конкретни изследователски 

модели на лидерството като организационно-йерархичен и групово-динамичен 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

215 

 

процес, чрез който както лидерите, така и ръководените от тях членове на 

работната група активно се ангажират с екипните задачи и работят усилено за 

постигане на груповите цели (Carson et al., 2007). Подобен подход е нужен за 

още по-задълбоченото разбиране на влиянието, което имат различните 

психодинамични и групово-динамични фактори върху формалното и 

неформално лидерство в работните групи (Morgeson et al., 2010).  

Досегашните научно-приложни изследвания на екипното лидерство като 

групово-динамичен процес дават най-добри резултати при използването на 

системно-психодинамичния подход в анализа на лидерския стил на груповите 

ръководители (Carson et al., 2007). Последните мета-анализи на десетките 

хиляди изследвания в тази необятна проблемна област обобщават, че 

регистрираните в множество емпирични изследвания ефекти на различните 

лидерски стилове (авторитетен, харизматичен, ситуативен, трансформиращ 

или автентичен) върху екипните резултати значително се различават (Avolio et 

al., 2009), което потвърждава - поне на теоретично ниво, - че именно 

автентичния лидерски стил е най-добрия предиктор на групова 
ефективност. Вкратце – за да имаме много ефективни екипи за каквото и да е, 

първо са нужни много истински, неподправени групови лидери.  
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ГЛАВА 25: 
ЩО Е ТО АВТЕНТИЧЕН ЛИДЕР? 
 
Автентичното лидерство е „модел на лидерско поведение, който разчита на 

изграждането както на положителен психосоциален капацитет, така и на 

положителен психосоциален климат в групата; той подкрепя по-задълбоченото 

себеосъзнаване, интернализираната етична гледна точка, по-балансираната и 

обективна обработка на информацията, и по-прозрачните взаимоотношения на 

лидера с членовете на групата, и така, стимулира положителното им личностно 

израстване” (Walumbwa et al. ,2008, p. 94).  

Има поне три важни основания да се поставят на изследване ефектите 

на автентичното лидерство във всякакъв тип организации - бизнес, армия, 

администрация, спорт, т.е. навсякъде където има завишени изисквания за 

екипна ефективност на работните групи: 

• на първо място, теорията за автентичното лидерство обхваща 
както формалните, така и неформалните аспекти на груповото 
лидерство; 

• на второ място, предполага се, че автентичното поведение на 
лидера спомага за изграждане на ефективни работни и 
междуличностни отношения в групата (Gardner et al.,2005), които от 

своя страна водят до подобреното й функциониране и до по-високите 

й резултати. Това позволява да се мисли системно-психодинамично, а 

не просто интуитивно за процесите на развитие на ефективно 

работещи групи; 

• и на трето място - както посочва Ямарино (Yammarino et al., 2008), - 

автентичното групово лидерство действа на групово-динамична 
основа чрез механизмите на споделяне на лидерските функции в 
екипа и чрез психодинамиката на груповите идентификации с тях 

(Kozlowski & Ilgen, 2006).  

Така автентичните преживявания, поведения и отношения между 

членовете на екипа стават нормативно групово поведение, споделена 

отговорност и идентичност на всички членове на екипа. Когато действат в 

неговите рамки членовете на екипа стават по-ангажирани с работните задачи и 
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с процесите на оперативна кординация на екипните действия, което води до по-

високата екипна ефективност (Marks et al., 2000). При това степента на 

споделеност на автентичното лидерство от членовете на екипа – като 

показател за „лидерска мощ” – опосредства връзката между екипната 

автентичност и екипната ефективност (Walumbwa et al, 2008), груповия климат 

и ефективната комуникация между лидер и членове на групата (Liden et al., 

2006).  

Изследвайки 146 работни групи от различни финансови институции, 

Валумбва и сътр. (Walumbwa et al., 2011) установяват, че автентичността на 
формалните лидери на работни групи (звена) в организациите е фактор с 
високи предиктивни свойства за груповото равнище на  оптимизъм, 
увереност, стресоустойчивост, които от своя страна водят до по-
отговорно и по-компетентно организационно поведение и по-високи 
трудови резултати.  

В български промишлени предприятия заедно с д-р Надя Матеева 

(Матеева & Димитров, 2012б) установихме по същото време, че 

автентичността на лидерите и членовете на производствените екипи е 
важен предиктор както за изграждането на качествени работни и 
междуличностни отношения в организацията, така и за удовлетвореността 
от дейността и условията на труд.  

Редица независими едно от друго изследвания потвърждават 

валидността на разработения на тази основа системно-психодинамичен модел 

(Фигура 1), с който работят различни консултанти работят в различни работни 

групи – спортни отбори, хирургически екипи и военни подразделения 

(Sundstrom et al.,1990). Аз го използвам в бизнеса, администрацията, 

образованието и неправителствения сектор от години – мисията по 

изграждането на наистина ефективни екипи е напълно възможна. 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

218 

 

Фигура 1. Процесуален модел за анализ и изграждане на ефективни екипи

 
 

Споменатата вече няколко пъти дотук системно-психодинамична 
теория за автентичността  се прилага за първи път в изследването на 

лидерството от Аволио и Гибънс (Avolio & Gibbons, 1988), които откриват 

сериозни дефицити в концепциите за харизматичното и трансформационното 

лидерство, когато те се прилагат на групово (екипно) равнище. Те установяват, 

че някои формални екипни лидери използват харизматичния или 

трансформационния лидерски стил по-скоро за да манипулират подчинените 

си, обслужвайки собствените си интереси. Това води до разграничаването на 
лидери, които са автентични в грижата си за ефективността и 
благополучието на групата, и лидери, които са неавтентични или псевдо-
лидери на групата. На тази основа Лутънс и Аволио (Luthans & Avolio, 2003) 

разработват теория за автентичността на груповия лидер.  

Тя – най-синтезирано казано, - твърди, че автентичните групови 
лидери задълбочено познават себе си, отстояват неподправено 
вътрешните си убеждения и ценности (дори и под силен външен натиск), и 
са прозрачни във всички свои действия и отношения за другите членове 
на екипа. Първичната работна задача на автентичните групови лидери – 

съгласно този модел (Avolio et al., 2004; Walumbwa et al., 2010; 2011), - не е да 

контролират и трансформират преживяванията, нагласите, поведенията и 

отношенията на подчинените си, а да им съдействат да постигат все по-високо 

равнище на: 
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• собствена автентичност в преживяванията, поведението и 

отношенията си с другите в работната група (екипа), 

• автономно и отговорно самоопределение в екипната работа.  

От системно-психодинамична гледна точка аз бих казал, че съгласно този 

интерактивно-процесуален модел задачата на автентичните екипни лидери е 
осигуряват мотивираща подкрепа за членовете на екипите си в 
постигането на по-пълно психично ангажиране, Аз-идентификация със 
задачите и капацитета на екипа, което – от своя страна, - води до 

положително въздействие върху автентичността на всички преживявания, 

нагласите, на организационното и професионално-ролевото поведение, на 

междуличностната и групова сплотеност и дълбоката емоционална свързаност 

на екипните членове с процесите в групата.  

Съгласно модела на Валумбва и сътр. (Walumbwa et al., 2008), използван 

официално в Армията на САЩ автентичното лидерство включва четири 
основни компонента. 

Първият компонент е себеосъзнаването на лидера и отразява доколко 

точно и задълбочено лидера познава самия себе си (Campbell et al., 1996) и как 

използва това свое самопознание, за да организира практиката си така, че да 

осмисля влиянието си върху другите в екипа. По-високото ниво на 

себерефлексия и самопознание усилва капацитета на лидера да ръководи и 

развива подчинените си (Hannah et al., 2009) и способността му да вниква в 

преживяванията и действията им в процеса на въздействието си върху тях 

(Kernis, 2003). Гарднър и сътр. (Gardner et al., 2005) посочват още, че 

автентичността изисква от лидера когнитивна, емоционална и морална 
зрелост, и рефлексивна саморегулация на действията и 
взаимодействията му с другите в екипа и организацията.  

Вторият основен компонент на автентичното лидерство е 

прозрачността в отношенията, която описва ориентацията на лидера към 

неподправено и спонтанно изразяване на истинските му мисли, нагласи и 
емоции по един открит и прозрачен - без престореност и манипулативност 
- начин. Кернис (Kernis, 2003) добавя, че когато груповите лидери са с 

повишено и задълбочено себеосъзнаване те по-ефективно и автономно 
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саморегулират поведението си, изграждат си и една по-стабилна самооценка, 

не използват субективно изкривяващи картината за действителността 

(вътрешна и външна) защитни механизми и са способни да изграждат 

прозрачни, честни и открити отношения с другите в екипа. Нещо повече, 

автентичността им изразява съответствието между ценностите и убежденията 

им, от една страна, и действията им, от друга, укрепвайки у другите членове на 

групата доверието и реципрочната откритост към лидера й, което установява 

атмосфера на споделено доверие и автентичност в груповите отношения. 

Прозрачността в отношенията позволява да се изясняват взаимните очаквания, 

да се редуцират прикритите намерения и отчуждението, и да се изгражда 

ефективна екипност. 

Третият компонент на автентичното лидерство, балансираната 
обработка на информацията от страна на лидера, се отнася към 

способността и мотивацията на лидерите да отчитат и анализират обективно 

цялата налична в групата информация преди да вземат решения. Автентичните 

екипни лидери имат стабилна Аз-концепция, което им позволява да изслушват 

и отчитат факти и мнения, които се различават от собствените им позиции 

(Gardner et al., 2005). Вслушвайки се в другите членове на екипа си, те усилват 

тяхната идентификация и ангажираност с групата, с нейните работни задачи и 

правила(Wagner et al., 2003).  

И накрая, последният четвърти компонент на автентичността на лидера 

на работна група е свързан с интернализираната етична гледна точка, 

позволяваща саморегулацията на действията на лидера да се ръководи от 

ценностната му частна и публична себерефлексия (Ryan & Deci, 2001). 

Автентичните лидери имат развита способност да се противопоставят на 

социалния натиск и да действат в съответствие със собствените си чувства и 

ценности (Hannah et al., 2005). Това подтиква подчинените им да се 

идентифицират с автентичността им и да влагат допълнителни усилия в 

задачите, възложени от лидера.  

Четирите компонента на автентичното лидерство корелират положително 

помежду си (в диапазона между .54 и .68), което дава емпирично основание на 

да се приеме, че съществува един солиден системно-психодинамичен 
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фактор, който имаме основание да наричаме „Автентичност на груповия 
лидер” (Walumbwa et al., 2008).  

ГЛАВА 26: 
ПРЕНАСЯНЕ НА АВТЕНТИЧНОСТТА 
ОТ ЛИДЕРА КЪМ ГРУПАТА 
 
В изследванията, за които вече споменах (Avolio et al., 2004; Gardner et al., 

2005; Ilies et al., 2005; Luthans & Avolio, 2003) се разкрива как автентичните 
лидери стимулират и моделират автентичността на членовете на своите 
екипи във времето чрез положителния си личен пример.  

Автентичните групови лидери и членове на групата си взаимодействат на 

междуличностно (диадично) и групово равнище, осигурявайки взаимни 

подкрепления на автентичността на преживяванията и действията си, което им 

позволява да изградят и устойчиви автентични (неподправени и прозрачни) 

отношения помежду си. Следователно, ако разглеждаме автентичното 

лидерство като такъв групово-психодинамичен процес на взаимно, реципрочно 

повлияване, то следва, че членовете на групата постигат чрез него не само по-

пълноценна координация на действията си и междуличностна свързаност, но и 

разширено участие в груповото лидерство (Kozlowski & Bell, 2003; Kozlowski & 

Klein, 2000). Груповата психодинамика на екипа е фактор от по-висок порядък 

от индивидуалния стил на групово лидерство и може да насочва и повлиява 

други групово-психодинамични феномени от по-нисък порядък - екипната 

работа, - чрез два основни механизма:  

(а) чрез пряко въздействие върху груповото поведение,  

и (б) опосредствано - през груповите процеси и отношения в екипа.  

Това означава, че автентичността на преживяванията, поведенията и 

отношенията може да бъде: 

(а) директно пренасяна от груповия лидер към членовете на групата или 

(б) да бъде пренасяна чрез процесите на ролево моделиране и 

групова идентификация на членовете с груповия лидер.  

Редица изследвания подкрепят валидността на това твърдение като 

демонстрират, че груповите лидери оказват реално влияние върху ценностите, 

убежденията, нагласите и идентичността на членовете на групата (Lord & 

Brown, 2004). Това се обяснява с формиране на групово-психодинамична 
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несъзнавана схема на прототипа на поведението на привлекателния 
групов лидер (Ibarra, 1999). Колкото по-привлекателен е ролевия модел в 

автентичното поведение на лидера за членовете на ръководената от него 

група, толкова по-високи са доверието към него, престижа му и 

идентификацията на членовете на групата с него (Bandura, 1977). По този 

начин привлекателните автентични лидери осигуряват ролеви и 
поведенчески модели, или идеален Аз, които задействат дълбинните 
механизми на имитация и идентификация с лидера.  

Емпиричните изследвания потвърждават, че сравнявайки себе си с тези 

модели, членовете на групата съзнателно или автоматично се ангажират 

мотивирано със саморегулативни процеси, които активират отговорното им 

поведение в групата (Lord & Brown, 2004). Заедно с това автентичните лидери 

оказват и косвено влияние в отношенията между членовете на групата, които 

също стават по-автентични в преживяванията, поведението и отношенията 

помежду си (Kozlowski & Klein, 2000). Демонстрирайки, че автентичността е 

ценена и подкрепяна, и действайки автентично, лидерите вграждат тези 

ценности и поведенчески модели във вътрешногруповите взаимодействия, 

което води до нарастване на груповата автентичност. Автентичното поведение 

на лидера служи като прототип и идеален стандарт за екипно поведение, който 

членовете на групата в хода на развитието й следват и възпроизвеждат (Chan 

et al., 2005).  

Първоначалното групово-психодинамично пренасяне на автентичността 

от груповия лидер към членовете на групата довежда до нарастване на 

груповата автентичност, която на свой ред - чрез груповите процеси и 

отношения, - допълнително стимулира автентичните преживявания и 

поведения на членовете на групата (Yammarino et al., 2008). Така лидерската 
автентичност ускорява развитието на груповата автентичност и насища 
груповите процеси със себерефлексия, откритост, прозрачност, 
обективност и етичност чрез действието на групово-психодинамичните 
механизми на формиране и поддържане на груповата идентичност (Hogg & 

Abrams, 1988). Това води до по-голяма яснота за позицията и ролите на всеки 

член на групата, по-висока самооценка и положителна идентификация със 

задачите, капацитета и потенциала на групата.  
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Именно на тази системно-психодинамична теоретична основа 

американските военни психолози издигат и проверяват на терен (т.е. в реални 

бойни условия) хипотезата, че автентичността на формалните лидери на 
оперативните (бойни) подразделения в рамките на военните мисии оказва 
групово-психодинамично влияние върху развитието на екипната 
автентичност, която впоследствие се поддържа и развива от 
автентичните отношения между членовете на групата.  
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ГЛАВА 27: 
ВЛИЯНИЕ НА ГРУПОВАТА АВТЕНТИЧНОСТ 
ВЪРХУ ГРУПОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ  
 

Моите лични наблюдения в тридесетгодишната ми практика с различни групи 

(работни, учебни, тренинг-групи и терапевтични групи) е, че груповата 
психодинамика в групите с висока автентичност се характеризира с 
групови взаимодействия и отношения между членовете на групата, които 
са с по-изразена обективност, прозрачност, себерефлексивност, 
отговорност и откритост. Именно те допринасят и за по-ефективните групови 

процеси и по-високите резултати на групата (Hackman, 1990; Walumbwa et al., 

2008).  

Качеството на отношенията между членовете на групата, съгласно 

теорията за социалния обмен, повлиява качеството на работата на групата 

(Cropanzano & Mitchell, 2005). Възприемайки себе си и другите като автентични 

членове на групата, както лидерите, така и подчинените им изграждат 

качествени работни и междуличностни отношения, които на свой ред 

опосредстват ефективната екипна работа (Avolio et al., 2004; Ryan & Deci, 2001; 

Матеева & Димитров, 2012б; Ilies et al., 2005).  

Можем пряко да свържем този групово-психодинамичен ефект в 

ефективните работни групи с автентичността на формалния групов лидер. 

Данните от изследванията (Walumbwa et al., 2011) демонстрират, че именно 
лидерската автентичност е фактор No.1 за по-отговорно, по-координирано 
и по-продуктивно групово поведение.  

Членовете на бойните подразделения (A-екипите), за които ви разказах 

имат тясно специализирани функции при изпълнението на общите оперативни 

задачи (автоматчик, картечар, гранатометчик и т.н.). Тези функции следва да са 

ефективно координирани, за да се изпълни успешно дадена оперативна мисия 

(например, нападение или засада на противника). Това е заложено в 

предварителната подготовка на оперативните А-екипи (Kozlowski & Klein, 2000). 

Груповата автентичност в нея е най-важното групово-психодинамично 
условие за постигането на ефективна координация на действията на 
членовете на групата. На тази системно-психодинамична теоретична основа 

американските военни психолози издигат и проверяват още една хипотеза, а 
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именно, че груповата автентичност е положително свързана както с 
високоорганизираното екипно поведение, така и с екипните резултати в 
оперативните А-екипи.  

Груповата автентичност опосредства взаимовръзката между 

автентичността на формалния лидер и ефективността на командванания от 

него оперативен А-екип (Avolio et al., 2009). Този опосредващ ефект на 
груповата автентичност е особено значим в изследваните от американските 

военни психолози оперативни екипи, чиято групова дейност се отличава с 

много висока – жизнено важна взаимозависимост. Груповата автентичност 
опосредства връзката между автентичността на формалния екипен лидер 
и ефективността на ръководената от него оперативна част. Тези 

опосредстващи ефекти на груповата автентичност са както преки, така и 

косвени (т.е. свързани с различни други характеристики на груповите процеси – 

групова сплотеност, взаимно доверие, положителни междуличностни 

отношения) (Ilgen et al., 2005). В този смисъл, ефективността на групата се 

разглежда като обусловена от множество групово-психодинамични фактори, 

свързани с груповата автентичност и междуличностния обмен в групата (Cohen 

& Bailey, 1997).  

Сред тях важно място заемат и специфичните измерители на екипната 

автентичност. Един от тях е т. нар. „сила на груповата автентичност” - 

досегашните изследвания показват, че ефектите на груповата структура могат 

да се изследват по-задълбочено, ако освен осреднените за групата показатели 

за дадена групова характеристика (напр., груповата автентичност), се 

контролира и силата (равнището на индивидуалните различия) на тази 

характеристика (Colquitt et al., 2002). Екипите с по-голяма поляризация на 

членовете на групата по дименсията „автентичност-неавтентичност”  

функционират много по-неефективно от екипите, в които между членовете на 

групата няма съществени различия в показателя „висока автентичност на 

отношенията между членовете на екипа”.  Екипите с по-силна, консолидирана 

групова автентичност действат по-добре като оперативни екипи, а това води до 

по-добри екипни резултати в изпълнението на задачите им. И обратно, когато 

силата на груповата автентичност е по-малка се очаква членовете на групата с 

по-ниска автентичност да бъдат изолирани или да се самоизолират, което да 
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поражда вътрешногрупови напрежения и конфликти с отрицателно отражение 

върху екипната работа и резултатите й (Yammarino et al., 2008). Силата на 

груповата автентичност има и по-отчетливо ситуативно влияние, което според 

Диърдорф и Моргесон (Dierdorff & Morgeson, 2007) води до по-пълен консенсус 

по отношение на взаимните ролеви очаквания и по-добра съгласуваност на 

членовете на групата. В този смисъл, силата на груповата автентичност 

допълнително усилва положителната връзка между груповата автентичност и 

екипното поведение чрез механизмите на съгласувани, прозрачни и 

предвидими за членовете на групата социални взаимодействия помежду им.  

Именно на тази теоретична основа американските военни психолози 

издигат и проверяват в практиката си с А-екипи хипотезата, че силата на 
груповата автентичност опосредства влиянието на груповата 
автентичност върху ефективността на екипното поведение.  

За да докажат правилността на подхода си американските военни 

психолози и консултанти по изграждане на А-екипи провеждат специализиарно 

изследване с рандомизирана извадка от 316 военнослужещи от 47 оперативни 

взвода (А-екипи) от 4 военни мисии на американската армия. 84% от 

изследваните са мъже на средна възраст  20.15 години. При първото 

измерване (Време 1) всички изследвани са най-малко с 3 месеца съвместна 

служба в екипа на терена на мисията, което гарантира, че лидерите и 

членовете на екипите добре се познават. При първото изследване (Време 1) се 

използва методиката за оценка на автентичността на формалните лидери на 

оперативните екипи. Три седмици по-късно (Време 2) се изследва 

автентичността на членовете на оперативните екипи. Шест седмици след това 

(Време 3) се провежда независима външна оценка на ефективността на 

екипното поведение на всеки член на оперативен екип и на резултатите на 

всеки от изследваните оперативни екипи.  

Автентичността на екипните лидери и на членовете на оперативните 

екипи (Време 1 и Време 2) се измерва с помощта на Въпросник за автентично 

лидерство (Authentic Leadership Questionnaire – „ALQ Version 1.0 – Self”) (Avolio 

et al., 2007; Walumbwa et al., 2008) на основата на Въпросника за 

автентичност (Kernis & Goldman, 2006). Можете да разгледате демо-версията 

на Въпросника за автентично лидерство в интернет на адрес: 
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http://www.mindgarden.com/products/alq.htm. Българската адаптация на 

„Въпросника за автентичност” на Кернис и Голдман (Kernis & Goldman, 2006), 

който е в основата на Въпросника за автентично лидерство,  е осъществена 

и публикувана от Матеева & Димитров (2012а).  Събраните чрез използвания 

въпросник данни за автентичността на формалните лидери и членовете на 

оперативните екипи се подлагат на валидизационен факторен анализ, който 

потвърждава 4-компонентаната структура на използвания инструмент и в двете 

подизвадки на изследването (в подизвадката на членовете на екипи: χ2=63.17; 

df=33; p<.01; CFI=94; RMR=.04; RMSEA=.05; в подизвадката на лидерите на 

екипи: χ2=69.79; df=33; p<.05; CFI=92; RMR=.06; RMSEA=.07). На тяхна основа 

се оценят междугруповите и вътрешногруповите различия по показателите, 

регистрирани с използвания въпросник с цел да се изчислят индексите за 

групова автентичност и за силата на груповата автентичност във всеки от 47-те 

изследвани оперативни А-екипи по метода на на Алисън (Allison, 1978).  

За оценка на екипната ефективност на оперативните А-екипи се използва 

стандартизиран армейски Въпросник за екипна ефективност, включващ 24 

айтъма. Всеки от изследваните се оценява от ротния командващ офицер  - 

едно йерархично ниво над лидера на оперативен А-екип (взводен командир) - 

по 24 показателя за демонстрираното от него поведение като член на екипа, 

допринасящо за качеството на екипната работа и екипните взаимодействия.  

Лидерите на оперативните екипи оценяват във Време 3 общата резултатност 

на екипната работа, използвайки Скалата на Найхан (Nyhan,2000) за групова 

продуктивност (α-Кронбах =.82), прилагана широко във военните мисии на 

американската армия. В изследването се използва моделиране на структурни 

уравнения по метода AMOS и множествен регресионен анализ, за да се 

проверят хипотезите за причинно-следствените отношения и механизмите на 

опосредстването им (Schaubroeck et al., 2007).  

Получените резултати потвърждават наличието на положителна 
причинно-следствена връзка между автентичността на формалните 

екипни лидери и груповата автентичност на оперативните екипи (β = .57, p 

< .01) (Фигура 2). Установява се също положителна причинно-следствена 
връзка между груповата автентичност и ефективността на екипното 

поведение (β = .36, p < .01) и екипните резултати (β = .41, p < .01). 
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Фигура 2. Резултати от структурното моделиране на взаимовръзките (AMOS-метод) 

 
Резултатите от изследването на американските военни потвърждават 

хипотезите за опосредстващата роля на груповата автентичност в 
отношенията между автентичността на груповия лидер и ефективното 
екипно поведение и автентичността на груповия лидер и екипните 
резултати, а също и хипотезата за опосредстващата роля на ефективното 
групово поведение във взаимовръзката между груповата автентичност и 
резултатите на екипа.  

При това не са установени статистически значими преки ефекти на 

автентичността на лидера върху резултатите на екипа. Констатира се, обаче, че 

груповата автентичност опосредства влиянието на автентичността на 
лидера върху ефективното екипно поведение и резултатите на екипа. 

Ефективното екипно поведение също има опосредстващи функции във 

взаимовръзката между групова автентичност и резултатност на екипа. 

Статистическата значимост на тези опосредстващи ефекти е висока (p < .01). 

Това се отнася и за установената опосредстваща роля на ефективното екипно 

поведение във взаимовръзката между груповата автентичност и резултатността 

на екипа.  

Друг значим емпиричен резултат е регистрираната опосредстваща роля 

на силата на груповата автентичност (β = .24, p < .01). Положителното 
влияние на груповата автентичност върху ефективното екипно поведение 
е по-изразено в екипите с по-високи показатели за силата на груповата им 
автентичност (simple slope SS=.73(.26), t =2.81, p < .01). При ниска сила на 

груповата автентичност връзката между групова автентичност и ефективно 
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групово поведение е статистически незначима (simple slope SS= –.52(.33), t = –

1.56, ns). 

 

Проведеното от американските военни психолози полево изследване (в 

реалните бойни условия на военните мисии) подчертава за пореден път 

значението на автентичното групово лидерство, на автентичния лидерски стил 

в екипите – в техния случай в екипи поставени при много високи изисквания за 

ефективност и сигурност. Получените емпирични резултати еднозначно 
потвърждават системно-психодинамичните хипотези, че автентичността 
на екипните лидери е основен предиктор на груповата автентичност на 
ръководените от тях екипи. Това съответства на предвижданията на 

теоретичния модел (Ibarra, 1999; Lord & Brown, 2004) за влиянието на груповата 

психодинамика върху развитието на автентичността на членовете на групи чрез 

идентификацията им с ролевите и поведенчески модели на автентичния им 

лидер. Екипите с висока групова автентичност демонстрират най-висока 
екипна ефективност (качество на работните и междуличностни отношения 
между членовете си) и постигат по-високи резултати в изпълнението на 
работните си задачи дори и при екстремални условия на работа.  

 

Съвсем синтезирано представих на вниманието ви тези изследователски 

резултати защото зад тях стоят години практическа работа в изграждането на 

истински ефективни екипи, които действат в условия на високи изисквания към 

екипната ефективност и жизнеспособност. Те разширяват и потвърждават 

системно-психодинамичното разбиране за изграждането и управлението на 

ефективни работни групи в организациите от всички обществени сектори.  Това 

прави теорията за групово-психодинамичните процеси на пренасяне на 

автентичността на формалния екипен лидер в поведението и отношенията 

между членовете на ръководения от него надеждна основа на консултантската 

работа за формиране и развитие на ефективни работни групи (екипи).  

Още нещо важно - откроявайки наличието и влиянието на този групово-

психодинамичен механизъм разбиране за значението на автентичното 

лидерство като ключов предиктор на ефективността на екипите е всъщност 

една работеща методология за обучение и развитие на ефективни групови 
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и организационни лидери. Много съществено е да се осмисли факта, че 

екипната автентичност е движещия групово-психодинамичен механизъм 
на екипната  ефективност и продуктивност. Това обогатява и разбирането за 

значението на споделеното лидерство в работните групи на организациите 

(Carson et al., 2007).  

И не на последно място, представата ни за групово-психодинамичните 

сили, действащи в автентичните екипи включва и разбирането, че силата на 
груповата (екипната) автентичност е основен опосредстващ влиянието на 
автентичния лидерски стил и автентичността на екипните отношения 
върху ефективността на екипите фактор.  

В този смисъл системно-психодинамичният подход предлага работеща 
теория и много ясна практическа рамка за развитието на ефективни 
работни групи в съвременните организации. Организационните екипи 

съставени от автентични лидери и членове, които са с високо равнище на 

себеосъзнаване и себерефлексивност, изграждат и развиват балансирани, 

прозрачни и открити взаимоотношения помежду си, и поддържат групова 

атмосфера на доверие, свободен обмен на информация и взаимно уважение, 

постигат по-висока ефективност в изпълнението на поставените им задачи.  

Екипната автентичност е с доказана опосредстваща роля в 

отношенията между автентичния стил на екипния лидер и показателите за 

екипна ефективност и продуктивност. От съвсем прагматична гледна точка това 

ни казва, че създаването на автентични екипи предполага ориентация към 
разширено прилагане на принципите и методите на системната 
психодинамика както при изграждането на екипи, така и при развитието на 
техните автентични лидери. 
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ГЛАВА 28: 
АНАЛИТИЧНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ  
И АВТЕНТИЧНИ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ 

 

През годините хора на изкуството, религията, философи, психотерапевти и 

психолози са правили много опити да определят кога човек е наистина себе си 

в психосоциалното си функциониране като уникална индивидуалност вградена 

в групите, организациите и социалните общности на човешкото общество. 

Какво е да преживяваш, да постъпваш и да си взаимодействаш с другите и 

света автентично? 

Според Баумайстер (Baumeister, 1987) тази човешка загриженост да се 

открои какво е затворено в същинското ни Аз под външно наблюдаваната от и 

манифестираната пред околните публична фасада на личността се появява 

някъде през XVI-ти век. Аз смятам, че Баумайстер греши – този човешки 
стремеж към автентичността, към това да разбере и да стане наистина 
себе си е първичен екзистенциален копнеж на човешкия индивид. Още от 

първия културен артефакт и от първия символ, създаден дълбоко в 

праисторията от човека. Оттогава е и темата за „истинското”, „реално Аз” и 

„фалшивото”, „неавтентичното Аз”, за автентичните, квази-автентичните и 

напълно неавтентичните човешки преживявания, поведения и отношения с 

другите и със света, в който живеем.  

Опитите да се определи дали човек наистина е автентичен или не имат 

богата история – от вземането под внимание на мнението на множество 

външни наблюдатели до дълбоката интроспекция на това, в което човек 

наистина вярва, от какво наистина страда и какво наистина цени и създава в 

битието си (Taylor, 1992; Mills, 1997; Heidigger, 1927/1962; Kernis & Goldman, 

2005; 2006). И макар, че понятието за автентично Аз е било многократно 

редефинирано, почти всички, които са се докосвали до него приемат, че 

задълбоченото себеосъзнаване е може би най-смисления компонент на 
човешката автентичност (Park, 1999; Harter, 2002).  

Антон Чехов е казал по този повод, че “Човек е това, в което вярва”. От 

тази гледна точка човешката автентичност изглежда свързана със 
самопознанието, с интимната и достъпна само на самия човек „частна 
идентичност” на Аза, с невероятната способност и склонност на човека 
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към себерефлексия (Guignon, 1993; Ferrara, 2004). Но тук аз не претендирам 

да постигнем най-точно определение на автентичността, а само да подчертая, 

че човешките преживявания, поведения и отношения винаги попадат под 

мощното влияние на човешките групи, организации и общности, на човешката 

култура, които изменят емоциите, възприятията, самопознанието и 

себерефлексията на човека, независимо от това колко автентичен е той сам в 

себе си. 

За да направя проблема с разбирането на това кое е автентично, квази-

автентично и напълно неавтентично ще ви припомня най-ранната осмислена 

психодинамична концепция в психологията – тази на Фройд и психоанализата 

(Freud, 1901), - която подчерта колко важна е ролята на несъзнаваните мотиви 

и защитните механизми на Егото във формирането и поддържането както на 

автентичното, така и на квази-автентичното и неавтентичното психосоциално 

функциониране на човека като индивид и член на групите и организациите в 

човешкото общество и култура. Системно-психодинамичният подход разкри, 
че автентичните преживявания, поведения и отношения на хората могат и 
почти винаги са обвити в мъглата на собствените ни невротични квази-
автентични и неавтентични самозаблуди и защитни изопачения на 
разбирането ни за вътрешната и външната действителност (Mills, 1997). 

Това психодинамично откритие даде възможност на представителите на 

екзистенциалната психодинамика да изтъкнат ролята на автентичността, на 

автентичните човешки преживявания, поведения и взаимоотношения не само 

за субективното благополучие, психичното здраве и качеството на човешкия 

живот, но и като двигател на организационното, социалното и културното 

развитие на човечеството (Heidigger, 1927/1962; Guignon, 1993; Park, 1999). 

Маслоу (Maslow, 1968) предположи, че автентичността е резултат от 
това, че човек е способен да открие и осмисли собствената си дълбинна 
същност и да актуализира потенциала си за човешко развитие като 
удовлетворява най-висшите си вътрешни (интрапсихични) потребности от 

компетентност, свързаност, автономност и растеж, които всъщност нямат горен 

праг на удовлетвореност. Фокусирайки се върху потребностите  си от 

психосоциална реализация, човек открива, че така по-пълно опознава и приема 

истинската си човешка същност в процеса на непрекъсната самоактуализация и 
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търсене на повече автентичност в собствените си преживявания, поведения и 

отношения с другите и света, в който живее и може да става наистина все по- 

себе си. От тази екзистенциално-психодинамична гледна точка 

автентичността зависи от това доколко хората познават, разбират и 
осмислят собствените си вътрешни потребности и стремежа си към 
автономно самоопределение и автентично психосоциално 
функциониране и развитие в рамките на екзистенциалните си ограничения 
(като неизбежността на смъртта, например). 

По сходен начин Роджърс (Rogers, 1961) подчерта, че човешката 
автентичност е всъщност съответствие (congruence) на частната ни, 
дълбинна Аз-концепция с непосредствените ни преживявания, поведения 
и взаимодействия с другите хора в групите, организациите, общностите, 
обществата и културите на човечеството. Да си истински себе си, да си 

реалното си Аз означава да имаш усещането за свързаност и сътветствие 

между самопознанието за себе си и това, което преживяваш и правиш в живота 

и света - в груповата, организационна и социална среда, - в този конкретен 

момент, „тук и сега”.  

Обективната автентичност на човека – на индивидуално, групово, 

организационно и социално ниво, - има корените си дълбоко в собственото Аз 

на всеки човек, но не е просто това, в което вярва човек както твърди Чехов. Тя 

е отвъд тази субективна автентичност и не е статична, само частно достъпна 

за съзнанието интрапсихична представа за себе си.  

Обективната автентичност може да се концептуализира като 
непрекъсната екзистенциално-психодинамична практика на човека, в 
която хората непрекъснато преоткриват, изследват, анализират, 
преосмислят и търсят как по-пълноценно да изразят, да актуализират 
потенциала си, качествата си, чувствата, ценностите си, движещите си 
сили, целите и мотивите в живота си като проверяват всичко това в 
реалността на практиката, на творческата си дейност и на 
взаимоотношенията си с другите хора в групов, организационен, социален 
и културен контекст.  
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Когато преживяванията, поведенията и отношенията ни съответстват с 

вътрешното ни реално Аз, ние сме по-здрави и пълноценни в психосоциалното 

си функциониране и развитие. В този смисъл именно пълноценното 
психосоциално функциониране и развитие на индивидуалността, 
качеството на живота на човека е и основният измерител за неговата 
обективна автентичност. Наличието на групови, организационни и социални 

условия за това пълноценно, автентично фнкциониране и развитие на човека е 

реален измерител за здравето, очовечаването и съзидателното развитие на 

груповите, организационните и социалните процеси и отношения – на 

човешките системи.   

Въпреки, че за автентичността е писано много и – в някои случаи 

изключително и сложно (Heidigger, 1927/1962; Guignon, 1993), -  на нея и на 

факторите, които я обуславят са посветени все още твърде малко смислени 

емпирични психологически изследвания и научно-приложни практики. Това е 

донякъде и негласната задача, която си поставям с част от книгите в този 

сборник. Тук веднага искам да призная заслугата на д-р Надя Матеева от 

Департамента по психология на Института за изследване на населението и 

човека към БАН, която първа в България започна системно да изследва 

влиянието на груповата динамика върху автентичността и представи 

състоянието на научно-изследователските и научно-приложните подходи към 

автентичността в психотерапията, груповата работа и организационното 

консултиране. В изследванията и практиката си тя демонстрира как много от 

по-ранните проучвания са фокусирани върху разкриването на резултатите от 

квази-автентичното и неавтентично психосоциално функциониране на 

индивида, групите, организациите и обществото.  

В този тип изследвания типично се открояват поведенческите и 

комуникативно-интерактивните аспекти на квази-автентичните и 

неавтентичните, себеотчуждени човешки преживявания и поведения в 

ежедневието. Такива са, например, фалшивите и неавтентични поведения и 

отноеения, които често наблюдаваме в човешките групи, организации и 

обществения живот, когато хората интензивно се самонаблюдават в публичен 

контекст (Snyder, 1974), опитват се стратегически да управляват впечатленията 

и реакциите на другите към тях (Goffman, 1959;1963; Schlenker, 1980) и се 
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преструват, за да извлекат изгоди (Gilligan, 1982; Harter, Waters & Whitesell, 

1997). Тези социално-психологически изследвания имат нещо общо помежду си 

– те разкриват груповите, организационните и социалните обстоятелства, в 

които собствените потребности и мотиви на хората са отчетливо 

несъответстващи на влиянието на силите в средата и ситуацията (групова, 

организационна или социална).  

Съответствието между собственото, дълбинно Аз и психосоциалното 

фунциониране на хората като индивиди, групи, организации и общества се 

изследва по много различни начини. Така, например, теорията за 

самоопределението (Deci & Ryan, 1985a) стимулира много емпирични 

изследвания, които демонстрират значението на удовлетворяването на 

вътрешните потребности на човека за постигането на една по-изразена 

автентичност на преживяванията, поведенията и социалните му 

взаимодействия (Deci & Ryan, 2000). Съгласно този подход към автентичността, 

хората – на индивидуално, групово, организационно и социално ниво на 

фунциониране, - се стремят да постигнат по-пълноценно удовлетворяване на 

три фундаментални екзистенциални и вътрешни потребности: от автономност 

(а  това означава определена степен на свободен избор); от компетентност (а 

това означава владеене и контрол в реалната среда на поведението) и от 

свързаност и автентични човешки отношения с другите. Тези екзистенциални 

вътрешни потребности се разглеждат като мотивационното ядро на човешкото 

реално, автентично Аз. Оттук, когато тези потребности са удовлетворени (а не 

потиснати, игнорирани и фрустрирани) в груповия, организационния и 

социалния живот на хората, те са по-автентични в преживяванията, 

поведенията и отношенията си и функционират и се развиват по-пълноценно в 

психосоциален план. В подкрепа на този екзистенциално-психодинамичен 
модел Шелдън и Касер (Sheldon and Kasser,1998) докладват резултати от 

изследванията си, в които хората, чиито жизнени цели са много добре 

съгласувани с техните вътрешни потребности, ценности и интереси 

демонстрират по-високи резултати по редица индикатори за ефективна 

психосоциална адаптация и отлично психично здраве (в т.ч. и в 

самоактуализацията си, положителния емоционален тон в настроението им, 
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жизнеността и самоуважението им). На другия полюс са хората, чиито жизнени 

цели са много отдалечени от тези автентични вътрешни потребности.  

В две независими едно от друго лонгитудни изследвания, Шелдън и 

Касер (Sheldon and Kasser,1998), и ние, Димитров и Матеева (Димитров, 1990; 

Dimitrov & Mateeva, 2013) установяваме, че психосоциалното функциониране 
и адаптацията се подобряват с годините при хората, чиито жизнени цели 
са все по-съгласувани с автентичните им вътрешни потребности, при 
което те специфичното усещане, че са в състояние реално да планират 
живота си, изразявайки и разкривайки при това своето автентично Аз и 
въплъщавайки в живота си собствените си съкровенни преживявания, 
ценности и желания на психосоциалната сцена на житейската си драма. 

По сходен начин, Голдмън и сътр. (Goldman, Kernis, Piasecki, Hermann, & 

Foster, 2003) установяват, че адаптацията, психосоциалното функциониране 
и развитие на хората измервани на равнището на удовлетвореността на 
вътрешните им потребности от автономия, компетентност, личностно 
израстване, себеприемане, свързаност с другите, смисленост на живота 
достигат нива, при които жизнените им цели и планове „отразяват кои 
наистина са те като хора”. Подобни емпирични резултати дават основание да 

се твърди – особено когато данните са събрани в лонгитудни изследвания, - че 

непосредствените и дългосрочните ползи от жизненото планиране при 
хората нарастват само когато жизнените им цели и сценариите им за 
живота им по-пълно съответстват на автентичното им Аз (Димитров & 

Матеева, 2014; Димитров, 2015, под печат).  

Ако се опитам да обобщя казаното дотук, има достатъчно емпирични 
доказателства, че автентичността е свързана с ефективното и здраво 
психосоциално функциониране и развитие на хората и то не само на 
индивидуално, но и на групово, организационно и социално равнище 

(Kernis & Goldman, 2005; 2006; Wood et al., 2008; Димитров & Матеева, 2012; 

Матеева, 2011; 2012а; 2012б; Матеева & Димитров, 2012а; 2012б; 2012в; 

Dimitrov & Mateeva, 2012a; 2012b; Mateeva & Dimitrov, 2012; 2013).  
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ГЛАВА 29: 
ДА, НАИСТИНА БЪДЕЩЕТО Е 
НА АВТЕНТИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ  

 
Въпросите, които аналитичната социална психология и системно-

психодинамичното организационно консултиране, обаче, си поставят са: 

• „Какво е настоящето на автентичните човешки отношения?”  

• и „Какво може да правим „тук и сега”, за да не се отдалечаваме, а да 

се приближаваме ден след ден до желаното им бъдеще? 

Съвременната аналитична социална психология е системно-
психодинамично изследване на начините, по които хората си 
взаимодействат помежду си и са повлиявани от другите хора, човешките 
групи, организации и общности, и отношенията си с тях в живота си. 

Традиционно, системно-психодинамичния анализ е концентриран върху 

индивида и изследва динамиката на интрапсихичните процеси в човека, които 

определят поведението и отношенията му с другите хора – реални или 

въображаеми, - в груповия, организационния, социалния и културно-

историческия контекст на живота му. Дори в областта на междугруповите, 

организационните и социалните отношения се акцентира върху ролята на 
интрапсихичните процеси каквито са човешките чувства, стереотипи, 
предразсъдъци, мирогледа и несъзнаваните защитни механизми (Dovidio, 

Newheiser, & Leyens, 2012).  

Щайнер (Steiner, 1974) посочва, че за да се развива и занапред 

социалната психология тя първо следва все повече да се обръща „навътре и 
надълбоко” в човека и оттам високо „ нагоре” да изследва човешките 
системи – групите, организациите, общностите, обществото и културата на 

човека, - и влиянието им върху всеки отделен човек. А това предполага да се 

познава и изследва психодинамиката на вътрешните (интрапсихични) 

състояния и процеси, на преживяванията на дисонанс, на потребностите и 

нагласите, на автентичността и неавтентичността в преживяванията, 

поведенията и отношенията на човека в неговите групи, организации и 

общности, и в обществото и историята.  

От тази дълбинна, аналитично-интерпретативна позиция идва интересът 

на системната психодинамика към живота в групите и организациите като 
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системи от вградени в тях видими и невидими подгрупи и към влиянието на 

този групов и организационен живот. За да продължава да е не само 
дискриптивна, а обяснителна психология, аналитичната социална 
психология продължава да развива теоретичните и методическите си 
инструменти системно-психодинамично.  

Така, например, теорията за социалната идентичност (Tajfel & Turner, 

1979) и теорията за самокатегоризирането (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & 

Wetherell, 1987) оказват мощно стимулиращо влияние върху развитието на 

изследванията върху междугруповите отношения, но не заради когнитивисткия 

си уклон, а защото по имплицитен  начин връщат интереса към груповата и 
междугруповата психодинамика в обществения живот като източник на 
мощни влияния върху автентичното, квази-автентичното и съвсем 
неавтентичното психосоциално функциониране на човека в организациите, 

общностите и обществото.   

Тук мога само да подчертая един специфичен аспект в ролята на 

груповата психодинамика в междугруповите отношения в организациите, 

общностите и обществото за автентичното психосоциално функциониране на 

човека – роля, която отива далеч отвъд колективните процеси изследвани в 

рамките на традиционната академична социална психология на социалното 

категоризиране и социалната идентичност (Dovidio & Gaertner, 2010; Yzerbyt & 

Demoulin, 2010). Става дума за взаимоотношенията между вътрешно-
груповата психодинамика и междугруповите и организационни отношения 
като комплексна система от фактори, които оказват влияние върху 

автентичността на човешките преживявания, поведения и отношения. 

Традиционно, а дори и сега – в началото на XXI-ви век, - изследванията на 

междугруповите, организационните и обществените отношения са сред най-

динамично развиващите се в рамките на социалната психология. Изследването 

на междугруповите отношения в организационен и социален контекст показва 

как се формира социалната идентичност на човека, как се разгръщат 

символните и реалните конфликти между групите в организационните и 

социалните мета-системи, и какви са възможните интервенции, които могат да 

редуцират междугруповите конфликти в организациите и обществото. Аз бих 

добавил – и как именно те са сред основните фактори за неавтентичните 
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чувства, действия и отношения на хората като техни членове (LeVine & 

Campbell, 1972; Pettigrew & Tropp, 2006; Sidanius & Pratto, 1999; Tajfel & Turner, 

1979).   

Системно-психодинамичният анализ на вътрешно-груповата 

психодинамика на междуличностните процеси и отношения – накратко, на 

груповата динамика, - продължава да бъде основната територия на 

продуктивни приложни социално-психологически изследвания върху груповата 

ефективност (напр., в областта на груповия тренинг, екипното развитие и 

груповата психотерапия).  Работата ни с вътрешно-груповата психодинамика 

разкрива пред нас значението на групово-динамичните трансформиращи 

(корективно-формиращи) фактори, на груповото лидерство, на влиянието и 

властта в груповите взаимодействия, на междуличностното привличане, на 

лоялността, на груповата сплотеност, на сътрудничеството, на чувството за 

групова принадлежност, на груповото действие за разбирането на автентичното 

и неавтентичното (себеотчуждено) психосоциално функциониране на хората 

като членове на групи и организации (Levine & Moreland, 2002; Dimitrov & 

Mateeva, 2012a; 2012b).  

Все още е необходимо - въпреки, че много социално-психологически 

изследвания твърдят, че са посветени на проучването на ефектите на 

междугруповите отношения и груповата динамика върху интраперсоналните 

процеси и поведения на човека, - взаимнообогатяващо сътрудничество 
между социалната психология и системната психодинамика. В само 365 

статии, извлечени от мен чрез Google Scholar откривам заедно термините 

междугрупови отношения и вътрешно-групова психодинамика. Само 138 

заглавия намекват за свързаност на подходите на социалната психология и 

системната психодинамика в изследванията и практиката – това е твърде 

малко за XXI-ви век. И нито едно от тези заглавия (!) не поставя директно 

въпроса на аналитичната социална психология и системната психодинамика 

„Как междугруповите отношения и вътрешно-груповата психодинамика в 

организациите и по-големите социални мета-системи (човешките 

общности, големите социални групи и обществата) допринасят за 

динамиката на автентичното психосоциално функциониране и развитие на 

човека?” 
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И наистина, академичната традиция в социално-психологическите 

изследвания на междугруповите отношения и приложно-ориентираната 

системно-психодинамична практика в областта на вътрешно-груповите процеси 

и организационните отношения дълго време са се развивали паралелно, всяка 

по своя собствена траектория (Dovidio et al., 2012; Levine & Moreland, 2012). 

Причините за това са много – например, разнопосочните влияния на 

авторитетни фигури като Олпорт и Тажфел в академичната социална 

психология на междугруповите отношения и на Бион, Фулкс, Левин и Ялом – в 

областта на системно-психодинамичното изследване на хората в групи и 

организации; популярността на различни изследователски и научно-приложни 

парадигми (например, парадигмата на „минималната група”, на груповия 

анализ, на психодрамата и социометрията, на груповата психотерапия и на 

груповите отношения).  

Исторически сложилият се акцент в социално-психологическите 

изследвания на влиянието на междугруповите отношения върху такива 

интрапсихични процеси като формирането и промяната на нагласите, 

стереотипите и предразсъдъците отклонява изследователското внимание от 

темата за това кои са вътрешно-груповите, междугруповите и 
организационните процеси и отношения с критично влияние върху 
автентичността или неавтентичността (себеотчуждеността) на човешките 
преживявания, поведения и отношения в групов, организационен и 
социален контекст.  

Дивергентните траектории на академичните социално-психологически 

изследвания и на приложната системна психодинамика водят до това, че 

независимо дали се изследват междугруповите отношения или вътрешно-

груповата психодинамика се формулират различни допускания за това кои от 

тези процеси са приоритетни. Така например, в контекст, в който на преден 

план излизат междугруповите сравнения, които ни се случват в 

организационния и социалния живот, изследователите насочват едностранчиво 

вниманието си към междугруповите различия и функционалните 

(продуктивните) междугрупови, организационни и социални отношения. 

Изследователите в академичната социална психология, които имат интерес 

предимно към тези феномени – съзнателно или не, - разглеждат системно-
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психодинамичния анализ на вътрешно-груповата психодинамика, който се 

осъществява предимно в практиката на груповата психотерапия, групово-

динамичния тренинг и организационното консултиране като нямащи голямо 

значение за научно-изследователската им работа. И въпреки, че съществуват 

очевидни връзки между тези области на изследване – например, в контекста на 

трансформиращите фактори, които оказват влияние върху автентичното или 

неавтентично психосоциално функциониране на хората в едни или други 

групови, организационни и социални условия (Матеева & Димитров, 

2012б;2012в; Dimitrov & Mateeva, 2012a; 2012b; 2013; Mateeva & Dimitrov, 2013) - 

те се пренебрегват от академичната социална психология.  

Академичните социално-психологически изследвания на процеси като 

социалната идентификация (Tajfel & Turner, 1979) и социалната справедливост 

(Tyler & Blader, 2000), например, са с фундаментално значение за разбирането 

на автентичното или неавтентичното психосоциално функциониране на хората 

и могат много да научат от системно-психодинамичния анализ в практиката с 

груповата и организационната психодинамика. 

Независимо от причините си, това „разцепление” е преодолимо в проекта 

ни за „нова аналитична социална психология на автентичността” на базата 

на системно-психодинамичния подход към случващото се в човешките групи, 

организации и общности (Матеева & Димитров, 2012б;2012в; Dimitrov & 

Mateeva, 2012a; 2012b; 2013; Mateeva & Dimitrov, 2013). Тук ще се огранича до 

това, че само на системно-психодинамична основа е възможно едно по-
пълноценно разбиране на реципрочните отношения между вътрешно-
груповата психодинамика, междугруповите и организационните 
отношения като съдържащи комплекс от трансформиращи (корективно-
формиращи) фактори влияещи мощно и непрекъснато върху 
автентичността и неавтентичността на човешкото психосоциално 
функциониране и развитие. Аналитичната социална психология на 

автентичността предлага ценни прозрения както за вътрешно-груповата 

психодинамика, така и за междугруповите, организационните и социалните 

отношения. 

Тя, например, предлага системно-психодинамично преосмисляне на 

данните от изследванията на базата на някои от основните теории в 
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академичната социална психология като теорията за самокатегоризацията и 

теорията за социалното доминиране. Това е донякъде и предназначението на 

част от книгите в този сборник, която е едно добронамерено напомняне за 

неизползвания теоретичен и практически потенциал на системно-
психодинамичния подход към групите, организациите и обществото. 

Системната психодинамика интегрира работата ни с вътрешно-груповата 

психодинамика и междугруповите, организационните и социалните отношения 

чрез аналитичната социална психология на автентичността, която показва 

точно как автентичността или неавтентичността на човешките преживявания, 

поведения и отношения се формират, поддържат и изменят в групов, 

организационен и социален контекст.   

Ще се опитам сега да ви демонстрирам как работи това и до какво ни 

води.  

Да вземем, например, темата за социалното познание и по-конкретно 

преживяването (мисленето) за себе си и другите като членове на групи и 

организации (социално категоризиране), а не като отделни уникални 

индивидуалности. Това преживяване – автентично или не, съзнателно или не. – 

е основен детерминиращ фактор за междугруповите напрежения и 
потенциалните конфликти между групите в организационен и социален 
контекст. Категоризирането може да се разглежда като един универсален 

компонент на всички човешки преживявания в групов, организационен и 

социален контекст. То е с основна роля за ефективното и автентично 

психосоциално функциониране на човека и има своя дълбинна, несъзнавана 

психодинамика, за която академичната социална психология не знае 

достатъчно или сякаш не би искала да научава. Например, при 
категоризацията действат маса несъзнавани психични и социални 
защитни механизми, които изкривяват до неузнаваемост резултатите й, 

така че тя прави огромни компромиси с акуратността и автентичността си, за 

сметка на емоционалния комфорт и ефикасността, предлагани щедро от 

психодинамиката на защитните механизми (Fiske & Taylor, 2007).  

Когато хората биват категоризирани като предмети (обекти) в групи, 

различията между хората принадлежащи към различни групи се 
акцентират, докато различията между членовете на една и съща група се 
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минимизират (Tajfel, 1969). Зад това, разбира се, стои действието на мощни 

интрапсихични процеси със специфична психодинамика, за които в 

академичната социална психология почти не се говори. Нещо повече, за тези 

сходства и различия най-често се говори като за произлизащи от самата 

същност на групите (Yzerbyt & Demoulin, 2010) и техните общи дименсии 

(например, личностните черти като невротизма или диспосционната 

автентичност) като от съзнанието ни се изтласкват онези характеристики, които 

оригинално са диференцирали в процеса на категоризацията различните групи 

(Allport, 1954).  

В термините на системно-психодинамичната интерпретация на 

процесите на социална категоризация, осъзнаването от даден човек на 

принадлежността му към дадени групи (т.нар. вътрешни групи или „ingroups”), 

но не и към други групи („outgroups”) възбужда – често напълно автоматично, - 

фундаментални интрапсихични, нерядко защитни уклони и изопачава 

автентичните преживявания, поведения и отношения на човека, т.е. неговите 

автентични емоционални преживявания, себеизразяване, частно и публично 

поведение, междуличностните му възприятия и отношения. На афективно и 

когнитивно ниво, той започва да обработва информацията и да преосмисля 

преживяванията си за другите членове на групата, на която е член по-

селективно и задълбочено и не прави това по отношение на информацията и 

преживяванията си за хората, които са членове на групи, към които не 

принадлежи (Van Bavel, Packer, & Cunningham, 2008). Хората помнят, например, 

много повече за начина, по-който членовете на собствената им група откриват 

сходства помежду си отколкото за подобни сходства с членове на групите, към 

които не принадлежат (Wilder, 1981).  

Емоционално хората демонстрират уклон към това да се отнасят по-

позитивно към членовете на собствената им група, отколкото към членовете на 

външни за тях групи (Otten & Moskowitz, 2000). Те са и по-податливи на 

груповия натиск на своята група да възприемат външните за групата хора като 

по-малко човечни и автентични, отколкото им изглеждат членовете на 

собствената им група (Leyens et al., 2003). Стига се и до там, че външните за 

собствената група хора се възприемат като хора, чийто живот се цени по-малко 

от този на членовете на собствената група (Pratto & Glasford, 2008). Хората са 
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по-щедри и прощаващи в своите атрибутивните интерпретации за причините за 

поведенията и отношенията на членовете на собствената им група (Hewstone, 

1990). Системно-психодинамичната интерпретация на процесите – 

преобладаващо несъзнателни, - които участват в социалното категоризиране 

на хората във вътрешни (ingroups) групи (т.е. „ние”) и външни (outgroups) (т.е. 

„те”), е, че те са дълбинни и функционират преди всичко като самообслужващи 

уклони и защитни деформации на автентичните преживявания, поведения и 

отношения на хората в групов, междугрупов, организационен контекст. Те – 

между другото, - не са и само човешки – наблюдават се и при приматите (de 

Waal, Leimgruber, & Greenberg, 2008; Mahajan et al., 2011).  

Системно-психодинамичната интерпретация на процесите на социална 
идентификация – например, в рамките на теорията за социалната 

идентичност, (Tajfel & Turner, 1979), - показва как автентичността на 
самооценката и самоуважението на хората е в тясна зависимост от техния 
групов, организационен и социален живот и индуцираните от него 
групови, организационни и социални идентификации. Тъй като - без да го 

осъзнават ясно, - хората винаги усилват груповата и организационната си 

идентичност като акцентират върху „положителните отлики” на групите и 

организациите, към които принадлежат (Tajfel & Turner, 1979; Abrams & Hogg, 

2010), много често в групов, организационен и социален контекст те 

демонстрират неавтентичност при завишаването на оценките си за ценността 

на определящите групата и организацията им характеристики и подценяване на 

характеристиките, които избират за определящи групите и организациите, към 

които не принадлежат.  Тук е важно да отбележа, че академичните социални 

психолози често само спират до констатирането и описанието на тези 

тенденции към неавтентично психосоциално функциониране, докато системно-

психодинамичния анализ се опитва да разбере, анализира и интерпретира 

интимните им и по-дълбинни механизми.   

За да защитят и поддържат позитивната отличителност на своите групи и 

организации, хората изключително често се ангажират в неавтентичен и 
себеотчужден вътрешно-групов и вътрешно-организационен 
фаворитизъм и неавтентична пренебрежителност и дори агресивност към 
групите и организациите, към които не принадлежат.   Това се придружава и 
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от защитна по мотивационната си природа неавтентичност в съревнователното 

и дискриминативното поведение и отношение на хората към групите и 

организациите, от които не са част, Това за системната психодинамика, 

разбира се, е проява на невинаги ясно осъзнаваната мотивация да запазят 

предимствата за себе си, за своята група и организация.  

Съществува огромен брой социално-психологически изследвания 

проведени в рамките на парадигмата на т.нар. „минимална група”. В тях се 

установява, че когато хората са категоризирани в подгрупи на основата на 

критерии, които нямат за тях съществен личностен смисъл в реалния им живот 

(например, кой актьор, музикант или спортист харесват), те попадат под 

действието на мощни групово-психодинамични сили, които ги тласкат към 

редица неавтентични преживявания, нагласи, действия и отношения към 

другите дори и когато нямат пряк контакст с другите членове на своята група 

или с членовете на групите, към които не принадлежат.  

Системно-психодинамичният подход търси обяснения за тези процеси 

много отвъд обичайните интерпретации в рамките на теорията за социалната 

идентичност, които свързват неавтентичността в наблюдаваните уклони само с 

грижите на хората за собствената им самооценка. Тук системно-

психодинамичната интерпретация открива колко мощно е влиянието на 
преносната и защитната вътрешно-групова психодинамика както за 
неавтентичността на индивидуално, така и за неавтентичността на 
междугрупово и социално ниво (Abrams & Hogg, 2010).  

Социално-психологическата теория за себекатегоризирането (Turner et 

al., 1987) е производна на теорията за социалната идентичност, постулирана 

за да се направи опит да се обясни мотивационната психодинамика и 

когнитивните и афективните процеси, ангажирани при социалното 

категоризиране (Abrams & Hogg, 2010). Според нея себекатегоризирането 
типично води до представянето на себе си и на другите по наподобяващи 
груповата принадлежност неавтентични начини – например, т.нар. 

“когнитивно-афективни репрезентации на характеристики, които описват и 

предписват атрибутите на групата” (Hogg & Terry, 2000, p. 123). Груповите 
прототипи обхващат сходствата между членовете на една и съща група и 

акцентират избирателно – със субективен и себеобслужващ уклон, - различията 
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на своята група от групите, към които in-group членовете не принадлежат. Едно 

от основните допускания на теорията за себекатегоризацията е, че начините по 

които хората категоризират себе си и другите са силно зависими от груповия, 

организационния и социалния контекст, в който протичат процесите на 

себекатегоризиране. Системната-психодинамика показва как този групов, 

организационен или социален контекст оказва влияние върху автентичните 

преживявания, поведения и отношения на хората и често ги довежда до квази-

автентични и неавтентични преживявания, поведения и отношения като 

членове на реални или въображаеми групи, към които са се 

самокатегоризирали и с които се идентифицират. Това обяснява как вътрешно-

груповите прототипи към които се насочват хората могат да се изменят като 

функция от това с каква външна на своята група взаимодейства човек. 

Независимо от автентичните си възприятия за качествата на хората от групите, 

към които не принадлежи, човек избира – съзнателно или не, - при 

осъществяване на социалните си сравнения с тях характеристики, които 

запазват превъзходството и благоприятната асиметричност за собствената му 

група, организация или общност, с които се идентифицира.  

Организационните консултанти със системно-психодинамична подготовка 

наблюдават често действието на тези защитни, преносни и регресионни по 

психодинамиката си процеси в групите, организациите и обществото. Не е 

рядко събитие да чуете нещо от рода: „Ние от търговския отдел - които сме 

по-наясно с проблемите на бизнеса на цялата организация, - смятаме, че 

колегите от производството имат толкова много задачи, че не е 

приоритетно за тях да предлагат на ръковоството промени в 

управленската стратегия за развитието на организацията ни”. Същността 

на неавтентичните групови прототипи, които се активират в много организации 

оказва допълнително влияние за изтъкването на неавтентични 

вътрешногрупови стандарти, които на свой ред задействат групова 

психодинамика, междуличностни и организационни отношения като 

конформизъм, фалшиво лидерство и девиантност, които насаждат 

неавтентичността и себеотчуждението на стереотипите, предразсъдъците и 

дискриминацията като оперативни норми в груповия, организациония и 

социалния живот. Системната психодинамика разкрива психодинамиката на 
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този механизъм както в групите и организацииите, така и в социалните 

общности и обществото като цяло. 

Аналитичната социална психология, която използва постиженията и 

методите на системната психодинамика е в състояние да предложи 

интегративна гледна точка към дълбинните процеси, които протичат както 
на вътрешно-групово ниво, така и в междугруповите, организационните и 
социалните отношения и действат като детерминиращи фактори за 
неавтентичните, себеотчуждаващи и деперсонализиращи преживявания, 
нагласи, поведения и взаимодействия на човека като лоялен член на една 
организационна или социална мета-система. Надниквайки по-навътре от 

описанието и регистрацията на феноменологията на социалната категоризация 

и социалната идентичност, тя е в състояние да интерпретира артикулирано 

процесите, които са в основата на явления като вътрешно-груповия 
фаворитизъм и представляват многопластова, комплексна психосоциална 
защита (Brewer, 2000) и да покаже как дисфунционалната природа на тази 

неавтентична форма на социални отношения между групите в даден 

организационен и социален контекст служи като катализатор на явното или 

прикрито унизяване и накърняване на интересите на външните групи от 

членовете на една доминантна ин-група или дори до остри междугрупови 

конфликти.  

Ще го кажа без заобикалки – това често е и в основата на 
дисфункционалните начини, по които се управляват организациите и 
обществото днес, и които са отговорни за толкова много неавтентични 
преживявания, поведения и отношения на хората в тях. 

 

Класическото в социалната психология изследване на Шериф (Sherif, 

Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961) дава прекрасна илюстрация за 

необходимостта от системно-психодинамично разбиране на значимостта на 

ефективните и автентични отношения между хората, групите и организациите 

както за ефективността на групите и организациите, така и за автентичността 

на преживяванията и поведенията на хората в тях. В това изследване 12-

годишни момчета по време на техния летен лагер се разпределят случайно в 

две групи. Тези групи биват ангажирани в множество различни спортни 
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състезания помежду си като победилата група всеки път получава награда. 

Това поражда открит междугрупов конфликт в летния лагер. Стига се до 

размяна на обиди и юмручни сблъсъци между момчета, които са били близки 

приятели преди началото на лагера и експеримента.  

От този експеримент академичната социална психология научава, че се 

нуждае от покрепата на приложно ориентирана системна психодинамика, която 

винаги е отделяла значително внимание на дълбинното изследване на 
съревнованието, тревожността и напреженията в групов, междугрупов, 
организационен и социален контекст (LeVine & Campbell, 1972; Stephan & 

Stephan, 2000) Интерактивно-процесуалните подходи в диагностичната 

практика на системната психодинамика, например, позволяват задълбочено да 

се изучават различните форми на заплахи, които хората преживяват в групов, 

организационен и социален контекст – както реалните, така и символичните 

заплахи. Реалистични са заплахите когато благополучието на дадена група, 

към която човек принадлежи е наистина застрашено от външни групи, към 

които не принадлежи. Те могат да са физически, материални, емоционални и 

политически. Символичните заплахи, които изучава системната психодинамика  

касаят например заплахите за мирогледа или манталитета на дадена 

вътрешна, ин-група. Те застрашават възприеманите вътрешно-групови 

положителни отлики в ценностите, убежденията, етичните стандарти и норми 

на членовете на тази група, организация, общност или общество.  

Реалистичните и символични заплахи са източник както на тревожност и 

напрежение, така и на много защитни действия  - както вътре в самата група, 

чиито членове са чувствителни към заплахите, така и в междугруповите, 

организационните и социалните отношения. Това води до активиране на 

несъзнавани интрапсихични и психосоциални защитни процеси, които 

системната психодинамика изследва като източник на неавтентичността в 

междугруповите отношения (като вътрешно-груповия фаворитизъм и 

накърняването на интересите и унизяване на членовете на външните групи) 

(Riek, Mania, & Gaertner, 2006). Като допълнително доказателство за 

значението на автентичните вътрешно-групови, междугрупови, организационни 

и социални отношения между хората за разбирането на автентичността на 

техните преживявания и поведения можем отново да се позовем на Шериф 
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(Sherif et al., 1961), който нагледно демонстрира, че както междугруповото 

съревнование в организационен и социален контекст поражда и засилва 

конфликтите, така междугруповото сътрудничество в организационен и 

социален контекст ги редуцира и подобрява не само междугруповите 

отношения, но и автентичното психосоциално функциониране на хората в тези 

групи, организации и общества. 

В частност, препоръчваното от системно-психодинамична гледна точка 

въвеждане на общи цели, насочването към резултати, които са взаимно желани 

от хората в различните групи в организационен и социален контекст, но са 

постижими само ако хората и групите си сътрудничат, е най-ефективния 
начин в организациите и в обществото не само да се избегнат конфликти, 
но и да се изграждат устойчиви - конструктивни и автентични, - отношения 
между хората отвъд всякакви групови, организационни и социални различия и 

разграничения.  

Аналитичната социална психология многократно е представяла 

доказателства, че когато в организациите и обществото се стимулира 
междугруповото сътрудничество – независимо дали чрез съвместно 
учене,  специализиран тренинг или психосоциални рехабилитационни 
програми, - се достига до елиминиране на неавтентичните и 
дисфункционални ефекти на психичните и социални защити (като 

вътрешно-груповия фаворитизъм), които хората използват и до положителни 

промени както във вътрешно-груповата психодинамика във всички групи и в 

автентичността на човешките преживявания, поведения и отношения (Cooper & 

Slavin, 2004; Aronson, 2004),.  

Системно-психодинамичният подход разширява възможностите на 

аналитичната социална психология да изследва влиянието на вътрешно-
груповата психодинамика – например, на динамиката на процесите на 

формиране и развитие на групите – върху междугруповите, организационните и 

социалните отношения. И наистина, един често игнориран от академичната 

социална психология аспект от изследването на Шериф (Sherif et al., 1961) е, че 

в началната си фаза неговия полеви квази-експеримент е почти изцяло 

посветен на формирането на подгрупите в летния момчешки лагер. От 

системно-психодинамична гледна точка тази групово-психодинамична фаза на 
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експеримента е изключително важна защото води до формиране на отделни и 

противостоящи групови идентичности, до определяне на различни групови 

лидери и ценности, и до натиск груповите членове да се идентифицират със 

своята група, със своя екип, а не с лагерната общност. Това е и фазата с най-

голям принос за формирането у участниците на неавтентични преживявания, 

поведения и отношения както в малките групи (във вътрешно-груповата 

психодинамика), така и в лагерната общност (в междугруповата и 

организационната психодинамика) на експеримента.  Но както и в много други 

социално-психологически изследвания без системно-психодинамична 

ориентация, изследователите не правят емпирична проверка и дори не 

поставят на обсъждане хипотезата, че неавтентичните междугрупови 
процеси, които наблюдават в експеримента си всъщност са функция от 
съществуването на по-рано кристализиралата дисфункционална групова 
психодинамика, която изгражда неавтентичните вътрешно-групови 

идентификации на момчетата в двете подгрупи и така установява и почти 

напълно детерминира по-късно провената в конфликтите им неавтентичност на 

междугруповите възприятия, поведения и отношения в експерименталния 

лагер.  

Системно-психодинамичният подход на аналитичната социална 

психология би отчел и още нещо, което рядко откриваме в академичната 

социална психология на междугруповите и социалните отношения – неговите 

представители биха интерпретирали какви интервенции във вътрешно-
груповата психодинамика и междугруповите отношения биха могли да 
разрешат междугруповия конфликт между момчетата в експерименталния 
летен лагер и биха им помогнали да възстановят автентичните си 
другарски преживявания и поведения, и солидарни отношения помежду 
си.  

Системно-психодинамичната парадигма на аналитичната социална 

психология на автентичността  разглежда както междугруповите, 

организационните и социалните отношения, така и вътрешно-груповата 

психодинамика като основни фактори за автентичното, квази-автентичното 
(себеотчуждаващо) и напълно неавтентично (деперсонализирано) 
психосоциално функциониране и развитие на човека. Използваният тук от 
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мен казус с експеримента на Шериф илюстрира как междугруповите, 

организационните и социалните отношения могат да повлияят на вътрешно-

груповата психодинамика и индивидуалните преживявания, поведения и 

отношения на отделния човек в групов, организационен и социален контекст.  

Всеки организационен консултант със системно-психодинамична подготовка не 

случайно е особено чувствителен когато чува как хората в консултираната от 

него организация екстензивно се наричат с груповите си имена: „те от 

маркетинга”; „ония от счетоводството”; „ние мениджърите” и т.н. Когато това се 

случва в ход е комплесна междугрупова психодинамика в организацията – у 

хората в организацията са усилени неавтентичните групови и 
организационни идентификации и се търсят разграничителни и 
отличителни символизации на това в преживяванията, поведенията и 
отношенията помежду им (Branscombe, Ellemers, Spears, & Doosje, 1999).  

Засилената – и донякъде неавтентична, -  национална идентификация на 

американците след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. (даже със 

символа си „9/11”, който препраща негласно към номера за спешна помощ) 

беше, например, брутално очевидна. Едва 25% от американците са слагали 

пред дома си националния флаг на САЩ преди 9/11, но непосредствено след 

тази дата в продължение на месеци това правят 65% (Morin & Deane, 2002; 

Hogg, 2010). Системно-психодинамичната интерпретация е, че хората 
разчитат на едно неавтентично засилено чувство на споделена социална 
идентичност, за да редицират по един самозащитен начин автентичните 
си лични чувства на екзистенциална несигурност, тревожност и ужас, 
породена от заплахата – реална и символична, - на терористичната атака.  

Другата – по скоро екзистенциално-психодинамична, - причина е нещо, 

което често наблюдавам в консултирани от мен организации - доведените чрез 

преживяването на реални или символични заплахи до неавтентично високи 

нива на групова и организационна идентификация хора включват автоматично 

психичните и социалните си защити срещу тревожността и другите си 

неприятни чувства, пораждани от явните и неявните проблеми в груповия и 

организационния им живот. В резултат, често в началото на диагностично-

консултативния процес пред организационния консултант се представя една 
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неавтентична, фасадна картина за състоянието на нещата в 
консултираната организация.  

Чувството на свързаност пред лицето на общата възприемана или 
въображаема заплаха стимулира груповата, организационната и 
социалната лоялност,  сътрудничеството между „другарите по неволя” и 
разбира се, конформизма и приемането на статуквото в групата, 
организацията и обществото (Dovidio & Morris, 1975). Хората увеличават 

личните си усилия по посока на защитата на груповите и организационните 

интереси и ценности, стават по-управляеми и изпълнителни, и така дори 

производителността на труда в работните групи на организацията надминава 

автентичните нива на ангажираност и мотивация на персонала (Worchel, 

Rothgerber, Day, Hart, & Butemeyer, 1998).  

Външните заплахи пред хората в организацията и обществото почти 

винаги водят и до едно по-високо, но неавтентично ниво на междугрупово 

сътрудничество в организациите и обществото. Когато на американците им се 

припомня в специално контролирани експерименти „9/11”, те стават автентично 

по-открити към идеите на мултикултурализма за социалното включване на 

различните расови и етнически групи, които вече са добре асоциирани с 

националната им идентичност, но декларират по-охотно неавтентично висока 

подкрепа за асимилативните политики към „чуждите” групи  (Davies, Steele, and 

Markus (2008).  

От системно-психодинамична гледна точка чувството за споделена 

заплаха от тероризма засилва положителните нагласи на белите към 

чернокожите американци и чувствителността им към проявите на 

дискриминация на чернокожите американци в САЩ (Dovidio et al., 2004). 

Системно-психодинамичният анализ демонстрира също, че споделеното 

преживяване на заплаха не води до универсално нарастване на автентичното 

приемане на другите (т.е. различните) в дадена група, организация, общност 

или общество. Когато хората в дадена група, организация или голяма социална 

общност възприемат, че са под външна заплаха, те мобилизират своята 

групова, организационна и социална ефективност и ефикасност, за да й се 

противопоставят и да се защитят – нараства до неавтентично високи нива 

груповия, организационния и социалния конформизъм и неавтентично рязко се 
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снижава толерантността към неопределеност, което прави групата, 

организацията и обществото много по-управляеми и консервативни (Davies et 

al.,2008). 

Теорията за управление на терора (Terror Management Theory) 

(Greenberg, Landau, Kosloff, & Solomon, 2009) като класическа системно-

психодинамична концепция с голям принос за развитието на аналитичната 

социална психология демонстрира многократно как неавтентично засилените 

приемане и идентификация с ценностите на дадена група, организация или 

общество служи за редуциране на автентично преживявания ужас пред лицето 

на екзистенциални теми като смъртта, смъртоносните бедствия, епидемии, 

конфликти и терористичните атаки. Психодинамиката на защитното 

индивидуално, групово, организационно и социално поведение осигурява 

засилване на усещането за сигурност и самоуважение, предлага смисъл и 

организация (ред) в живота на хората в груповия, организационния и социалния 

му контекст наситен с представи за външна заплаха. Засилвайки 

екзистенциалната тревожност на хората, представите им за реална или 

символична смъртоносна заплаха редуцират до неавтентично ниско равнище 

отклоненията от приетите от групата, организацията, обществото и тяхната 

текуща култура норми, идентичности и мироглед.  

Неавтентичното приемане в много групи, организации и общности на 

авторитарни ценности като силовото управление, мизантропията, циничното 

накърняването на интересите на другите, макиевелизма както и засилената 

консервативност в подкрепата на традиционните ценности винаги нарастват в 

групите, организациите и обществата, които преживяват реални или 

символични екзистенциални заплахи и повишена екзистенциална тревожност. В 

САЩ, например, героите от комиксите, които имат неавтентично голяма сила и 

специални способности винаги са били по-харесвани и масово популярни в 

исторически периоди, когато хората в САЩ са чувствали икономическото си 

благополучие и начина си на живот по-застрашени (Sales, 1973; Doty, Peterson, 

& Winter, 1991).  

След терористичните атаки на 9/11 много американци и канадци 

споделяха, че са станали много по-подозрителни към чужденците и драматично 

по-радикално настроени срещу имигрантите и то независимо от това откъде 
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идват (Esses, Dovidio, & Hodson, 2002). През този период американците 

демонстрираха по-втвърдени и консолидирани нагласи по международните 

проблеми и бяха много по-приемащи ограниченията на гражданските им 

свободи, защото – по собствените им думи - така са се чувствали по-защитени. 

Засилената подкрепа за тези политики, свързани с войната срещу терора е по-

изразена именно при хора, които преди 9/11 са били с ниски нива на 

авторитаризъм (Hetherington & Suhay, 2011).  

Какво ни казва всъщност аналитичната социална психология на 
автентичността от своята системно-психодинамична гледна точка?  Под 
заплаха – реална, символична или дори въобразаема, - хората променят 
нагласите си като неавтентично ги сближават с тези на по-авторитарните 
и консервативни членове на своите групи, организации и общества. 

 

Системно-психодинамичната интерпретация на процесите на 

себекатегоризацията хвърля светлина и върху взаимовръзката между 

вътрешно-груповата психодинамика и психодинамиката на междугруповите и 

организационните отношения, които детерминират автентичното или 

неавтентично психосоциално функциониране на човека. От нейната гледна 

точка, засиленото преживяване на външна – реална, въображаема или 

символична, - заплаха води до по-голямо изпъкване на груповите, 

организационните и социалните прототипи, и  до нарастване на защитната 

инструменталност на неавтентични поведения и отношения като груповия, 

организационния и социалния конформизъм. Отклонението от тази 

самозащитна неавтентичност на прототипа се наказва от групата, 

организацията и обществото, от които се чувства член даден човек.  Членовете 

на групата, организацията и обществото, които негативно се отклоняват от 

приемането и следването му, опитвайки се да останат личностно автентични 

(„верни на себе си”), могат да бъдат санкционирани дори повече от хората, 

които не са членове на дадената група, организация и общество. Те изпитват 

върху себе си т.нар. „ефект на черната овца” (Marques & Paez, 1994).  

За да обобщя ще кажа, че най-общо групите, организациите и 

обществата функционират, за да дават и гарантират по множество материални 

и психосоциални начини екзистенциална, материална и психична 
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(емоционална) сигурност на членовете си, изисквайки от тях или налагайки им 

да индуцират и поддържат у себе си квази-автентични или напълно 

неавтентични, себеотчуждаващи и деперсонализиращи ги преживявания, 

поведения и отношения. Хората, обаче, съществуват винаги в едно 

екзистенциално поле населено от много други групи, организации и общества, 

от които те не са част, на които не са членове. Отношенията им с тях оказват 

влияние върху смисъла и значимостта на наложената им от собствената им 

група, организация или социална мета-система квази-автентична или 

неавтентична групова, организационна или социална идентичност и върху 

начините, по които те си взаимодействат с другите членове на своята група, 

организация и социална мета-система.  

Така, системно-психодинамичната интерпретация на аналитичната 

социална психология разкрива интимните механизми, чрез които 
социалните, междугруповите и организационните отношения 
детерминират до голяма степен и по един внушителен начин вътрешно-
груповата психодинамика, която от своя страна оказва мощно влияние на 
индивидуалната автентичност на преживяванията, поведенията и 

отношенията на всеки член на групата. Това, което бих добавил е, обаче, че в 

действие е и едно реципрочно влияние на човешката автентичност върху 
груповата психодинамика, а оттам и върху междугруповите, 
организационните и социалните отношения.  

Това е начинът, по който човешката автентичност се грижи за бъдещето 

си. Може ли да се каже, че вътрешно-груповата психодинамика и защитните и 

неавтентични междугрупови и организационни отношения са свързани? Според 

мен, това е точно така.  

Ако внимателно проучим по-ранните изследвания на системната 

психодинамика, ще ни се наложи да приемем, че понастоящем в света е в 

действие един огромен ефект на постоянно активиране и поддържане на 
квази-автентична и неавтентична групова, организационна и социална 
идентичност на човека вместо да се подкрепя изразяването на автентичната 

му лична идентичност (реалното Аз) (Tajfel & Turner, 1979). Това, върху което 

държа да наблегна е, че самата същност на вътрешно-груповата 

психодинамика – на начините, по които хората си взаимодействат 
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непосредствено един с друг и пораждащите се в това взаимодействие 

ценности, цели, норми и структури на групата – оказва влияние както върху 

индивидуалното психосоциално функциониране на членовете на групата, така 

и на междугруповите, организационните и социалните отношения.  

На първо място е важно да отчетем съществуването на една 

фундаментална разлика между това как индивида и групата се насочват един 

към друг, от една страна, и процесите, които в дълбочина определят тази 

разлика. На второ място, ако вземем под внимание даннните от 

междукултурните изследвания, е важно да разгледаме влиянието, което има 
вътрешно-груповата структура върху междугруповите нагласи в една или 
друга групова, организационна и социална среда. След това, ако отчетем и 

значението на универсалната диференциация на ролите и йерархичната 

структура на подгрупите в по-големите групи (организациите, общностите и 

обществата), ще можем да проучим отношенията между груповата 

психодинамика на междугруповите, организационните и социалните възприятия 

и отношения като фактори, които влияят върху автентичността или 

неавтентичността на човешкото психосоциално функциониране.  

Независимо от това дали човек взаимодейства с другите хора в 

контекста на междуличностните групови отношения с тях или в контекста на 

междугруповия обмен в системата на организацията и обществото, това 

взаимодействие има мощно влияние върху ориентацията му към повече или 

по-малко автентични чувства, мисли, нагласи, поведения и отношения с другите 

и света. Хората са по-малко склонни за сътрудничество и по-конкурентни 
помежду си когато действат  не като свободни индивидуалности, а като 
членове и представители на определена група, организация, общност или 
общество (Wildschut & Insko, 2007). Групите, организациите и обществата са 

по-алчни и по-малко заслужават кредит на доверие от индивидите (Insko et al., 

2001).  В резултат, отношенията между групите и организациите са по-

състезателни и по-малко кооперативни от тези на отделните хора.  

Тази устойчиво наблюдавана разлика се описва в системната 

психодинамика с „ефекта на междулична-междугрупова несвързаност”, 

който обяснява как груповата динамика, от една страна, и междугруповите и 

организационни отношения, от друга, могат да оказват противоречиви влияния 
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върху автентичността или неавтентичността на психосоциалното 

функциониране на индивидите (Insko et al., 2001). Този ефект е отговорен не 

само за активирането на една неавтентична социална идентичност (фалшиво 

самосъзнание), но и  за блокирането на изразяването на автентичната лична 

идентичност на човека в групов, организационен и социален контекст. Той 

възниква благодарение на комплексността на начините, по които членовете на 

една група, организация или на обществото взаимодействат помежду си – като 

индивидуалности и хора с групова, организационна и социална идентичност. 

Едно от обясненията за влиянието на този „ефект на несвързаността” върху 

автентичността на преживяваннията, поведенията и отношенията на хората е, 

че групите, организациите и общностите са мотивирани от реални или 

въображаеми страхове от външните, другите групи, организации и общности в 

обществото. Оттук, конкуренцията винаги е по-голяма в междугруповите и 

организационните, отколкото в междуличностните ситуации, защото в тях е 

налице по висока тревожност и неувереност, че другите външни на собствената 

ни група групи и организации заслужават по-малко доверие и са по-агресивни, 

отколкото отделните им членове (Insko et al., 2001).  

Повишената тревожност отключва защитни, преносни и регресионни 
тенденции и насища междугруповия обмен с взаимно недоверие и 
неавтентични преживявания, поведения и отношения. Разбира се това е 

преодолимо и в междугруповите, организационните и социалните отношения 

може да се изгради взаимно доверие, което да редуцира тревожността и 

неавтентичното противопоставяне и свръх-конкурирането (Insko et al., 2001). 

Междугруповите и организационни отношения често благодарение на „ефекта 

на несвързаността” тласкат членовете на отделните групи и организации към 

това да са по-алчни, отколкото всеки от тях е извън ролевата и груповата си 

идентичност. Това ги прави свръх-конкуриращи се и състезателни в 

отношенията помежду си като представители на конкурентни групи и 

организации. Когато вътре в тези конкуриращи се групи и организации 

алчността е подкрепяна и институционализирана като вътрешно-групова норма 

и статус допринасящ за укрепване на самоуважението на носителите си, хората 

от конкуриращите се групи и организации вземат по-алчни решения в опитите 

да осигурят на своята собствена група или организация благоприятна 
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ресурсна, информационна или властова асиметрия в разпределителни 

ситуации и дилеми каквито в социално-икономическата действителност са 

борбите за пазарно и/или политическо надмощие (Schopler & Insko, 1992).  

Когато същите хора участват в решаването на същите разпределителни 

дилеми като частни личности освободени от ролевата, груповата и 

организационната си идентичност те вземат много по-кооперативни и 

симетрични разпределителни решения (Schopler et al., 1995). Когато груповия 

или организационен лидер окуражава с подкрепления и награди своите 

сътрудници да използват участниците от други групи и организации, тези 

сътрудници се държат значително по-конкурентно (Schopler & Insko, 1992), 

въпреки, че изследванията показват, че автентичната им нагласа е да са 

кооперативни, емпатични и справедливи в отношенията с другите (Schopler et 

al., 1994).  

Процедурната взаимозависимост, която касае процесите чрез които 

хората в дадена група се опитват да постигнат консенсус по даден въпрос също 

е сред важните детерминанти на конкурентните отношения между групите и 

организациите. Тя определено задълбочава влиянието на алчността върху 

неавтентичната конкурентност защото благодарение на нея неавтентичното 

решение представителите на дадена група или организация да се държат 

алчно и свръконкурентно с представителите на други групи и организации не 

може да бъде приписано на никой от тях лично, а е скрито от процедурата 

(Wildschut, Pinter, Vevea, Insko, & Schopler, 2003).  

Дори отделните групови дискусии във вътрешно-групов и организационен 

контекст могат да активират нормативен натиск върху членовете на групата 

да действат неавтентично агресивно, конкурентно и дехуманизирано в 

междугруповите отношения с представители на външните групи и организации 

и неавтентично фаворитизиращо и безкритично към членовете на своята група 

и организация (Wildschut, Insko, & Gaertner, 2002). Системно-психодинамичните 

изследвания и практически наблюдения показват също, че когато хората 

очакват да си взаимодействат с представител на външна спрямо тяхната 

собствена група или организация, те системно  изпитват нарастване на 

тревожността и недоверието си към тази външна група или организация, дори 

когато не познават нито един неин представител лично (Wildschut, Insko, & 
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Pinter, 2004). Когато членовете на дадена група или организация трябва да 

постигнат консенсус, например, вместо да предприемат съгласувани с 

вътрешните им потребности, ценности и убеждения, т.е. автентични действия 

при вземането на решения, те се държат или свръх-конкурентно или свръх-

конформно във взаимодействията помежду си, чувствайки се, обаче, все по-

неавтентични и отчуждени от себе си, от колегите си в групата и от решението, 

което са взели съвместно с тях, но чрез подобен фалшив консенсус (Wildschut 

et al., 2003). 

 

Откритият от системната психодинамика „ефект на несвързаността” 
обяснява комплексните ефекти на груповата психодинамика, 
междугруповите и организационните отношения върху автентичността 
или неавтентичността на човешките преживявания, поведения и 
отношения в групов, организационен и социален контекст.  Той очевидно 

има огромна обяснителна мощ в множество реални групови, междугрупови, 

организационни и социални взаимодействия в икономическия и политическия 

живот на хората, защото демонстрира как груповите, междугруповите, 

организационните роли и идентичности на хората могат да са източник на 

множество влияния върху изразяването на частната идентичност на човека, на 

реалното му Аз в групов, междугрупов, организационен и социален контекст. 

Освен това той ни показва как с развитието на една група, на една организация 

и на обществото създаването и поддържането на групово, организационно 
и социално пространство за сигурно и свободно изразяване на 
автентичниите човешки преживявания, поведения и отношение, може да 
превърне самите групи, организации и общества в по-автентични, 
емпатични, здрави и съзидателни човешки общности.  

Аналитичната социална психология показва: 

• как груповата и организационната структура има определящо 

значение за живота на всяка група, организация или общност,  

• и какви са системно-психодинамичните сили, които поддържат или 

променят тази групова, организационна или социална структура.  

Изследванията както при животните, така и при хората (Wittemyer & Getz, 

2007; Worchel & Shakelford, 1991) демонстрират решаващото значение на 
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диференциацията на груповите, организационните и социалните роли за 
ефективното функиониране на групите, организациите и обществата. В 

частност, групите и организациите, в които членовете им имат добре 

дефинирани, приемани от тях и взаимнодопълващи се роли са: 

• по-способни да управляват ограничените си ресурси (Harris, 2006),  

• по-ефективни в рутинните си дейности (Peterson, Mitchell, Thompson, & 

Burr, 2000),  

• по-адекватно и креативно реагиращи в непознати и неочаквани 

ситуации (Firestone, Lichtman, & Colamosca, 1975).  

Съгласно системно-психодинамичната интерпретация членовете на 

подобни групи, организации и общества с осмислени, желани и съгласувани 

роли се чувстват наистина облагодетелствани от координираността и 

организираността на групите, организациите и обществата си и като резултат 

от това техните индивидуални преживявания, поведения и отношения в тях се 

възприемат като автентично себеизразяване, като автентичен групов, 

организационен и социален живот. Ефективните групови, организационни и 

социални структури, които водят и до високи резултати в дейността на групите, 

организациите и обществото имат тенденцията и да са устойчиви, стабилни 

и...автентични. Разбирайки и преосмисляйки различията в структурирането на 

груповите, организационните и социалните си отношения, хората стават 

системно-психодинамични компетентни и по-готови за автентична, вътрешно 

мотивирана промяна в своята групова, организационна и социална култура.  

 

Неотдавна имах възможност да публикувам част от резултатите от едно 

емпирично проучване, в което се опитах да направя системно-психодинамичен 

анализ, който да свърже концептуално и практически традициите в социално-

психологическите изследвания върху доброволчеството със системно-

психодинамичния подход към различните форми на обществено-политическа 

активност и гражданска ангажираност (Димитров, 2011). В изследването бяха 

разгледани различни взаимовръзки между индивидуалните различия в 
автентичността, мотивацията, социалните ориентации и личностните 
черти на хората, от една страна, и различните показатели за устойчивото 
практикуване на доброволчество, обществено-политическа активност и 
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гражданска ангажираност, от друга - в една относително голяма извадка от 

1246 българи.  

Ще ви разкажа за откроената в изследване предиктивна роля на: 

• ниското ниво на фокусираност върху себе си и върху самозащитата, и 

изтъкването на собствените интереси; 

• ориентацията към идентификацията с обществения интерес 

• автентичността в преживяванията, поведенията и отношенията с 

другите 

• и екстраверсията 

в развитието и устойчивостта на гражданските практики на обществено-

политическата активност, гражданската ангажираност и просоциалното 

поведение. Разбира се, от гледната точка на интерактивно-процесуалните 

модели за практическа мобилизация на активно, компетентно и автентично 

гражданско участие в обществено-политическия живот и социалния живот.  

Участието на гражданите в живота на гражданското общество и 
демократичните институции има множество форми, отличаващи се с това, че 

хората действат не само водени от собствените си специални (частни) 

интереси или от контекстуални фактори. Те устойчиво се ангажират с това да 

помагат напълно доброволно и безкористно на другите хора, техните общности 

или да се застъпват и работят за обществения интерес. В тези случаи говорим 

за зряла и устойчива гражданска ангажираност, системно – а не ситуативно, - 

просоциално гражданско участие в обществено-политическия живот и 

дългогодична доброволна и безкористна социална активност (Snyder & Omoto, 

2007; 2008). В някои случаи, социалната активност е с признаците на 

спорадичен обществено-политически активизъм (участие в избори, в едни или 

други краткосрочни кампании), в други – гражданите с години се застъпват за 

приемането и промяната на определени обществени политики, или участват 

редовно и дългосрочно в различни движения, неправителствени организации и 

граждански инициативи (в това число като техни доброволци и дарители на 

средства за дейността им). Тази социална активност е измерител за зрелостта, 

отговорността и компетентността на гражданското поведение, чрез което 

индивидуално или колективно хората се ангажират с решаването на важни 

проблеми в обществено-политическия живот (Boyte & Kari, 1996). Това 
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просоциално поведение е също така ключово за изграждането и 

възпроизводството на „психосоциалния капитал” на обществото (Putnam, 2000).  

Изследванията върху устойчивостта – в контраст на спорадичността, - на 

активното гражданско поведение (Van Vugt et al. 2000; Verba et al., 1995) 

потвърждават значението на непрекъснатото гражданско участие и 

доброволчество за устойчивостта и ефективността на институциите на 

гражданското общество и демократичната държава. Важен аспект в този анализ 

е разбирането, че водеща за осигуряването на устойчивостта на подобни 

фундаментални за демокрацията граждански практики е ролята на 

автентичните индивидуални ценности, неподправената гражданска 

идентичност и осмислената просоциална и безкористна вътрешна мотивация 

на личността за ангажираното й участие в гражданския живот (Snyder & Omoto, 

2007; 2008).  

В изследването направих опит да откроя основните мотивационни, 

диспозиционни и личностни фактори, които могат да са в основата на 

устойчивото във времето ангажиране с различни форми на обществено-

политическа активност и гражданското участие. В частност, изследователският 

модел бе така организиран, че да ми позволи да сравня предиктивната мощ на 

индивидуалните различия в мотивацията, личностните черти, личностната 

автентичност и социалните ориентации на респондентите в обясняване на 

различията в показателите за устойчива гражданска ангажираност и 

обществено-политическа активност. Най-общо, хипотезата на изследването 
ми беше, че има значими различия на мотивационно и личностно ниво, а 
също и в социалните ориентации на изследваните лица, които позволяват 
надеждно да се построяват предиктивни модели за разбиране и 
мобилизация на една устойчива – а не просто спорадична (ситуативна), - 
обществено-политическа активност и гражданска ангажираност на хората 
в български условия.  

В този модел бяха важни както мотивационните, диспозиционните и 

личностови предпоставки, така и собствения жив опит (автентичните 

преживявания, нагласи и убеждения) в гражданския живот на хората, а също и 

въздействието на последиците (резултатите) от собствената обществено-

политическа активност и гражданска ангажираност. На равнището на 
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предпоставките за устойчиво, зряло и компетентно гражданско включване в 

обществено-политическия живот в редица по-рано проведени и публикувани 

изследвания се идентифицират специфични мотивационни и личностни 

тенденции оформени от жизнените обстоятелства в психосоциалното развитие 

и сoциализацията на личността, които я правят по-склонна да се ангажира 

последователно и дългосрочно с различни форми на гражданско участие 

(Snyder et al., 2009).  

Специално внимание в представената тук малка част от резултатите от 

изследването ми се отделя на тези мотиви, нагласи, личностни черти и 
характеристики на социалната ориентация на личността, откроени в 
досегашните изследвания, които я правят по-предразположена да взема 
активно и редовно участие в обществено-политическия живот 
относително независимо от действащите контекстуални и ситуативни 
фактори, които също безспорно оказват влияние върху социалната активност 

на  хората, която понякога е по-скоро реактивна (както е при редица протестни 

акции) или опортюнистична (както е при появата на нови източници за проектно 

финансиране)( Clary et al.,1998; Davis, 1980; 2005; Omoto & Snyder, 1995; Penner 

& Finkelstein, 1998; Simon et al., 2000).  

Социалните (диспозиционни) ориентации към:  

(а) емпатична загриженост за другите,  

(б) към състрадание и готовност да се помага на нуждаещите се в 

обществото като цяло също се открояват в редица изследвания и се 

проследяват в модела на изследването (Batson, 1998; Davis, 1996; Davis et 

al.,1999; Dovidio et al., 1990).   

Устойчиви черти на личността като екстраверсията, откритостта към 

опита, емоционалната стабилност и съвестността също са често докладвани в 

чуждестранните изследвания като надеждни предиктори на активното 

гражданско участие (Atkins et al., 2005; Matsuba et al., 2007; Penner, 2002) и бяха 

включени в списъка от контролирани в представеното тук изследване 

променливи.  

Сред независимите променливи, разбира се, бе и личностната 
автентичност с нейната многомерна структура (Kernis & Goldman, 2005; 

2006). Ще отделя по-специално внимание на представянето й, тъй като 
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централната идея в системно-психодинамичната ми хипотеза за 
основните детерминанти на обществено-политическата активност и 
гражданската ангажираност бе, че тяхната устойчивост е всъщност до 
голяма степен функция именно на личностната автентичност.  

Кернис и Голдмън (Kernis & Goldman, 2005;  2006) в многофакторната си 

рамкова концепция за автентичността обединяват всички по-ранни наблюдения 

и емпирични находки в изследванията на взаимовръзките между 

автентичността и здравото, пълноценно психосоциално функциониране на 

личността. От гледната точка на целите на системно-психодинамичното 

изследване на предикторите на устойчивата обществено-политическата 

активност и гражданската ангажираност, полезността на техния концептуален 

модел трудно може да се подцени.  Той интегрира разбирането, че 

автентичността отразява степента, в която мислите, чувствата и 
поведенията на личността са отражение на нейното същинско, „реално 
Аз”. Акцентът е върху преодоляването на несъзнаваните защитни нагласи и 

субективни уклони към себеобслужващо самоизтъкване при преценката на 

информацията, откритостта и доверието във вътрешните преживявания и 

използването им при самоопределянето на поведението и междуличностните 

отношения (Cloninger, 1993; Deci & Ryan, 1995; 2000). Автентичността се 

определя и като вътрешно невъзпрепятствано функциониране на 
„ядреното Аз” в ежедневието на човека.  

При това, на личностната автентичност се гледа като на система от 
четири взаимосвързани, но и обособени процеса:  

• дълбинно частно себеосъзнаване;  

• непредубедена - без субективен уклон и автоматичен социален 

конформизъм, - обработка на преживяванията; 

• автентично поведение и 

• автентични междуличностни, групови и социални отношения.  

Всеки от тези компоненти в системата на автентичното психосоциално 

функциониране има специфични характеристики, които допринасят съществено 

за разбирането на мястото на автентичността в контекста на системно-

психодинамичния анализ на факторите за устойчивата – в контраст на 
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спорадичната, реактивна или опортюнистична, - обществено-политическа 

активност и гражданска ангажираност на българите. 

Първото измерение на автентичността е задълбоченото частно 
себеосъзнаване и самопознание на Аза – то се отнася до насочеността към и 

мотивацията за самопознание, приемане и доверяване на собствените 

(вътрешни) потребности, мотиви, чувства, желания и самовъзприятия. Налице 

е мотивация да се разбират и осмислят по-пълно и по-точно собствените  

действителни силни и слаби страни, цели и аспирации, диспозиционни 

характеристики и емоционални състояния. По-доброто и по-артикулираното 

познание на собственото  „реално Аз” подпомага автентичните хора в 

психодинамичната интеграция на вътрешно съгласуваната и многопластовата 

им представа за себе си – личната им Аз-идентичност (Godman & Kernis, 2002). 

Функционирайки по-автентично в интрапсихичен план, хората придобиват не 

само задълбочено частно (достъпно само на тях самите) самопознание, но и 

осмислено от самите тях разбиране на своята комплексност,  приемането на 

наличието на множество - често несъзнавани и вътрешно противоречиви, - 

страни на своето невидимо за света „частно и реално Аз”, и ги интегрират по-

пълно и по-динамично в една по-съгласувана и по-диференцирана частна Аз-

концепция, с която се самоотъждествяват. Това им позволява и по-висока 

функционална гъвкавост на интапсихично и психосоциално равнище (Goldman, 

2004), а оттук – и по-висока степен на вътрешна увереност в способността им 

да използват множеството страни на своето Аз при справянето си със 

житейските предизвикателства в социалния и културно-историческия контекст 

на собствения си живот. Подобна функционална гъвкавост води до снижаване 

на невротичната тревожност – дори при високи нива на нормалната 

(екзистенциална) тревожност, - и до подобряване на справянето и усещането 

за автономност и самоопределение дори когато екзистенциалната и 

социалната действителност са наситени с проблеми и ограничения (Harter, 

1999). Фелдман Барет и сътр. (Feldam Barrett et al., 1996; 2002) , например, 

доказват в изследванията си, че показателите за автентичност корелират 

положително с личната ефикасност и негативно с тревожността, съмненията в 

себе си и защитното избягване.  
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Себеосъзнаването като компонент на автентичността е един 

жизненоважните фактори за здраво и пълноценно психосоциално 

функциониране и развитие на индивида – то подпомага интеграцията на Аза и 

себеприемането – в крайна сметка личността възприема непрекъснато и 

интегрира повече информация за различните свои страни в комплесната си 

личностна идентичност.  

Вторият компонент на автентичността в този модел е 
безпристрастното, неповлиявано от защитни процеси, субективни уклони 
и атрибуции, и външни и компулсивни влияния  получаване и 
обработване на отнасяща се към Аза информация. Това е свързано с 

обективността при осмислянето и приемането на собствените положителни и 

негативни страни, и другите вътрешни преживявания, чувства и възприятия на 

базата на една непрекъсната и многопластова връзка с реалността. Те не се 

отричат и изкривяват защитно, или преувеличават с цел изкуствено 

себеизтъкване и самообслужване, или социално конформното им 

модифициране. Непредубедената, без субективен уклон преработка на 

релевантната за Аза и частната му Аз-идентичност информация отразява 

относителното отсъствие на интерпретативни и атрибутивни изкривявания 

(както е при действието на защитните механизми и нарцистично мотивираните 

тенденции за грандиозност и съпоставително превъзходство на Аз-а). Налице е 

снижена ориентация към себеобслужване чрез лични и културно-

детерминирани самозаблуди и илюзии, митове, рационализации и 

идеологически и псевдо-научни интелектуализации. Автентичните хора просто 

не се ангажират с подобни примитивни агресивно-защитни и/или пасивно-

защитни тактики (Feldman Barrett et al., 2000).  

Този компонент на автентичността е свързан пряко и със системно-

психодинамичната интерпретация на ролята на несъзнаваните защитните 

механизми на Аза – били те интрапсихични (като изтласкването и проекцията) 

или психосоциални (като приемането на удобни, но изкуствени и 

инструментални,т.е. фасадно-конформни социални идентичности), - в 

процесите на междуличностни, групови и социални взаимодействия (Harter et 

al., 1997). Незрелите и по-примитивни защити на Аза водят до съществени 

деформации на картината за вътрешната и външната реалност, и отказ да се 
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приемат и преработват неприятните и плашещи емоции, идеи, факти и 

преживявания, а с това и до сериозни проблеми в адаптацията и развитието на 

личността. На това ниво автентичността допринася за една по-внимателна, 

обективна или поне честна, но винаги по-пълна и многостранна представа на 

Аза за себе и за действителността извън себе си,  и така – за по-автономни и 

градивни избори на ефективни поведенчески модели, основаващи се на 

непрекъсната проверка на действителността и вътрешно мотивирано 

изразяване на собственото „реално Аз”.  

И обратно, неавтентичното ангажиране със защитни и атрибутивни - 

себеобслужващи или социално конформни, - изопачаващи картината за 

действителността в интрапсихичен план, - процеси ограничава възможностите 

за ефективно и задълбочено частно себеосъзнаване и пълноценно, и 

автономно психосоциално функциониране. Субективните самозаблуди, 

защитните илюзии и фалшивите представи или привнесени отвън 

интерпретации за себе си в света са много по-дисфункционални от 

внимателната, не винаги привлекателна представа за действителното 

състояние на нещата (Harter, 1999; Blaine & Crocker, 1993; Goldman & Kernis, 

2005) - особено що се отнася до дългосрочните им ефекти върху пълноценното 

психосоциално функциониране.  

Системната психодинамика отдавна е разкрила причините за тези 

деформации в следствие от действието на несъзнаваните защитните 

механизми на Аза, групата и общността изправени пред тревожността и 

несигурността си в екзистенциален и социален план, и склонни на 

неавтентично себевъзприемане и поведение в името на избягването и 

прикриването им от собственото съзнание.  Емпричните изследвания показват, 

че автентичните личности са по-малко склонни към подобно себеобслужващо, 

самозащитно и социално-конфромно деформиране на преживяванията и 

поведенията си. Хората, които използват по-примитивни интрапсихични и 

психосоциални защитни механизми напротив - не само изкривяват картината си 

за вътрешната действителност на психичния си живот, но и страдат от 

множеството психични, междуличностни и социални последствия на 

собствената си неавтентичност. Защитното функциониране е антипод на 

автентичните интрапсихични процеси и води до подоптимално психосоциално 
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функциониране и развитие, а понякога и до психопатология. Автентичността е 

свързана с по-обективна и диференцирана самооценка, по-пълно 

себеразбиране и себеприемане (Goldman, 2004). Голдмън и Кернис (Goldman & 

Kernis, 2002; 2004) емпирично потвърждават, че пълнотата на 

себевъзприятията и втория компонент на автентичността са положително и 

значимо свързани.   

Третият компонент на автентичността в използвания в изследването 

ми модел се отнася към избора на поведения в по-пълно съответствие със 
собствените вътрешни ценности, предпочитания, потребности и чувства, 
и към изразяването в поведението на собствената, частна Аз-идентичност 

за разлика от действието по един „фалшив”, насочен инструментално към 

поощренията или санкциите от средата и одобрението на околните начин. По 

същество, този компонент е поведенческия продукт на задълбоченото частно 

себеозсъзнаване и непредубеденото, правдиво преработване на 

информацията за себе си в света. Наистина съществуват обстоятелства, в 

които несъобразеното с условията изразяване на собственото „реално Аз” води 

до сериозни социални санкции – например, когато личността е под мощен 

групов, организационен или социален натиск да се идентифицира с идеологии 

и ценности, които сама не разбира и приема. В тези обстоятелства 

автентичността се проявява чрез по-високата чувствителност към 

несъответствията между тенденциите на „реалното Аз” и натиска на средата, а 

също и чрез по-ясната представа за потенциалните последици на изборите, 

които личността прави на поведенческо равнище. Един от най-типичните 
психодинамични показатели за отсъствие на автентичност в групов, 
организационен и социален контекст е именно сляпото подчиняване на 
действието и въздействията от средата – автоматичния групов, 
организационен или социален конформизъм (Blaine & Crocker, 1993).  

Автентичното поведение може да се разграничи от неавтентичното по 

това, че първото се основава на осъзнавани, вътрешно мотивирани и 

осмислени поведенчески намерения и избори. Автентичното поведение се 

ръководи от честна преценка на всички аспекти на Аз-а, гарантирана от 

представените по-горе първи и втори компонент на автентичността. Всъщност, 
автентичното поведение е резултат от избори, насочени към личностно 
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осмислени решения и резултати. Тези избори с форма на 
самоопределение основаваща се на отчитането на проблемите, мотивите, 
убежденията, ценностите и чувствата ни. И обратно, неавтентичното 
поведение рядко се основава на съзнателен личностно осмислен избор и 
се съпровожда с несъзнаване на това, че се игнорират, опростяват и 
изкривяват важни страни на интрапсихичната реалност на собственото ни 
истинско Аз при насочването и организацията на поведението, които са 
прояви на себеотчуждение и в най-тежките случаи – на деперсонализация. 

Автентичността на човека не е автоматичен резултат от натрапчиво 

желание да се действа съгласно поривите на собственото „истинско Аз”, а 

отразява един свободен, съзнателен и естествен израз на собствените 

неподправени чувства, мотиви и предпочитания, дори когато те са в разрез с 

непосредствените обстоятелства в средата и водят до конфронтация и 

непосредствен сблъсък с тях. Автентичността негативно корелира с 

готовността на личността да се ангажира в низходящи социални сравнения, 

себенаблюдаване и нагаждане в публичен контекст, и стратегическо и 

инструментално („макиевелистко”) формиране на подвеждащи впечатления и 

реакции у околните (Feningstein et al., 1975).  

Себеосъзнаването, безпристрастното преработване на информацията и 

автентичните поведенчески избори като компоненти на автентичността са тясно 

взаимосвързани и в същото време ясно очертани като отделни фактори 

асоциирани с показателите за здраво психосоциално функциониране на 

личността. Към тях естествено се добавя и още един – четвърти, - значим 
компонент – автентичността в междуличностните отношения, груповите и 
социалните взаимодействия. „...Да си автентичен означава да си самия себе 

си, да си искрен и неподправен в отношенията с другите” (Deci & Ryan, 1985).   

Автентичността в отношенията и взаимодействията с другите в 

междуличностен, групов, организационен и социален контекст представлява 

израз на това, че личността цени и се стреми към откритостта, прозрачността, 

искреността и правдивостта в близките си връзки и взаимодействията си 

другите хора. По същество, този компонент на автентичността предполага, че 

човек е непресторен, истинен, честен в социалните си нагласи и мотиви, и в 

конкретните си взаимодействия в междуличностен, групов и социален контекст, 
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а не да се преструва и нагажда към обстоятелствата в груповия, 

организационния и социалния контекст. Това изисква отчитане на реалната 

значимост на автентичните отношения с другите като част от изразяването в 

отношенията на собственото „реално Аз” и приемането на възможността Аза и 

другите да установяват и поддържат подобни реципрочни отношения.  Нещо 

повече, отчитайки че диспозиционната автентичност говори за по-висока степен 

на себепознание и себеразбиране, готовност за обективно оценяване на себе 

си и другите, автентичността в отношенията означава и по-пълноценна 

съгласуваност в междуличностните и социалните възприятия. Това се 

потвърждава в изследванията, проведени в парадигмата на теорията за 
социалната верификация в различен групов, организационен и социален 

контекст  (Harter, 1997) – например, в психотерапевтичните взаимоотношения 

пациентите са мотивирани да разширят себеразбирането си в терапията и 

търсят влизането в отношения, които верифицират и реинтегрират 

съществуващата им частна Аз-концепция. Психодинамиката на 

себеверификацията на личната Аз-идентичност в отношенията с другите се 

разгръща  именно когато и останалите компоненти на автентичността са 

налице. И обратно, при ниска автентичност на интрапсихично (когнитивно-

афективно) и поведенческо ниво, в междуличностните, груповите и социалните 

отношения се активират съзнателни и несъзнавани процеси на неавтентично 

себепредпазване и себеприкриване, себеизтъкване и себепредставяне, 

формиране на „фалшиви” инструментално ориентирани впечатления у 

околните, които изкривяват междуличностните и социалните възприятия, 

оценки и отношения.  

Слабите прояви на автентичност (квази-автентичността) в поведението 

често разкриват наличието на базисна несигурност в отношението към себе си 

(себеотчуждение) като искрен партньор на другите, която от своя страна 

увеличава мотивацията за съзнателно или несъзнателно себезасилващо 

представяне и фалшиво себеизтъкване (Downey et al., 1998; Edwards, 2000). 

Разминаването между себевъзприятията и възприятията за това как ни 

възприемат партньорите в междуличностните отношения, например, тласка 

хората или към опити за формиране на „фалшив положителен образ за себе 

си” в представите на другите, или към автоматичен социален конформизъм с 
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техните представи за нас.  Герген и Герген (Gergen & Gergen, 1988) 

установяват, че хората, които изпитват сигурност в междуличностните, 

груповите и социалните си отношения оценяват по-акуратно сходствата и 

различията във възприятнията и преживяванията си с тези на социалните си 

партньори. Те се чувстват по-разбирани и приемани от партньорите, с които се 

отнасят неподравено, автентично. Автентичните отношения водят до 

реципрочни процеси на себеразкриване, споделено доверие и близост 

(Goldman & Kernis, 2002). Така, автентичността в отношенията опосредства 

постигането на близки, доверителни и интимни връзки с хората, които от своя 

страна подпомагат автентичното себеизразяване на „реалното Аз” в 

междуличностен и социален план, без преживявания за риск, заплаха и 

опасения за критика. В подкрепа на това наблюдение Дескътнър и Телен 

(Descutner & Thelen, 1991)  установяват в изследванията си значима корелация 

между автентичността в отношенията и преживяването на сигурност в тях, 

свързани с липсата на страх от неразбиране, отхвърляне и саркастична или 

цинична критика. В групов, организационен и социален контекст хората, 

постигащи автентичност в отношенията си се ангажират в по-здрави, по-

удовлетворяващи и по-пълноценни взаимодействия със значимите за тях други 

хора и групи, в сравнение с хората с висока интерактивна неавтентичност. При 

това, автентичността в отношенията помага – както открива в изследванията си  

Креймър (Cramer, 1990), – партньорите да възприемат взаимното, споделено и 

балансирано себеизразяване  на своите истински чувства, желания и 

потребности. Това е фактор, който поражда удовлетвореност във 

взаимодействията, взаимна валидизация и усещане за подкрепа на 

автентичността във взаимоотношенията с партньорите. 

Личностната автентичност като многомерен психологически конструкт 

демонстрира стабилни връзки с други важни променливи в изследванията на 

публичното и частното себеосъзнаване (Fenigstein et al., 1975), 

себеобслужващите уклони в информационната преработка и атрибутивните 

процеси в социален контекст. Значението на автентичността в поведението се 

потвърждава и от резултатите в изследванията на съгласуваността между 

личностните нагласи и социалното поведение от Гордън (Gordon, 1968) и 

Хартър (Harter, 1999). Автентичността в отношенията получава специално 
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място в проучването на себеразкриването и близките междуличностни, групови 

и социални отношения (Goldman et al., 2005a; 2005b).  

Всичко това превръща автентичността в централно понятие в 

изследванията и практиката на системната психодинамика, именно поради 

капацитета му да интегрира изводите от разнообразните психологически 

изследвания върху процесите лежащи по-дълбоко в основата на пълноценното 

психосоциално функциониране и развитие на човека. От гледната точка на 

системната психодинамика е важно да се отчита, че емоциите, 

преживяванията, мислите и информацията, които не съответстват на 

собствената, дълбинна и реална Аз-идентичност на човека почти винаги 

пораждат усещане за реална или символна заплаха и оттук – тревожност и 

фрустрация, - които водят до снижена самооценка и мощни негативни афекти и 

самозащитно обусловени поведенчески и комуникативни смущения. Опитвайки 

да се предпазят от тези преживявания, хората мобилизират и използват 

огромен набор от интрапсихични и психосоциални защитни механизми. Те 

могат да бъдат представени като „..дълбинно мотивираните когнитивно-

афективни, поведенчески и психосоциални стратегии, които предпазват Аза от 

възприемане на заплахите и поддържат положителната му самооценка, 

редуцирайки негативните афекти и запазвайки положителната репрезентация 

на значимите за човека фигури” за сметка на неговата автентичност (Campbell, 

1990). Това, че защитните механизми редуцират пълноценното и правдиво 

възприемане на собствените преживявания на човека, които са заплашителни и 

неприемливи чрез изкривяване на осъзнаването им, е класически принос на 

психодинамичните подходи в психологията. При преживяване на реална и 

символна заплаха за самооценката си, хората контролират чрез несъзнаваните 

и преднамерените си защити осъзнаването на преживяванията, потребностите 

и чувствата си. В резултат, те се отдалечават символно от заплахата и нейното 

емоционално преживяване в известна степен и избягват или модифицират 

мислите и чувствата си, които застрашават представата им за собственото им 

Аз и за действителността, в която функционират и се развиват.  

Моделът на автентичността като многомерен системно-психодинамичен 

конструкт позволява да се наблюдава как и точно за какво хората с ниски нива 

на автентичност използват защитните си механизми в реален групов, 
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организационен и социален контекст. И обратно, постигането на по-високи нива 

на автентичност в междуличностен и социален контекст води до промяна в 

мотивацията и разбирането на хората за собствените им дисфукционални 

защити и ролята им в процеса на симптомообразуването и устойчивостта на 

проблемите в психосоциаланото им функциониране и развитие. Налице са, 

например, множество вербални и невербални маркери за действието на 

защитните механизми (Cramer, 1990), които позволяват да се проследят 

мотивационните стратегии на хората в опитите им да предпазят съзнанието си 

от възприемане на реалните, символните и въображаемите заплахи. Например, 

те рационализират, обвинявайки другите и обстоятелствата за проблемите си, 

или отказват на конфликтните и неприемливи емоции и фантазии достъп до 

съзнанието си, идентифицирайки се само с приемливите в междуличностния, 

груповия, организационния или социален контекст на поведението си чувства, 

желания, емоции и представи.  

Изследването на връзката между действието на тези защитни процеси и 

автентичността в психосоциалното функциониране е изключително благодатна 

тема от гледната точка на системно-психодинамичния анализ на факторите за 

устойчива – в контраст на външно индуцираната и по-скоро спорадична, 

реактивна или опортюнистична, - обществено-политическа активност и 

гражданска ангажираност.  

Кембъл и сътр. (Campbell et al., 1996), докладвайки резултатите от своите 

изследвания върху ролята на защитните стратегии потвърждават връзката 

между ниските показатели за диспозиционна автентичност и наблюдаваните 

ниски нива на осъзнато разбиране и приемане на собствените застрашителни 

преживявания, емоции и поведения, от една страна и от друга – високите нива 

на защитно изкривяване на преживяванията, разглеждано като 

реинтерпретация и модификация на преживяванията и събитията по посока 

нагаждането им към същестуващата в контекста инструментална ролева или 

социална идентичност.  

Тези данни потвърждават и по-рано направените наблюдения, че 

защитните процеси – както в интрапсихичен, така и в психосоциален план, - 

затрудняват автентичното себеизразяване на личната Аз-идентичност в групов 

и социален контекст. Независимо от това какви интрапсихични и психосоциални 
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защитни механизми се използват от хората в техните междуличностни, групови 

и социални взаимодействия, общият ефект на действието им е снижената 

автентичност на едно или повече нива – когнитивно-афективно, поведенческо 

или интерактивно, придружавано oт нарастване на усещането за 

себеотчуждение и деперсонализация.  

Може да се каже, че високата автентичност на поведенията и 

отношенията, които разглеждаме като прояви на устойчива обществено-

политическа и гражданска ангажираност се наблюдава при отсъствие на 

дисфункционални интрапсихични и психосоциални защитни процеси (Edwards, 

2000), т.е. когато обществено-политическата и гражданската ангажираност са 

постоянно себеизразяване – а не спорадично или контекстуално индуцирано 

фасадно представяне, - на собствената, лична идентичност на Аза. И обратно, 

засиленото действие на едни или други защитни механизми в груповия и 

социалния контекст на обществено-политическия и граждански живот на човека 

се придружава от прояви на „фалшива”, квази-автентична (себеотчуждена) или 

дори напълно неавтентична (деперсонализирана) активност и ангажираност, 

вменени от натиска на средата или изискуемите в нея социални идентификации 

с ролята на активен гражданин. Пара-адаптивният ефект на защитните 

механизми се наблюдава не само като снижаване на автентичността на 

преживяванията, поведенията и отношенията в групов и социален контекст, но 

и като хронична неудовлетвореност от груповия, организационен и социален 

живот на индивида. Колкото по-високи са нивата на автентичност, толкова 

повече хората са способни да се справят с представляващите заплаха за Аза 

им преживявания и влияния на средата по един осъзнат, неподправен и 

недеформиращ ги начин, а това от своя страна е устойчиво свързано и с 

подобрено психосоциално функциониране, по-висока самооценка и субективна 

удовлетвореност от участието в социалния живот.  

Автентичността води и до още една важна придобивка – хората усвояват 

една по-релаксирана, балансирана и неоценъчна (диалектическа) осъзнатост 

за непосредствените си преживявания и чувства в социалното си поведение. 

Нараства усещането за подобрено психично здраве и благополучие, а заедно с 

това и усещането за пълноценно психосоциално функциониране дори в много 

сложна и неблагоприята групова и социална среда. Автентичното 
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себеосъзнаване, например, върви ръка за ръка с подобряване на възприятията 

за различните вътрешни и външни стимули, с компетентното и внимателно 

описание на собствените вътрешни състояния и със способността да се 

насочва вниманието към текущите задачи и предизвикателства по един 

неоценъчен и недефанзивен личностно осмислен начин. Автентичността в 

поведението и отношенията е свързана с подобрена компетентност в 

описанията, които хората дават на наблюдаваните от тях събития и процеси в 

груповия, организационния и социалния живот по един вътрешно мотивиран и 

съгласуван с Аз-идентичността им начин. Като цяло постигането на 

автентичност в социалните взаимодействия предсказва надеждно подобрените 

показатели за позитивно психосоциално функциониране на личността и в 

частност – по-високата насоченост към самоактуализация на потенциала й, 

подобрената жизненост (виталност), сниженото равнище на преживяван 

психичен дистрес] и редуцирането на съпровождащите ги соматични симптоми. 

Автентичното функциониране на индивида в различни социални роли 

еднозначно се асоциира и с подобрена психосоциална адаптация чрез 

използването на конструктивни, ориентирани към проблемите и източниците на 

стрес стратегии за индивидуално и социално справяне. Автентично 

функциониращите индивиди атакуват открито личните и социалните проблеми 

в живота си, планират осъзнато и проактивно участието си в мерки за 

решаването им и по-малко се ангажират в дисфункционални пасивно-защитни 

или агресивно защитни отклонения като отчуждението и негативизма в 

социалното си поведение. Това не само показва, че нарастването на 

автентичността позволява една по-ефективна саморегулация на собственото 

им поведение при постоянното участие в обществено-политическия и 

гражданския живот, но и позволява изграждането на една по-открита, активна и 

устойчива позиция в обществено-политическата им активност и гражданска 

ангажираност. Автентичното психосоциално функциониране взаимодейства 

положително и с основни аспекти на самооценката, както и с личностовата 

организация на себевъзприятието като цяло, а заедно с това и с 

функционирането на личността в ключови социални роли – гражданин, 

избирател и филантроп. Цялостната организация на представата за себе си 

като активен, отговорен и компетентен гражданин има отражение върху аспекти 
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от когнитивните и афективни структури и процеси, които организират и 

насочват управлението на свързаната със себе си в обществения живот 

информация. Автентичността като цяло корелира отрицателно с отричането на 

съществуващите проблеми и на действащите стресори и статусни асиметрии в 

груповия и обществения живот на личността. Постигането на автентичност в 

гражданското и социално поведение води до ангажиране с конструктивни 

стратегии за справяне – активно формулиране и решаване на проблемите, 

планиране, търсене на социална и емоционална подкрепа за реализация на 

стратегиите за справяне.  

В работата си Голдмън и Кернис (Goldman & Kernis, 2005) емпирично 

потвърждават предиктивните възможности на автентичността по отношение на 

още една важна група психодинамични променливи свързани с положителния 

напредък в различни фроми на групови и социални дейности и консултации:  

(1) самооценката и самоуважението като социален субект; 

(2) вътрешната съгласуваност и осмисленост на съдържанието и 

социално-ролевите модели в частната Аз-концепция; 

(3) ефективното функциониране и адаптаптивността, пластичността в 

изпълнението на различни социални роли. 

 

Всичко това превръща автентичността в изключително значим 
многомерен психологически конструкт, свързан с редица процесуални и 
резултативни фактори за ефективна и устойчива във времето 
обществено-политическа активност и гражданска ангажираност.  

 

Първичните данни в изследването бяха събирани в полеви условия със 

съдействието на 120 неправителствени организации, работещи в сферата на 

подпомагането на деца лишени от родителска грижа, преживели насилие жени 

и юноши, опазването на природата,  работата с малцинствени групи, 

пациентски и потребителски общности, и други НПО, работещи с 

маргинализирани и уязвими социални групи с относително нисък социален, 

икономически и политически статус. Изследването бе продължително и 

обхващаше 15-годишен период от средата на 1996-та година до средата на 

2011-та година. Обхванати бяха общо 1246 изследвани лица, които анонимно 
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отговориха на разпространения чрез различни неправителствени граждански 

организации комплексен въпросник, като 45% от отговорилите са служители и 

доброволци в проекти на партниращите организации с най-малко 5 години 

професионален стаж в „третия сектор”, а останалите участват в изследването 

на случаен принцип, но също имат минимум 5 години „биографичен стаж” като 

доброволци, активисти и дарители в проекти на различни неправителствени 

организации. Болшинството от изследваните се оказаха жени -  62,8%.  40,5%  

от изследваните бяха между 18 и 40 години, 45,5%  - между 41 и 50 години, 

всички останали бяха над 50 г. към момента на участието си в изследването. 

 

Специално конструираният пакет от въпросници за изследването 

позволяваше да се контролират следните независими променливи: 

• две основни мотивационни тенденции - алтруистичната и 
егоцентричната мотивация, - регистрирани чрез българската версия 

на въпросника на Омото, Снайдер и Хакет (Omoto et al., 1995); 

• социалните ориентации към (а) емпатична загриженост и 
състрадание към другите,  (б) загриженост за общото 
благополучие в обществото и (в) кооперативна ориентация към 
взаимопомощ в непосредствената общност (адаптация на 

въпросниците на Дейвис (Davis, 1980), Шпрехер и Фер (Sprecher & 

Fehr, 2005), Кларк и сътр. (Clark, Oullette, Powell, & Milberg, 1987)  и  

Филипс и Зилър (Phillips & Ziller, 1997); 

• заедно с това в изследването се регистрираха и индивидуалните 

различия по основните (“Big 5”) личностни черти, измервани с 

българската версия на NEO-R на  Коста и Макре (Costa, P. T. Jr.  &  

McCrae, R. R., 1992), адаптирана за български условия от ОS 

България; 

• в този пакет в заключителния етап на изследването бе включен и 

Въпросника за изследване на автентичността („AI-3”), създаден от 

Кернис и Голдмън (2005; 2006) и адаптиран за български условия от 

Матеева & Димитров (2011, 2012).  

Пакетът от въпросници включваше като контролирани зависими 
променливи няколко измерители на обществено-политическата активност и 
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гражданската ангажираност. Те се основаваха на адаптацията на въпросниците 

на Омото, Снайдер и Хакет (Omoto, Snyder, & Hackett, 1995), в които се 

регистрират както нагласите към активно участие в конкретни застъпнически, 

дарителски и доброволчески инициативи на неправителствения сектор, така и 

общата ангажираност в структури и дейности на институциите на гражданското 

общество и демократичната политическа система (клубове, организации, 

социални и политически партии и движения). Това позволяваше да се 

регистрира степента, в която изследваните не само текущо, но устойчиво във 

времето (в продължение на минимум 5 години) участват активно като 

сътрудници, дарители и доброволци в различни форми на обществено-

политическа, благотворителна и гражданска дейност. Агрегираните на тази 

основа индекси за устойчива обществено-политическа активност и устойчива 

гражданска ангажираност корелират умерено и положително помежду си (r = 

.33; p < .001) (Таблица 6). Двата индекса „Устойчива обществено-
политическа активност” и „устойчива гражданска ангажираност” се 

третираха като самостоятелни независими променливи в последвалите 

корелационни и линейно-регресионни анализи на събраните данни. Получените 

резултати за контролираните променливи, техните дискриптивни 

характеристики и корелации са представени в Таблица 6.  

Емпиричните данни потвърждават някои от установените в по-ранни 

чужди изследвания специфични връзки между мотивационните, 

диспозиционните и личностни фактори и устойчивата ориентация към 

обществено-политическа активност и гражданска ангажираност. Така, 

измерителите на мотивационните тенденции корелират положително и 

статистически значимо както помежду си, така и с индексите за устойчива 

гражданска ангажираност и обществено-политическа активност като 

корелацията е най-висока за (а) мотивационната тенденция ориентирана към 

другите (или алтруистичната, просоциална мотивация): r = .43; p<.001 – за 

устойчивата обществено-политическата активност; и r = .32; p<.001 – за 

устойчивата гражданската ангажираност, и (б) социалната ориентация към 

сътрудничество и взаимопомощ в непосредствената общност, с която се 

идентифицират изследваните (r = .29; p<.001 – за устойчивата обществено-

политическа активност и r = .18; p<.01 – за устойчивата гражданска 
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ангажираност). Умерени корелации с двата индекса имат също екстраверсията 

и емпатичната загриженост за обществените интереси.   

 
Таблица 6. Дискриптивна информация и корелации на контролираните променливи 

(N=1246) 

 
Статистическа значимост: * p<.01; ** p<.001. 

 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

280 

 

И четирите компонента на личностно-диспозиционната автентичност 

корелират изразено положително при висока статистическа значимост с двете 

независими променливи „устойчива обществено-политическа активност” и 

„устойчива гражданска ангажираност”.  
 
Таблица 7. Резултати от регресионните анализи с предикторите на устойчивата 
oбществено-политическа активност и гражданска ангажираност (N=1246) 

  
Предиктори в модела 

Обществено-политическа 
активност 

Гражданска ангажираност 

B SE β B SE β 
Алтруистична мотивация   .24 .05  .43***  .27 .04  .38*** 
Егоцентрична мотивация -.09 .05 -.11* -.08 .05 -.06 
Мотивационен модел-общо R2 = .40 R2 = .34 

 F = 27.32*** F=19.43*** 
   

Хуманистична ориентация  .09 .03  .18**  .06 .04  .11* 
Сътрудничество в общността  .23 .04  .23**  .13 .03  .08 
Състрадателност  .03 .04  .09  .12 .06  .09 
Емпатична загриженост   .09 .04  .12*  .33 .14  .24** 
Личен негативен опит -.09 .03 -.14* -.07 .08 -.09 
Диспозиционен модел-общо R2 = .07 R2 = .06 

 F = 12.35** F = 6.87* 
    

Екстраверсия .12 .03 .21**  .09 .03  .23** 
Съвестност .08 .05 .09  .06 .04  .09 
Емоционална стабилност .09 .03 .11*  .07 .05  .08 
Откритост към опита .06 .04 .08  .05 .06  .07 
Дружелюбност .09 .04 .12*  .04 .04  .05 
Личностен модел-общо R2 = .13 R2 = .05 

 F = 16.23** F = 4.36* 
   

Алтруистична мотивация .26 .03 .42***  .24 .04  .36*** 
Сътрудничество в общността .21 .03 .22**  .11 .05  .12* 
Емпатична загриженост .12 .04 .11*  .24 .03  .25** 
Екстраверсия .14 .02 .23**  .08 .04  .21** 
Интегриран модел- 1 R2 = .49 R2 =  .15 

 F = 30.05*** F = 23.75*** 
   

Автентичност – 1 компонент .37 .04 .56*** .30 .03  .50*** 
Автентичност – 2 компонент .31 .03 .52*** .32 .04  .51*** 
Автентичност – 3 компонент .25 .02 .48*** .29 .05  .44*** 
Автентичност – 4 компонент .33 .04 .53*** .30 .04  .47*** 
Алтруистична мотивация .26 .03 .42***  .24 .04  .36*** 
Сътрудничество в общността .21 .03 .22**  .11 .05  .12* 
Емпатична загриженост .12 .04 .11*  .24 .03  .25** 
Екстраверсия .14 .02 .23**  .08 .04  .21** 
Интегриран модел- 2 R2 = .78 R2 =  .66 

 F = 39.12*** F = 38.85*** 
Статистическа значимост: *p<.05; **p<.01; ***p<.001.  

 

Първото измерение на автентичността (1 компонент) 
„задълбоченото частно себеосъзнаване и самопознание на Аза” 
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статистически значимо корелира с „устойчивата обществено-политическа 

активност” (r = .54; p<.001) и „устойчивата гражданска ангажираност”(r = .49; 

p<.001). Вторият компонент на автентичността (2 компонент) 
„безпристрастното, неповлиявано от защитни процеси, субективни уклони 
и атрибуции, и външни и компулсивни влияния  получаване и 
обработване на отнасяща се към Аза информация” също – корелацията с 
„устойчивата обществено-политическа активност” е r = .50; (p<.001) и с 

„устойчивата гражданска ангажираност” - r = .46; (p<.001). Третият компонент 
на автентичността (3 компонент) „избора на поведения в по-пълно 
съответствие със собствените вътрешни ценности, предпочитания, 
потребности и чувства, и към изразяването в поведението на 
собствената, частна Аз-идентичност” корелира значимо с „устойчивата 

обществено-политическа активност” (r = .45; p<.001) и с „устойчивата 

гражданска ангажираност” (r = .42; p<.001). И накрая, компонент 4 в 

многомерната структура на автентичността - „интерактивната автентичност”, 

- също така корелира значимо с „устойчивата обществено-политическа 

активност” (r = .52; p<.001) и с „устойчивата гражданска ангажираност” (r = .46; 

p<.001). 

В последвалия регресионен анализ мотивационните тенденции, 

социалните ориентации, базисните черти на личността и компонентите на 

автентичността бяха използвани като специфични предиктори на гражданската 

ангажираност и обществено-политическата активност. Получените резултати са 

представени обобщено в Таблица 7, показвайки категорично, че 

мотивационните измерители успешно предсказват дисперията не само на 

показателите за устойчива във времето гражданска ангажираност, но и 

показателите за устойчива във времето обществено-политическа активност 

като това се дължи преди всичко на предиктивната мощ на просоциалната, 

алтруистична мотивация към другите и снижените показатели за егоцентрична 

мотивационна ориентация на изследваните, която корелира отрицателно с 

просоциалната мотивация.  

Мотивационната ориентация към другите (алтруизмът) е най-

изразения мотивационен предиктор на двете зависими променливи (β  = .43; p 

<.001 – за обществено-политическата активност и β = .38; p <.001 – за 
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гражданската ангажираност) и обратно, колкото по-засилени са егоцентричните 

мотивационни тенденции, толкова по-ниска е устойчивостта на гражданската 

ангажираност и обществено-политическата активност на изследваните.    

В съответствие с предварителните ни очаквания, измерителите на 
социалната ориентация (на социалните нагласи) на личността също 

корелират статистически значимо с индексите за устойчива гражданска 

ангажираност и устойчива обществено-политическа активност като най-

изразени са положителните връзки с: 

• ориентацията към сътрудничество и подкрепа в непосредствената 

общност 

• и емпатичната загриженост на изследваните български граждани.  

Липсват, обаче, емпирични потвърждения на хипотезата за връзката 

между състрадателността, от една страна, и обществено-политическата 

активност, от друга.  

Проведеният последващ регресионен анализ (Таблица 7) демонстрира, 

че  социалната ориентация има добри предиктивни свойства спрямо 

независимите променливи – устойчива гражданска ангажираност и обществено-

политическа активност, като устойчивата във времето обществено-

политическата активност има за свои водещи специфични предиктори: 

• социалната ориентация към сътрудничество и взаимопомощ 

(солидарността) в непосредствената общност, в която живеят и 

работят изследваните (β = .23; p <.001)  

• и социалната ориентация към универсални демократични и 

хуманистични ценности (β = .18; p <.001).  

• Водещ специфичен предиктор на устойчивата гражданската 

ангажираност в този модел е емпатичната загриженост (β = .24; p 

<.001). 

Петте фундаментални личностни черти са свързани с контролираните 

независими променливи. Индексът за устойчива обществено-политическата 

активност корелира положително и статистически значимо с екстраверсията, 

емоционалната стабилност и общителността, но не е статистически значимо 

асоцииран със съвестността и откритостта към опита. Противно на очакванията 

ни наблюдаваните личностни черти не корелират статистически значимо с 
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индекса за устойчива гражданска ангажираност с изключение на 

екстраверсията (r = .22; p<.001).  

В регресионния анализ личностните предиктори обясняват съвкупно 

задоволителен дял от дисперсията на показателя за обществено-политическа 

активност като екстраверсията, емоционалната стабилност и дружелюбността 

са статистически значими нейни предиктори. По отношение на устойчивата 

гражданска ангажираност личностните фактори като цяло не показват добри 

предиктивни свойства като единствено екстраверсията запазва значимото си 

място като специфичен предиктор в регресионния анализ (β = .23; p <.001). 

Обобщено може да се констатира, че често наблюдаваните в социално-

психологическите изследвания личностни фактори не са достатъчно мощни 

предиктори за устойчивостта на гражданската ангажираност и обществено-

политическата активност. Изключение прави екстраверсията – по-

екстравертните личности в извадката на изследването  манифестират по-

високи нива на устойчивост в обществено-политическата си активност и 

гражданската си ангажираност. Може да се каже, обаче, че този резултат е 

тривиален – екстравертите естествено са по-устойчиво ангажирани с всичко, 

което се случва и правят в социалната си среда. 

Съпоставяйки предиктивните свойства на мотивационните, личностните 

и диспозиционните променливи контролирани в изследването, изследвах и 

тяхното комбинирано действие като индивидуално-психологически 

предпоставки за висока устойчивост на гражданската ангажираност и 

обществено-политическата активност на българите.  Вземайки променливите с 

най-добри предиктивни свойства в самостоятелните анализи, обсъдени по-

горе, конструирах интегриран предиктивен модел, в който участваха само най-

надеждните предиктори от всеки отделно изследван  клъстер от променливи – 

мотивационни, социално-диспозиционни и личностни.  

На първата стъпка от тестването на този модел от него преднамерено бе 

изключена ролята на 4-те компонента на личностната автентичност.  

В частност, в регресионното уравнение за устойчивата обществено-

политическата активност бяха включени: (а) мотивационната ориентация към 

другите, (б) социалната ориентация към сътрудничество и взаимопомощ в 

общността и (в) екстраверсията.  Тази констелация от фактори обяснява 
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значителна част от дисперсията на индекса за устойчива във времето 

обществено-политическа активност (R2 = .49; p<.001). В този интегриран модел 

най-мощните специфични предиктори за устойчивата обществено-

политическата активност са мотивационната ориентация към другите 

(просоциалната, алтруистична мотивация), екстраверсията и социалната 

ориентация към сътрудничество и взаимопомощ в непосредствената социална 

група или общност,  с която се идентифицират изследваните.  

По отношение на устойчивата гражданска ангажираност регресионният 

модел използва същите потенциални предиктори. Резултатите говорят за 

относително по-слаба предиктивна мощ на съвкупността от използваните 

независими променливи (R2 = .15; p<.001). Най-изразен принос за 

предиктивната мощ на този интегриран модел на гражданската ангажираност 

имат просоциалната мотивация, емпатичната загриженост и екстраверсията. 

Като цяло тази контелация от детерминиращи фактори обяснява значими 

дялове от дисперсията на контролираните променливи, но дава значимо по-

добри резултати при обясняването на различията по показателя за 

обществено-политическата активност. При това най-мощният общ с изразено 

участие в двата обяснителни модела (за устойчивата обществено-

политическата активност и за устойчивата гражданска ангажираност) е 

мотивационната ориентация към другите, т.е. алтруизма. В двата модела 

собствените тегла на този предиктор са най-високи. Екстраверсията е друг общ 

предиктор с допълнителен принос в обяснението на интересуващите ни 

феномени. В различните модели, обаче, се открояват и значими специфични 

компоненти в констелацията от предпоставки за висока устойчивост на 

обществено-политическата активност и гражданската ангажираност – 

емпатичната загриженост при гражданската ангажираност и социалната 

ориентация към сътрудничество и взаимопомощ (вътрешно-груповата 

солидарност) в общността при обществено-политическата активност.  

Прибавянето на 4-те компонента на личностната автентичност в 

последната стъпка на множествения регресионен анализ подобри съществено 

предиктивните възможности на системно-психодинамичния модел на 

устойчивата обществено-политическа активност и устойчивата гражданска 

ангажираност (Таблица 7).   
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Тази обогатена констелация от фактори обяснява много по-значителна 

част от дисперсията на индекса за устойчива във времето обществено-

политическа активност (от R2 = .49; p<.001 – преди включването на 

автентичността на R2 = .78; p<.001  - с отчитането на влиянието на личностната 

автентичност). В този нов интегриран модел най-мощните специфични 

предиктори за устойчивата обществено-политическата активност са 

поведенческата и интерактивната автентичност, следвани от мотивационната 

ориентация към другите (просоциалната, алтруистична мотивация), другите два 

компонента на автентичността, екстраверсията и социалната ориентация към 

сътрудничество и взаимопомощ в непосредствената социална група или 

общност,  с която се идентифицират изследваните. 

По отношение на устойчивата гражданска ангажираност обогатения с 

прибавянето на 4-те компонента на личностната автентичност множествен 

регресионен модел значително подобрява предиктивната си мощ (от едва R2 = 

.15; p<.001 преди интегрирането в модела на автентичността, на R2 = .66; 

p<.001 - след прибавянето на компонентите на автентичността). Най-изразен 

принос за повишената предиктивна потентност мощ на този интегриран 

системно-психодинамичен модел на устойчивата гражданска ангажираност 

имат дълбокото частно себеосъзнаване, интерактивната автентичност в 

отношенията, поведенческата автентичност и втория компонент на 

автентичността - безпристрастното, неповлиявано от защитни процеси, 

субективни уклони и атрибуции, и външни и компулсивни влияния  получаване 

и обработване на отнасяща се към Аза информация. Заедно с тях за 

предиктивната определеност на модела на факторите детерминиращи 

устойчивата във времето гражданска ангажираност допринасят и 

просоциалната мотивация (алтруизма), емпатичната загриженост за другите и 

екстраверсията. Съвместно те обясняват 66% от съвкупната дисперсия на 

индекса за устойчива гражданска ангажираност (Таблица 7). 

 

На основата на направените множествени регресионни анализи може да 

се обобщи синтезирано, че личностната автентичност (интрапсихична, 

поведенческа и интерактивна), високата алтруистична мотивация насочена към 

защитата на интересите на другите са най-значимите предиктори както на 
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устойчивата обществено-политическа активност, така и на устойчивата 

гражданска ангажираност. При това допълнителен специфичен принос за по-

високата устойчивост на обществено-политическата активност и гражданската 

ангажираност имат емпатичната загриженост, ориентацията към 

сътрудничество и взаимопомощ (вътрешно-груповата солидарност) в 

непосредствената социална група или общност на изследваните, и 

екстраверсията им като базисна личностна черта.  

Резултатите  в емпиричното изследване са в пълна подкрепа на 

системно-психодинамичната хипотеза, че устойчивостта на по-специфичната 

гражданска ангажираност и устойчивостта на по-генерализираната обществено-

политическа активност са умерено взаимносвързани помежду си 

психосоциални реалности, които се обуславят от сходни клъстери от 

личностни, мотивационни и диспозиционни фактори, които действат 

относително независимо от условията и ситуациите в социалния контекст на 

тези социални по същество поведения. 

Обсъждайки в контекста на събраните и анализирани на този етап 

емпирични доказателства за валидността на системно-психодинамичния 

аналитичен модел се установява, че в развитието на обществено-
политически активните и граждански ангажираните българи личностната 
им автентичност, мотивацията на социалното им поведение по посока по-
пълното отчитане на интересите на другите в обществения живот от 
гледната точка на общочовешките и демократичните ценности и 
емпатичната им загриженост (солидарност) за благополучието в 
социалната група (общността), с която се самоидентифицират имат 
централната роля на формиращи и поддържащи устойчивостта на по-
високата им гражданска ангажираност и обществено-политическа 
активност.  

По-високите нива на всичките 4 компонента на личностната 

автентичност, на просоциалната алтруистична мотивация и социално-

емоционална вътрешно-групова солидарност подтикват българите – особено 

по-екстравертните и ориентирани към сътрудничество и взаимопомощ в 

непосредствените човешки отношения в общностите, в които живеят и работят, 

- към устойчиво участие в конкретни форми на обществено-политическа 
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активност и гражданска ангажираност. Това, от своя страна, води до 

присъединяването им към организации, проекти, инициативи и отношения, 

които укрепват и поддържат устойчиви обществено-политическата им активност 

и гражданската им ангажираност. 

Изследването ми – поне според мен, - осигурява доказателствен 

материал в подкрепа на допускането на аналитичната социална психология за 

съществуването на такава процесуална, системно-психодинамична 
„ядрена” последователност от въздействия при изграждането и 
поддържането на устойчиво и активно гражданско участие в обществено-
политическия живот и дейността на гражданските организации и 
инициативи относително независимо от действието на ситуативно-
контекстуалните фактори.  

Особено внимание заслужава констатацията, че личностната 
автентичност, мотивационната ориентация към обществените интереси и 
емпатичната вътрешно-групова солидарност могат да се стимулират чрез 
собствената дейност на институциите на гражданското общество и 
демократичната държава, следвайки процесуалния системно-

психодинамичен модел, откроен в изследването на личностните, 

мотивационните и диспозиционните детерминанти за устойчивата обществено-

политическа активност и гражданска ангажираност в български условия.  

Установените взаимовръзки имат пряко отношение към 

усъвършенстване на програмите за гражданско образование и повишаване на 

обществено-политическатата и гражданската активност в българското 

общество. Участието в конкретни и непрекъснати форми на обществено-
политическа активност и гражданска ангажираност има висок потенциал 
за формирането на автентична гражданска идентичност, устойчива 
просоциална мотивация и солидарност в непосредствената общност на 
гражданите, която от своя страна ще продължава системно-
психодинамично да действа като мощна „ядрена” предпоставка за 
поддържане на интереса и включеността в обществено-политическия и 
граждански живот.  

Така, чрез системно привличане на гражданите в конкретни, но и 

дългогодишни – а не кампанийни и спорадични, - инициативи и проекти за 
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участие във формирането и промяната на обществените политики и за 

гражданска солидарност в собствената реална общност може да се стимулира 

развитието на нужните личностни, мотивационни и диспозиционии системи за 

разширяване на тяхната устойчива и компетентна обществено-политическа и 

гражданска ангажираност.  
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ГЛАВА 30: 
АВТЕНТИЧНОСТТА И КУЛТУРАТА 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО 

 

Една от често изследваните в социалната психология културни дименсии е 

„ориентация към индивидуалността или към общността” или т.нар. 
„индивидуализъм – колективизъм”. Тя е особено подходяща в системно-

психодинамичното изследване на междукултурните различия в групите, 

организациите и обществото (Shin, Dovidio, and Napier, 2013).  

В индивидуалистичните групови, организационни и социални култури  

правата на човека, индивидуализма, самоопределението, автентичността и 

преследването на личните интереси са ценности и идеали, с които хората в 

тези групи, организации и общества се самоотъждествяват (Markus, Mullally, & 

Kitayama, 1997). Ориентираните към общността (колектива) групови, 

организационни и социални култури подчертават взаимозависимостта между 

личността и нейната общност, ролите, позициите, йерархичните отношения в 

тази общност,  вземането на групови решения, колективизма и груповите норми 

(Triandis, 1994). В индивидуалистичните групови, организационни и социални 

култури личната отговорност, автентичното себеизразяване и автономните 

избори, личните предпочитания, инициативността, уникалността и 

себереализацията са важни културни ценности, стандарти и норми. В контраст 

на това, в ориентираните към собствената общност групови, организационни и 

социални култури се ценят ролите и статуса, задълженията в рамките на 

установения йерархичен ред и взаимозависимостта между членовете на тази 

общност (Gardner & Seeley, 2001; Markus & Kitayama, 1991), но заедно с това и 

конформизма на поведението и отношенията, готовността за себеотчуждение и 

неавтентичност в служба на интересите и правилата на групата, организацията 

и обществото.  

Тези различни групови, организационни и социални ценности и норми – 

от една страна, автентичност и самопределение, от друга, конформизъм и 

неавтентичност водят до културни различия в начина, по който действат 

интрапсихичните и психосоциалните защитни механизми, и адаптационните 

стратегии на хората в групов, организационен и социален контекст. 

Междукултурните различия определят начините и посоката, в която се 
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структурират и развиват груповите, организационните и социалните отношения 

между хората, от които зависи както настоящето, така и бъдещето на 

автентичността или неавтентичността на техните преживявания, подведения и 

взаимодействия.  

Когато конкретна група не съблюдава установените в организационната и 

социална мета-система на групата културни норми и ценности, тя бива 

възприемана и третирана в организацията и обществото  като „външна”, 
„отклоняваща се” от приетата от членовете на групата, организацията и 
обществото култура. Тя бива – съзнателно или не, - „стигматизирана” и 

атакувана като реална, символна или въображаема екзистенциална заплаха 

(Goffman, 1963). През 2013 г. Шин и сътр. (Shin et al., 2013) публикуваха едно 

интересно междукултурно изследване, което има отношение към темата за 

настоящето и бъдещето на автентичните човешки отношения. В него, 

взеимайки данни от проучването на ценностите по света (World Values Survey), 

авторите сравняват как действа психодинамиката на междугруповите и 

организационните отношения при представителите на четири страни с 

колективистична национална култура (Китай, Южна Корея, Тайван и Виетнам) и 

при представителите на девет страни с индивидуалистична национална 

култура (Канада, Финландия, Германия, Холандия, Норвегия, Швеция, 

Швейцария, Великобритания и САЩ).  

Участниците от колективистичните култури демонстрират по-изразен 

неавтентичен уклон към множество външни спрямо собствената им общности 

отколкото представителите на индивидуалистичните култури. Тези ефекти на 

националната култура по дименсията „колективизъм – индивидуализъм” се 

опосредстват от един ключов фактор – културната нагласа към и подкрепата 
на културата за автентичността и уникалността на човешката 
индивидуалност.  

В колективистичните култури, които по-малко подкрепят уникалността и 

автентичността на човешките преживявания, поведения и отношения се 

наблюдават и по-изразени защитни уклони в междугруповите и 

организационните отношения (групов и организационен фаворитизъм). Нещо 

повече, колкото по-силен е груповия и организационния вътрешно-групов и 

вътрешно-организационен фаворитизъм в колективистичните култури, толкова 
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по-силно той се насочва по един агресивно-защитен, неавтентичен и 

дисфунционален начин срещу индивидите и подгрупите, които не съблюдават 

културно предписаните колективистични ценности и норми.  

Диференциацията на ролите, позициите и взаимодействията между 

хората в групите и организациите е неизбежно обвързана с ролята на властта 
и йерархичното структуриране на групите, организациите и обществото. 

От системно-психодинамична гледна точка йерархията и ролевата 

диференциация в човешките групи, организации и общности не са само 

подреждане на отделните хора в тях според груповия и организационния им 

статус; често това е процес, който отразява съществуването и появата на 
стабилни и динамични коалиции от групови и организационни членове 
(подгрупи по „съчетаване” както би казал Бион), които силно се различават 

по властови и емоционални функции в групите и организациите. Тези 

емоционални, ролеви и властови различия между подгрупите в групите и 

групите в организациите оказват огромно влияние върху ролевата 

диференциация и йерархичната архитектура на групите и организациите 

(Sidanius & Pratto, 1999).  

От съществуването на тези йерархични нива, емоционални съюзи и 

диференцирани роли – посочва аналитичната социална психология, - някои 
индивиди и подгрупи винаги се възползват от статуса и позицията си 
повече от останалите членове на групата, организацията и обществото. 

Хората с по-висок и с по-нисък групов, организационен и социален статус имат 

различни ориентации по отношение на структурата на груповите, 

организационните и социалните отношения. Вътрешно-груповите и 
организационнните отношения в по-големите групи и организации, в които 
съществуват повече подгрупи неизбежно задействат групова 
психодинамика и междугрупови отношения, които пораждат 
неавтентичност и себеотчуждаение. Членовете на различните подгрупи 

показват тенденция към по-голяма или по-малка неавтентичност на 

емоционалните преживявания, на осъзнаваните си потребности и мотиви, на 

стила си на комуникация в зависимост от позицията си в груповата и 

организационната структура.  
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Така, членовете на подгрупи с висок групов и организационен статус 

(например, мениджърите, овластените политици и държавници, 

знаменитостите или членовете на етнически групи с висок статус в обществото) 

показват засилена тенденция към неавтентично завишена свръхмотивация 
да защитават и поддържат статуквото в групата, организацията и 
обществото дори ако това изисква от тях да се чувстват, да действат и да 

взаимодействат с другите по крайно неавтентични дори според самите тях 

начини.  

Членовете на подгрупи с нисък статус в груповата, организационната и 

социалната структура (например, нископлатените и неквалифицирани 

работници, непривилигованите малцинства) показват засилена тенденция 
към неавтентично завишена свръхмотивация за промяна в социалната 
структура на своята група или организация, дори ако това изисква от тях да 

се чувстват, да действат и да общуват по много неавтентични - твърде 

опозиционни или твърде революционни, - дори за по личните им разбирания и 

убеждения начини.  

Системно-психодинамичният анализ открива в повечето диференцирани 

и йерархични човешки системи (групи, организации, общности и общества) 

взаимодействието на тези две системно-психодинамични сили – на 
запазването и поддържането, и на промяната на статуквото на системата. 

Единството и борбата помежду им поражда множество не съвсем автентични 

преживявания, поведения и отношения у членовете на различните подгрупи в 

структурата им.  

Един от начините, по които групите, организациите и обществата 

поддържат своите диференцирани и йерархизирани структури от социални 

роли и отношения между хората е чрез създаването и налагането на 
групови, организационни и социални идеологии, митове, вярвания 
(убеждения) или теории и манталитет (мироглед). Такива са, например, 

вярата в меритокрацията сред квалифицираните професионалисти или 

убежденията в расовото превъзходство при расистите и фашистите. Тези 

системно-психодинамични компоненти на груповата, организационната и 

социалната култура обосновават, защитно оправдават и агресивно 
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отстояват статусните и ролеви различия в структурата на групата, 
организацията или обществото.  

Системно-психодинамичната интерпретация на теорията за 
оправдаването на системата (System Justification Theory) (Jost & Hunyady, 

2002) е, че хората не само са готови да поддържат и защитават благоприятни и 

самообслужващи самите тях, тяхната група, организация или общност 

неавтентични възприятия, представи и мирогледи, но също така са склонни – 

съзнателно или не, - да използват подобни квази-автентични и неавтентични 

(изопачаващи и прикриващи истината за обективната действителност) 

идеологии, псевдо-научни теории и егоцентрични мирогледи за поддържането и 

обосновката на съществуващия групов, организационен и социален ред. Това 

е, което наричаме в аналитичната социална психология „оправдаване на 
съществуващата система” (system justification).  

За да постигат тази своя невинаги ясно съзнавана цел и работна задача 

в груповия, организационния и социалния си живот, както членовете на 

подгрупите с нисък статус, така и членовете на подгрупите с висок статус често 

използват системи от несъзнавани психични и социални защити и преноси 

(рационализации, интелектуализации, проективни идентификации и др.), които 

пораждат квази-автентични и неавтентични преживявания, поведения и 

отношения в групов, организационен и социален контекст, които – от своя 

страна, - служат за оправдаване и защитно обосноваване и поддържане на 

съществуващата система. Това са – без съмнение, - повече или по-малко 

фалшиви идеологии, псевдо-научни теории, мирогледи и самосъзнание, 
които рационализират и така подкрепят и поддържат текущата ролева и 
властова структура и свързаните с нея неравенства, асиметрии и 
несправедливост в групите, организациите и обществото.  

Ще ви дам и конкретен пример. Южните италианци, които традиционно 

са по-бедни и на които се гледа с по-голямо пренебрежение отколкото на 

северните итализанци, често възприемат и изразяват негативни стереотипи за 

самите себе си (Jost, Burgess, & Mosso, 2001). Същото можете да наблюдавате 

при българските и румънските граждани от ромски етнически произход или 

дори при българските емигранти в западна Европа и САЩ. 
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При това – както ни демонстрира нееднократно системно-

психодинамичната интерпретация на процесите на оправдаване на системата и 

поддържането на статуквото, - колкото по-зависими са отделните членове 
на дадена група, организация или социална мета-система от своята група, 
организация или общество за своето социално-икономическо и 
психосоциално оцеляване и благополучие, толкова по-мотивирани са да 
разглеждат и приемат по един квази-автентичен (себеотчужден) и 
неавтентичен (деперсонализиращ ги) начин статусите на различните 
подгрупи в структурата на своята група, организация и социална мета-
система (нация, общество или наднационално обединение) като легитимни, 

справедливи и дори естествени (Kay et al., 2009).   

Аналитичната социална психология, стъпила на методологичната база на 

системно-психодинамичната теория и диагностично-консултативна практика 

има специална интерпретация на т. нар. „концепция за социалната 
доминантност” (Sidanius & Pratto, 1999). В тази наша интерпретация се 

описват системно-психодинамичните механизми в интимната психодинамична 

тъкан на базисните мотивационни процеси при оправдаването и поддържането 

на статуквото. Това неизбежно подчертава ролята на групово, организационно 

и социално ниво на квази-автентичните и неавтентични самообслужващи и 

оправдаващи системата идеологии, идентичности и манталитети.  

Те се оказват с ключова роля при изграждането и поддържането 
както на структурата, така и на културата на групите, организациите и 
обществото. Когато в една група или организация, в дадено общество 

съществува диференцирана и йерархизирана структура (групов, 

организационен и социален ред), доминиращите подгрупи са - съзнателно 
или не, - силно мотивирани да защитават и възпроизвеждат своя 
привилигирован статус и системно-психодинамично се съпротивляват 
срещу промените в груповия, организационния и социален ред, които от 

друга страна подгрупите с нисък (непривилегирован, подчинен) групов, 

организационен и социален статус си въобразяват, изискват и подкрепят. Така 

в групата, организацията и обществото постоянно има – осъзнавано или не, -
напрежение между автентичните ориентации на хората, които са членове 
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на подгрупи с нисък статус и тези на хората от подгрупи с висок и 
доминиращ статус.  

Системно-психодинамичният анализ на отношенията между вътрешно-

груповата психодинамика вътре във всяка от тези две подгрупи (с висок и нисък 

статус в групата, организацията и обществото) и психодинамиката на 

междугруповите им отношения (на групово, организационно и социално ниво) 

позволява да се открият как се формира неавтентичността на човешките 
преживявания, поведения и отношения в групов, организационен и 
социален контекст. Междуличностните, междугруповите и социалните 

ориентации често отразяват действието на комплексни, нерядко противоречиви 

и несъзнавани мотиви и ценности (например, загриженост за собствените 

интереси, но и стремеж към морално и справедливо социално поведение) 

(Tyler, 2005). Това прави възможно при определени обстоятелства членовете 

на подгрупи с висок и нисък статус в груповата, организационната и социалната 

структура да споделят едни и същи квази-автентични и неавтентични 

представи, идеи, нагласи и мотиви в защитното приемане и оправдаване на 

текущата система (груповия, организационен и социален ред) (Jost et al., 2001; 

Sidanius & Pratto, 1999).  

В практиката на системната психодинамика, обаче, често се 

идентифицират систематични различия между подгрупите с различен групов, 

организационен и социален статус, които отразяват както психодинамиката на 

груповото, организационното и социалното целеполагане, така и спецификата в 

квази-автентичните и неавтентични ориентации към запазване на статуквото на 

системата на групово, организационно и социално ниво. Така, членовете на 

водещите и доминиращи в системната структура подгрупи („елитите”) са по-

толерантни и по-ангажирано подкрепят съществуващата групова, 

организационна или социална структура отколкото членовете на подгрупите с 

нисък групов, организационен и социален статус. Елитите са при това 

системно-психодинамично ангажирани в самообслужващи самите тях и 

статуквото идеологии и реламенти, и поддържат неавтентичен манталитет и 

фалшиво самосъзнание, които легитимират груповата, организационната и 

социалната неавтентичност като приемлива и дори научно и морално 

неуспоримата „добра организационна практика” и „официалната култура”. В 
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контраст на това, членовете на подгрупите с нисък групов, организационен и 

социален статус демонстрират по-голяма подкрепа за идеологиите и 

мирогледните убеждения, които делегитимизират (разобличават статуквото и 

изискват промяна) на съществуващия ред и структура в груповите, 

организационните и социалните отношения между хората.  Те, например, по-

често изповядват и изразяват приемането на идеите за човешките права, 

хуманизма, борбата срещу експлоатацията и дори защитата на природата, 

което ги тласка и към по-автентично себеизразяване на съзнателните и 

несъзнаваните им желания за егалитарни промени в груповите, 

организационните и социалните отношения между хората от всички подгрупи 

(Saguy, Dovidio, & Pratto, 2008).  
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ГЛАВА 31: 
СИСТЕМНА ПСИХОДИНАМИКА 
НА СОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 
 

Нека ви разкажа накратко какво установих в едно мое системно-

психодинамично изследване в началото на века. Целта му беше да се провери 

дали политикономическите убеждения за едно по-егалитарното 
разпределение на общественото богатство и благата в обществото са 
наистина важен аспект на автентичната лична идентичност на повечето 
българи. И ако да, какво отношение има това към самоуважението и 

преживяването им за психично благополучие и обща удовлетвореност от 

живота? 

Ценностите и принципите в основата на свободното предприемачество и 

пазарната икономика в добре функциониращите демокрации утвърждават, че 

материалното състояние е един от индикаторите за това колко ценен е всеки за 

обществото (Younkins, 2002; Dimitrov, 2008). Личното богатство се разглежда 

като реален и символен показател, че човек е продуктивен, способен и 

социално значим. Следователно, не е изненадващо, че в добре развитите 

пазарни икономики социално-икономическият статус (СИС) е положително 

асоцииран със самоуважението (Twenge & Campbell, 2002; Димитров, 1990; 

2008).  

В същото време, обаче, е ясно, че не всички граждани от пост-

социалистическа България са на едно и също мнение относно свободното 

предприемачество и достойствата на това да имаш висок СИС. По-конкретно 

българите, а по-общо и много други източноевропейци силно се различават във 

възгледите си относно социално-икономическото неравенство, което е 

естествен резултат от извеждането на преден план на капиталистическите 

пазарни принципи на икономически живот. Някои от тях гледат на това 

неравенство като на неизбежен и напълно приемлив страничен продукт на 

прехода от социалистическа централно-планирана икономика към една нова 

социалноикономическа система от капиталистически тип, която максимизира 

производителността и осигурява разнообразие от стоки и услуги на 

потребителското общество. Други, обаче, разглеждат това неравенство като 
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резултат от налагане на социална несправедливост и експлоатация в пост-

социалистическия „див” и дехуманизиран капитализъм.  

Подобни гледни точки имат определена роля в дефинирането на това 

доколко социално-икономическия статус на хората определя не само мястото 

им в структурата на групата, организацията и обществото, от които са част, но и 

въздейства на собственото им усещане за социалната им значимост и 

психичното им благополучие. По-конкретно, съпоставени с хората, които 

принадлежат към подгрупата на тези, които са вътрешно убедени в 

егалитарните ценности, тези с неегалитарни ценности в ядрото на личната си 

Аз-идентичност са по-склонни да се самоописват като социално значими и 

успешни членове на обществото, изтъквайки на преден план именно своя по-

висок социално-икономически статус.  

Имайки това предвид, изследването бе насочено към това да се проучи 
политикономическия уклон в личната Аз-идентичност на българите в 
ролята му на системно-психодинамичен модератор на влиянието на 
социално-икономическия им статус върху самоуважението им като 
основен елемент от системата им за преживяване на психично 
благополучие и субективно щастие. От позициите на аналичната социална 

психология очаквах едно по-силно влияние на СИС върху самоуважението 
на тези българи, които се идентифицират с ясно изразени неегалитарни 
политикономически възгледи и ценности в сравнение с влиянието му 
върху самоуважението на българите, които автентично изповядват една 
егалитарна ценностна система.  

Туенге и Кембъл (Twenge and Campbell, 2002) установяват наличието на 

положителна корелация между обективните показатели за СИС (например, 

личното богатство, образованието и професионалния статус) и 

самоуважението. Това съответства и на доказателствата от икономическите и 

социологическите изследвания, които твърдят, че личното богатство има 

въздействие върху общото ниво на удовлетвореност от живота и от себе си в 

него в западните нации, което се дължи по-скоро на самоуважението на 

личността, отколкото на непосредствените материални удобства асоциирани 

със заможността. Много икономисти, социолози и социални психолози изтъкват, 

че значението на сравнителния доход е над и отвъд значението на 
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абсолютните доходи когато говорим за това какво в действително повлиява 

удовлетвореността на хората (Stutzer, 2004). Има и изследвания, които 

показват, че когато описват общата си жизнена удовлетвореност хората често 

вземат под внимание своя икономически статус като се сравняват с определено 

референтно ниво или с определена референтна група – често основаващи се 

на съпоставителни преценки за богатството на другите, с които смятат, че са 

сходни по важни за тях признаци (връстниците, състудентите, колегите със 

същата професия и кариерна мобилност) (Blanchflower & Oswald, 2004). Това 

дава основание да се мисли, че удовлетвореността от собствените 

икономически резултати е често резултат от конкретни социални сравнения на 

човека с референтните други хора и когато резултатите от тези сравнения са 

благоприятни за него, той изпитва нарастване на самоуважението си.  

В периода на прехода след 1989 г. българите често бяха под 

политикономически натиск да възприемат нови идеологически възгледи и да се 

откажат от старите си разбирания, на които по-рано им се беше налагало 

продължително да вярват или да се подчиняват. Сред тях най-изразени са тези 

политикономически възгледи (идеологии), които касаят разпределението на 

общественото богатство и блага, включително неговите причини и неговата 

справедливост. Подобни възгледи са наистина от значение не само защото са 

много уместна тема в обществено-политическия дискурс (например, при 

обсъждане на данъчните политики и държавните разходи за различни публични  

услуги за населението), но и защото те са част от системно-психодинамичния 

контекст за интерпретиране на значението на СИС на отделния човек, на 

подгрупите в структурата на по-големите групи, организациите и обществото 

като цяло. Тези убеждения оказват пряко и косвено въздействие върху това, в 

каква степен хората обосновават преживяването на собствената си значимост 

със своя индивидуален СИС в групов, организационен и социален контекст. 

Конкретният набор от политикономически ценности и идеали, който 
представляваше интерес в това мое изследване бяха ценностите и 
идеалите на социално-икономическия егалитъризъм – неегалитаризъм. Аз 

взаимствах концептуалната рамка на тези политикономически идеологии от 

класическата работа с тях на Клюгел и Смит (Kluegel & Smith, 1986).  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

300 

 

Какво знаем в системната психодинамика за българите с 
неегалитарна ценностна идентификация? Личните им убеждения, че 

социално-икономическия неегалитаризъм е справедлив и морално оправдан – 

автентични или не, - се отнасят към т.нар. „доминантна идеология”’ в 
културата на пазарната икономика на напредналия капитализъм (Kluegel & 

Smith, 1986). Тези когнитивно-афективни Аз-схеми от идеи, убеждения и 

нагласи включват в себе си и чувството, че само при такава неегалитарна, 

асиметрична разпределителна система групата, организацията и обществото 

предоставя на всеки свой член възможности за напредък и диференциални 

отлики пред останалите в групата, организацията и обществото (т.нар. 

„социално-икономическа мобилност”). В тези Аз-схеми присъства и 

убеждението – личностно осмислено или конформно възприето от средата, - че 

само при такава неегалитарна разпределителна система собствената 

мотивация и способностите на индивида са детерминантите на социално-

икономическия му напредък, който определя както принадлежността му към 

подгрупите с различен СИС (нисък, среден или висок), така и субективното му 

благополучие (щастие и успех) като член на тези подгрупи в структурата на 

групата, организацията, общността или обществото, от които е част. Някои от 

хората, които приемат и се идентифицират с тази идеология са дълбоко 

убедени – съзнателно или не, - че именно стремежа им към това да забогатеят 

им осигурява ключови стимули, мотивира продуктивното им участие в 

процесите в свободния пазар. Идентификацията на Аза с тези убеждения 

тласка мнозина към това те да обосноват рационално пред себе си и другите, 

че текущата система за разпределение на общественото богатство и 

обществените блага – макар и неегалитарна и силно асиметрична, - е просто 

един неизбежен резултат („страничен ефект”) на една по-ефикасна социално-

икономическа организация на отношенията между хората в едно демократично 

общество, което е и затова справедлива меритокрация, в която се 

възнаграждават социално значимите качества и поведения на хората. Сред 

относително неегелитарните българи, например, може да се очаква 

преживяването и себекатегоризацията им като представители на една или 

друга подгрупа по критериите за нисък, среден и висок СИС да има по-изразен 

ефект върху тяхното самоуважение като централен елемент на субективното 
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им благополучие и щастие. Тези, които са  от подгрупи с относително висок 

СИС е по-вероятно да разглеждат и атрибуират благоприятната социално-

икономическата позиция на своите семейства като естествено положително 

отражение на тяхната усилена и добре организирана трудово-професионална 

дейност и личните си способности (социално-икономическа компетентност). В 

допълнение, тези хора се идентифицират с този неегалитарен възглед относно 

асиметричното разпределение на общественото богатство и обществените 

блага, защото той е консистентен с потребността им да отстояват своите 

материални и интрапсихични лични, частни интереси като членове на 

подгрупите с относително висок СИС и защото им дава системно-

психодинамична рамка за обосноваване на протективните мерки за запазване 

на това статукво и оправдаване на системата, в която имат възможност да 

придобият и да се радват на висок статус.  

Хората с неегалитарни убеждения, които са в подгрупи с относително 

нисък СИС – от друга страна, - може да се очаква да разглеждат и атрибуират 

социално-икономическата ситуация на своите семейства като едно негативно 

отражение на тяхната социална незначителност и да преживяват силно 

занижено самоуважение и много ниско ниво на субективно благополучие. Това, 

разбира се, поражда въпроса защо хора и подгрупи в групата, организацията 

или обществото с нисък СИС въобще се идентифицират с неегалитарните 

ценности иидеали. Тук системната психодинамика ни дава една смислена 

интерпретация на процесите в дълбините на тази социална и политическа 

феноменология. Социално-икономически непривилигированите индивиди и 

социални подгрупи са често защитно мотивирани да подкрепят статуквото, за 

да формират чрез интрапсихичните и психосоциалните си защитни механизми 

едно квази-автентично (себеотчуждено) или неавтентично (деперсонализирано) 

усещане, че живеят в един справедлив свят (Jost, Banaji, & Nosek, 2004). Без 

това усещане в съзнанието им биха нахлули „опасни” за системата автентични 

емоции, идеи и модели на поведение, които пораждат висока екзистенциална 

тревожност и фрустрация и ориентация към действия и отношения, които са 

насочени към критика и промяна на съществуващата структура (реда) в 

средата им. При това хората с неегалитарни убеждения и нисък СИС са в много 

сложен интрапсихичен конфликт, опитвайки се да удовлетворят потребностите 
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си: (1) от това да възприемат груповия, организационния и социалния си живот 

като един смислено и закономерно организиран и „справедлив свят”; и (2) 

от това да защитават и поддържат самоуважението си като основа на 
преживяването им за субективно благополучие и щастие. 

Така, колкото повече се идентифицират с неегалитарните ценности и 

рационализации на подгрупите с висок СИС чрез защитните механизми от типа 

на „идентификацията с агресора”, толкова по-компромисно, но и по-

неавтентично решение на този свой – съзнаван или не, - конфликт намират. 

Тази психодинамика, разбира се, води и до снижаването на техните автентични 

преживявания за собствената им социална значимост и те се чувстват все по-

нещастни и неудовлетворени от живота си. Да не забравяме все пак, че в 

сравнителните изследвания на нивата на субективното благополучие България 

устойчиво е на дъното на всички класации през последните 20-на години.  

 
Какво ни дава системно-психодинамичната интерпретация за 

ситуацията на българите, които се идентифицират с т. нар. „егалитарни 
възгледи” за социалното разпределение на общественото богатство и 
обществените блага?  Въпреки, че на съзнателно ниво те са наясно с 

доминантните постулати на идеологията на пазарните икономически отношения 

и свободното предприемачество, които обосновават протекцията на 

асиметричното разпределение на богатството, благата и доходите, много 

българи имат горчиви лични преживявания, които нерядко ги водят до 

автентична себеидентификация с по-предизвикателни спрямо статуквото на 

капиталистическата организация на груповия, организационния и социалния 

живот идеи, социални нагласи и политикономически убеждения. Тези Аз-схеми 

включват и едно базисно допускане – съзнателно или не, - че социално-

икономическото неравенство в пост-социалистическа България е в голямата си 

част функция от морално осъдителни задкулисни машинации, които водят до 

легализиране на експлоатацията и неравнопоставеността (разпределетелната 

асиметрия) що се отнася до възможностите за социално-икономическа 

мобилност, а не до разпределителна организация отразяваща трудовата им 

мотивация и способностите им, или реалния им социално-икономическия 

принос. Сред тези българи, които се идентифицират с егалитарните 
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политикономически възгледи може да се очаква един относително слаб ефект 

на СИС върху тяхното самоуважение и оттам върху преживяването им на 

удовлетвореност от живора, психично благополучие и щастие. Нека вземем 

предвид и факта, че много от тези българи с автентични егалитарни 

политикономически възгледи идват от подгрупи с нисък СИС в сравнение със 

средния за Европейския съюз СИС на населението.  Тези хронично 

екзистенциално фрустрирани и тревожни българи с ниски съпоставителни 

трудови доходи по-често неподправено  атрибуират социално-икономическата 

ситуация на семействата си като негативно отражение на начините, по които са 

организирани отношенията между хората в българската социално-

икономическа и обществено-политическа действителност. Те естествено 

показват и тенденция да подкрепят обществени политики, групови, 

организационни и социални практики в защита на техните материални и 

интрапсихични интереси.  

От друга страна, може да се предполата, че българите с егалитарни Аз-

схеми, които принадлежат към подгрупи с относително висок СИС, следват 

допускания – съзнателни или не, - съгласно които самоуважението и 

субективното им благополучие не зависи от високия им жизнен стандарт 

благодарение на по-високия им СИС. Те нерядко ясно осъзнават, че са 

облагодетелствани от  социално-икономическата си позиция в структурата на 

групата, организацията и обществото, към които принадлежат, но  не винаги 

приемат, че това ги прави по-социално значими личности от другите членове на 

групите, организациите и обяеството им, които имат по-нисък от собствения им 

СИС.  

В изследването освен очакваните диференциални ефекти на 

обективните показатели за СИС върху самоуважението на базата на 

автентичните политикономически Аз-идентификации на изследваните, очаквах 

и диференциални ефекти на субективната интерпретация на принадлежността 

към подгрупи с различен СИС, която да е функция на наблюдаваните 

политикономически Аз-идентификации.  

Субективният социално-икономически статус може да се определи 

като преживяването, което човек има за принадлежността си към една или 

друга социална класа (Centers, 1949). В множество изследвания се 
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демонстрира, че субективния СИС няма силна корелация с обективните 
индикатори за СИС (Operario, Adler, & Williams, 2004). Нещо повече, системно-

психодинамичният анализ разкрива, че в индивидуалната интерпретация на 

собствения СИС участват множество съзнателни и несъзнателни процеси, 

които опосредстват интрапсихичните и психосоциалните ползи на членството в 

привилигированите социални групи с висок обективен СИС. Вземайки това под 

внимание, изследванията открояват наличието на тенденция субективния СИС 

да играе ролята на независими положителен предиктор на физическото и 

психично здраве (Operario et al., 2004).  

Това дава известни основания да се допусне, че когато хората се 
самокатегоризират и интерпретират субективно социално-икономическия 
си статус като висок това им осигурява – автентични или не, - „вторични 
облаги”. Тези – съзнателни или не, - процеси на себекатегоризиране  cа силно 

повлияни от политикономическите идентификации на хората с егалитарните 

или неегалитарни възгледи и идеологии. В този смисъл, моето очакване беше, 

че  субективно възприемания СИС ще има много по-силен ефект при 
хората с автентични неегалитарни самоидентификации, доколкото именно 
за тях СИС е много по-важна системно-психодинамична особеност на 
връзката между СИС и възприеманата им социална значимост.  

 

В изследването бяха използвани данни от една относително голяма за 

българските условия извадка от 1270 работещи на пълен работен ден българи 

(56% - жени, 44% - мъже) от 5-те най-големи града на България (София, 

Пловдив, варна, Русе и Бургас). Средната им възраст беше М = 38.12 г. (S.D.= 

13.58), а разпределението по етнически произход беше: 92% - българи, 6% - 

роми, 2% турци. Извадката, обаче, не беше изцяло случайна – всички 

изследвани бяха участници в различни тренинг програми с мое участие в 

периода от 2003-та до края на 2009-та година.  

Няколко думи за използвания изследователски инструментариум. 

Участниците в изследването попълваха Скалата за обща самооценка 

(самоуважение) на Розенбърг (Rosenberg Self-Esteem Scale) (Rosenberg, 1965), 

която включва 10 самоописателни твърдения от типа “Чувствам себе си като 

значим, ценен човек” или ”Като обобщавам наблюденията за живота си 
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мисля, че съм един неуспял в живота си човек”. Българската адаптация на 

скалата има висока вътрешна консистентност (α-Кронбах = .87), която е прави 

надежден измерител за нивото на самоуважение на изследваните, което в 

изследването се разглеждаше като основна зависима променлива.  

Освен това участниците в изследването правеха атрибутивна 

интерпретация и себекатегоризация на субективния си социално-икономически 

статус, разглеждайки един тематизиран въпросник, съдържащ 10 

самооценъчни твърдения от типа:  „Вземайки под внимание образованието, 

квалификацията и доходите си, бих казал, че:”, последвани от 

себекатегоризациите на изследваните в пет възможни подгрупи (социални 

класи): „висша класа” (1% от всички изследвани), „над средната класа” (4%), 

„средна класа” (25%), „под средната класа” (35%), и „работническата класа” 

(35%).  

За да измеря Аз-идентификациите с едни или други политикономически 

възгледи използвах адаптирания за български условия Въпросник на Клюгел-

Смит (Kluegel & Smith, 1986). Седем от 11-те му айтъма измерват 

неегалитарните Аз-идентификации (например, „Ако доходите на хората в 

България са по-равноправно разпределени, няма да има какво да мотивира 

хората да влагат повече усилия в работата си”). Другите 4-ри твърдения 

измерват егалитарните Аз-идентификации (например, „Доходите на 

българите следва да са по-равноправно разпределени защото основните 

потребности на семесйтвата им от храна, жилище и т.н. са едни и същи”). 

Обработката на отговорите водеше до изчисляването на един агрегиран 

индекс, високите нива по който говореха за изразена неегалитарна Аз-

идентификация. Нарекох за удобство този индекс „неегалитарен уклон в Аз-
идентификацията”. Дискриптивната статистика за тази променлива показва, 

че повечето от изследваните са близо до медианната (нормална по теория) 

осреднена стойност от 2.8 (M = 2.57, S.D. = .71). Вътрешната консистентност на 

българската скала за измерване на неегалирания уклон в Аз-идентификацията 

е висока (α-Кронбах = .82).  

Участниците в изследването също така докладваха следните обективни 

индикатори за своя СИС: (1) годишен семеен нетен доход, и (2) образователно 

ниво на изследвания. Семейните доходи бяха в широкия диапазон от 2,400 до 
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126,000 лева, с медиана от 11,750 лв. Що се касае до образователното им 

ниво, изследваните се групираха в следните подгрупи: „незавършено висше 

образование” (19%), „завършено висше образование (вкл. бакалавърска и 

магистърска степен)” (73%), и „следдипломна степен на квалификация (MBA, 

PhD и DSc)” (8%).  

Двата обективни индикатора за СИС на изследваните, „семейният 
нетен годишен доход” и „образователното ниво” корелират положително и 

статистически значимо помежду си (r = .52, p<.001). Субективният СИС в 

българската извадка корелира положително и статистически значимо с 

обективните измерители на СИС - за семейния доход корелацията на 

субективния СИС е r = .61, p<.001, а за образователното ниво - r = .54, p<.001.  

От трите показателя за СИС (два обективни и един субективен) само 

семейния доход корелира статистически значимо – макар и слабо, - със 

самоуважението (r = .18, p<.05). Неегалитарният уклон в Аз-идентификацията 

на изследваните корелира положително със субективния СИС (r = .21, p<.01), 

но няма статистически значими корелации както с двата обективни измерителя 

на СИС, така и със самоуважението на българите.  

 

Единствената променлива по-която има изразени полови различия е 

семейния доход (r = .17, p<.05), което показваше, че семействата на 

изследваните мъже имат по-високи средни доходи. Етническите различия бяха 

изследвани чрез регресионен анализ по начин, който позволяваше (а) да се 

съпоставят ромите (най-голямото малцинство в българското общество) с 

всички останали изследвани и (б) да се съпоставят българите (етническото 

мнозинство) с всички останали. Българските граждани от ромски произход имат 

статистически значимо по-ниско самоуважение (b = .24, p<.01), по-висок 

егалитарен уклон в Аз-идентификациите си (b = .17, p<.05), по-ниски семейни 

доходи (b = .21, p<.01). Съпоставени с всички останали българите имат малко 

по-високо ниво на субективия СИС (b = .14, p< .05). Възрастта корелира 

положително със самоуважението (r =.23, p<.001) и негативно с 

образователното ниво (r = -.19, p<.01) и субективния СИС (r = .24, p<.001).  

Хипотезите на изследването бяха проверявани с поредица от 

множествени стъпкови регресионни анализи по методирката на Ейкен и Уест 
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(Aiken & West, 1991). Първо на проверка бе подложена системно-

психодинамичната хипотеза, че ефектът на обективния СИС върху 

самоуважението е по-силен сред българите с висока степен на неегалитарен 

уклон в Аз-идентификациите си. Самоуважението бе разглеждано като основна 

зависима променлива. На първата стъпка в анализа бяха използвани само 

социо-демографските предиктори, на втора стъпка в анализа бяха добавени 

обективния показател за СИС „семейни доходи” и неегалитарния уклон в Аз-

идентификациите.  

На ранните етапи нито обективния СИС (b = .07, n.s.), нито 

неегалитарния уклон на Аз-идентификациите (b = .09, n.s.) имаха общ собствен 

ефект върху показателите за самоуважение на изследваните. На стъпка 3 в 

анализа бяха включени интерактивно-процесуалните влияния на обективния 

СИС през нивата на неегалитарния уклон в Аз-идентификациите върху 

самоуважението. Тук неегалитарният уклон на Аз-идентификациите силно си 

взаимодейства с основния показател за обективния СИС (b = .21, p<.01) и играе 

ролята на ключов модератор на зависимостта на самоуважението от 

обективния СИС. Както предвиждаше системно-психодинамичната хипотеза на 

изследването при българите с автентична неегалитарна 
политикономическа идентичност е налице изразено положително влияние 
на обективния им СИС върху самоуважението им (b = .26, p<.01) докато 

сред идентифициращите се с политикономическия егалитаризъм българи 
не се наблюдава значимо влияние на обективния СИС върху 
самоуважението им (b = .09, n.s.).  

Социо-демографските показатели самостоятелно обясняват едва 10% от 

дисперсията на самоуважението на изследваните. Може да се каже, че те 

отразяват факта, че по-младите български мъже показват най-високи нива на 

самоуважение в сравнение с всички останали в изследването. Но това влияние 

отразява и фактите, че представителите на ромското малцинство и най-

възрастните участници в изследването имат и значително по-ниско ниво на 

самоуважение, което бе очакван резултат от гледната точка на системно-

психодинамичната интерпретация на ефектите на субгруповата 

принадлежност.  
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На следващия етап от изследването бяха проверени хипотезите за 

влиянието на субективния – зависещ от преди всичко от психодинамиката на 

процесите на себекатегоризиране в подгрупи (социални класи), - СИС върху 

самоуважението пречупено през вече установената опосредстваща функция на 

неегалитарния уклон на автентичните Аз-идентификации на изследваните. На 

първа стъпка в анализа бе изследвано самостоятелното влияние на 

субективния СИС върху самоуважението, а на стъпка две – интерактивно-

процесуалното влияние на субективния СИС и неегалитарния уклон в Аз-

идентификацията на изследваните.  

На това ниво субективният СИС има значително положително влияние 

върху самоуважението (b =.14, p<.05), без неегалитарния уклон в Аз-

идентификациите да оказва пряко влияние върху самоуважението (b = .05, n.s.). 

Когато, обаче се вземе предвид интерактивното влияние на субективния СИС и 

автентичната неегалитарна Аз-идентификация общото им влияние е 

положително и статистически значимо (b = .19, p<.01). Както и очаквах сред 
автентично неегалитарните българи положителното влияние на 
субективното им преживяване за принадлежността им към социални 
групи (класи) с по-висок статус води до изразено нарастване на 
самоуважението им (b = .36, p<.01).  

За себекатегоризиращите себе си като част от социално-
икономическия елит на обществото българи не само СИС е важно 
основание за самооуважението им, но и усвояването и поддържането на 
неегалитарната - доминираща в пазарно-икономическите теории и 
управленски политики и практики система от официални идеи, ценности и 
рационализации, - са със особено важни защитни и самообслужващи 
системно-психодинамични функции. Те са специфичната защитна обосновка 

– интрапсихична и психосоциална, - за нуждата на високо статусните групи от 

запазване на установеното и обслужващо интересите им статукво в структурата 

и функционирането на социално-икономическия и обществено-политически 

ред. Този ефект не зависи от нито един соци-демографски показател – пол, 

възраст и етнически произход.  
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Напредналите пазарни икономики се характеризират със силен акцент 

върху индивидуализма, личната отговорност и стремежа за лична изява и 

субективно благополучие – щастие и успех. Философията на неолибералния 

капитализъм подчертава значението на усилената работа и предприемчивостта 

за създаването на обществено богатство и обществени блага и обосновата 

протекцията на неравнопоставеното (асиметрично) разпределение на тези 

блага сред участниците в обществено-икономоческите отношения (Younkins, 

2002). Системно-психодинамичният анализ, обаче, разглежда социално-

икономическото неравенство и възприеманата социална несправедливост като 

комплексна форма на специфични междугрупови отношения между хората, 

които са силно повлияни от системно-психодинамични защитни и 

самообслужващи процеси, едностранно контролирани от привилигированите 

със статуса си в групите, организациите и обществото човешки групи (Sidanius 

& Pratto, 1999). Тук представената част от изследването ми на ефектите на тези 

сили върху самоуважението на хората, което е в самото ядро на 

преживяванията им за оптимално психосоциално функциониране и развитие, за 

субективно благополучие и психично здраве бе инспирирана от допускането, че 

СИС е сложно опосредстван във влиянието си върху самоуважението от 
автентичните егалитарни или неегалитарни идентификации на Аз-а.  

Събраните емпирични доказателства – колкото и частични и 

контекстуално специфични да ни изглеждат, - документират ролята и 

инструментите на системно-психодинамичните процеси на защитно и 

самообслужващо (невротично и дисфункционално) поведение на подгрупите с 

висок статус в групов, организационен и социален контекст. Те са и много 

консистентни спрямо теоретичните предвиждания на аналитичната социална 

психология на човешките отношения в групите, организациите и обществото за 

това как социално-икономическия успех и статус на хората променя – а 

понякога дисфункционално и дори социо-патогенно изопачава, - представата 

им за автентичното човешко щастие, психично здраве и субективно 

благополучие (Oishi, Diener, Suh, & Lucas, 1999; Crocker & Wolfe, 2001).  

Изследваните индивиди с отчетливо неегалитарна Аз-
идентификация показват, че високо ценят финансовия си успех и 
материалното си благополучие в едно капиталистическо общество като 
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легитимен израз на продуктивността и социалната си значимост и 
потентност. За тях СИС е основния детерминиращ самоуважението и 
субективното им благополучие фактор.  

И това не е така само в България (Malka & Chatman, 2003).  

Получените от мен емпирични резултати са консистентни и с 

предвижданията на моделите за постоянния – предимно несъзнаван, - 

конфликт между потребностите, ценностите и желанията на човека в групов, 

организационен и социален контекст, предлагани в теорията и практиката на 

системно-психодинамичното организационно консултиране. Множество 

системно-психологически анализи ни връщат към темата на този сборник от 

книги с това, че те установяват, че когато е налице висока степен на 

съответствие и съгласуваност между вътрешните, дълбинните преживявания, 

ценности и желания на човека и неговите идентификации в индивидуален, 

групов, организационен и социален контекст това води до автентично 

поведение и отношения с другите, а оттам и до автентично самоуважение и 

щастие (Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Kasser, 1995).  

Модерният неолиберален капитализъм се свързва с определена 

конфигурация от ценности, идеи и рационализации – а това значи, че се опира 

на определени човешки преживявания с множество несъзнавани от повечето 

хора функции. Тази квази-научна и редукционистична от гледната точка на 

теорията и научно-приложната практика на системната психодинамика, - 

обслужваща протекцията на статуквото и препятстваща защитно и 

дисфукционално реорганизацията и развитието на груповия, организационния и 

социалния живот на хората днес, - констелация включва:  

(а) както убеждението, че да действаш само по посока максимизирането 

на собственото си материално, психосоциално и интрапсихично благополучие е 

естествено, легитимно и дори културно-исторически приносно, 

(б) така и увереността, че социално-икономическата неравнопоставеност 

в отношенията между хората, която възниква в резултат на редуцирането им 

само до асиметричните пазарни отношения е напълно обоснована на базата на 

допускането, че „свободния” пазар създава количествено и качествено най-

благоприятни условия за увеличаване на общественото богатство (Miller, 1999).  
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От системно-психодинамична гледна точка идентификацията на човека с 

тези идеи и ценности обслужва едностранно функциите на психосоциалната 

защита и протекцията на материалното, интрапсихичното и групово-

психодинамичното благополучие на подгрупите с вече установен висок 

социално-икономически статус в структурата на човешките групи, организации 

и общества. Представените от мен данни разкриват как това как този групов, 

организационен и социален статус зависи в значителна степен от това доколко 

човек се самоидентифицира с неегалитарните ценности и идеологии, и ги 

превръща в своя личностна идентичност. Представените резултати може да 

изненадват тези, за които е новост да забележат как защитната и невротична 

психодинамика на неегалитарните фантазии на човека за човешките 

отношения е свързана с масовите и доминиращи в този конкретен исторически 

момент убеждения за социално-икономическото развитие и социално-

икономическата мобилност на индивида. Убеждението, че човек може да 

подобри своя социално-икономически статус с усърден и упорит труд и 

прилагане на способностите си е наистина част от доминантната идеология на 

съвременния капитализъм, свързана със свръхпротекционизма на 

неегалитарните отношения между хората в групов, организационен и социален 

контекст (Baumeister, 1993).  

В края на този анализ ще отбележа само, че едва напоследък т. нар. 

„поведенчески икономисти” и академичните социални психолози започнаха да 

осъзнават това, което системната психодинамика им показва отдавна за ролята 

на личната (автентична) и груповата, организационната и социалната – т.е. 

индуцираната и често квази-автентична (себеотчуждена) и неавтентична 

(деперсонализирана), - идентичност има за оптималното психосоциално 

функциониране и развитие на човека преивявано като психично здраве, 

субективно благополучие и автентично щастие (Akerlof & Kranton, 2000).   

Събитията и действията в груповия, организационния и социалния живот 

на човека, които потвърждават неговата субективно автентична частна Аз-

идентичност („реалното му Аз”) допринасят за нарастване на самоуважението 

му и усещането за удовлетвореност от живота и за неговата смисленост. И 

обратното, разбира се – неавтентичните преживявания, поведения и 

отношения на хората винаги водят до деформации в системите за поддръжка 
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на самоуважението, удовлетвореността и смисъла на битието им като членове 

на групи, организации и на обществото като цяло, а оттук - до дистрес и 

проблеми с психичното им здраве и психосоциалната им реализация .  

Ролята и функциите на процесите на самоидентификация на човека в 

интраиндивидуален, групов, организационен и социален контекст – 

конструктивни, пасивно-защитни или агресивно-защитни, - са толкова 

решаващи, че автори като Акерлоф и Крантън (Akerlof & Kranton, 2000) 

възкликват в обръщението си към хората от икономическите и политическите 

елити: „човешкият избор на идентичност е може би най-важното 
„икономическо” решение, което хората могат да вземат” (p. 717).  

Аз само ще си позволя да ги допълня, казвайки че от системната 

психодинамика на този фундаментален човешки избор зависи както 

настоящето, така и бъдещето на автеничните човешки преживявания, 

поведения и отношения. Вникването в тази системна психодинамика както в 

интрапсихичен план, така и в групов, организационен и социален контекст е 

незаменимо полезно за разбирането на това защо хората толкова често се 

стремят към квази-автентични и неавтентични преживявания, поведения и 

отношения, които ги отчуждават от собствения им материален и психосоциален 

интерес, от автентичното им Аз. Без да претендирам за сериозен принос за 

това вникване, смятам, че това изследване, за което ви разказах в най-общи 

линии ни казва нещо важно за това как работи както деформацията, така и 

корективно-формиращата трансформация на  промяната на вътрешно-

груповата психодинамика и на междугруповите, организационните и 

социалните отношения.  

Тези системно-психодинамични процеси, за които стана дума дотук, са 

напълно непостижими за традиционните редукционистични и архаични 

икономически, социологически и политически модели за организацията и 

развитието на отношенията между хората.  

Нужна и е една нова аналитична социална психология на 
автентичните човешки преживявания, поведения и отношения. 
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ГЛАВА 32: 
НОВА ПАРАДИГМА В 
АНАЛИТИЧНАТА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ 
 

Системно-психодинамичният анализ показва как статуса на подгрупите в 
дадена група, организация или социална мета-система не само определя 
съдържанието и психодинамиката на ролите и отношенията между 
техните членове, но и оформя автентичността, квази-автентичността и 
неавтентичността на техните преживявания, поведения и отношения в 
групов, организационен и социален контекст.  

Членовете на подгрупите с нисък статус, например, типично преживяват 

чувства като безсилие, загуба на контрол, накърнено лично достойнство (загуба 

на самоуважение), социално отчуждение и себеотчуждение (Shnabel, Nadler, 

Canetti-Nisim, & Ullrich, 2008), които представляват за тях постоянна реална 

и/или символична екзистенциална заплаха срещу автентичната им лична 

идентичност (реалното им Аз) като компетентни, социално значими и 

автономни личности.  

В контраст, когато се конфронтират с фактите за груповия, 

организационния и социалния ред и своето привилигировано място в него, 

членовете на елитните подгрупи с висок статус страдат от заплахите за своята 

лична идентичност като приемлив, компетентен и морален елит. Ето защо, 

членовете на подгрупи с нисък статус изпитват често засилено и нерядко 
неавтентично чувство за потребността си от това да засилят и укрепят 
усещането си за мощ, значимост и самоуважение в групата, организацията 
и обществото, а членовете на елитните подгрупи с висок статус типично 
преживяват засилена и нерядко неавтентична потребност от това да 
бъдат приемани, следвани, да получават подчинение и адмирации в 
групата, организацията и обществото. Разбира се, много от тези 

преживявания и произтичащите от тях поведения и отношения са много по-

често отколко предполагаме напълно несъзнавани. 

Многократно като организационен консултант съм наблюдавал 

разнообразни примери на неавтентични преживявания, поведения и отношения 

в организациите-клиенти. Бергсийкър и сътр. (Bergsieker, Shelton, and Richeson, 

2010) разказват за подобни реакции във взаимодействията между белите и 
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чернокожите американци. Докато чернокожите (с по-нисък статус) по-често си 

поставят неавтентично високи цели да бъдат уважавани от белите си 

сънародници, белите (с по-висок статус) си поставят неавтентично високи цели 

да бъдат харесвани от чернокожите си сънародници. Различните чувства, 

потребности и цели на членовете на подгрупи с висок групов, организационен и 

социален статус генерират и различни самозащитни и самообслужващи 
психични и социални стратегии, които се отразяват специфично в техните 

квази-автентични (себеотчуждени) и неавтентични (деперсонализиращи ги) 

преживявания, поведения и отношения в групов, организационен и социален 

контекст.  

Когато взаимодействат с членове на подгрупи с по-нисък статус в 

групата, организацията и обществото, представителите на елитните и 

доминиращи подгрупи показват тенденция към неавтентично избягване и 
избирателно неосъзнаване на някои „теми-табу”, в които попадат всички 

въпроси, които реално или символно са заплаха за легитимността и 

стабилността на привилигированата им позиция в групата, организацията и 

обществото. И наистина, членовете на подгрупите с висок статус по един по-

рядко стратегически и много по-често несъзнаван за самите тях начин извеждат 

на преден план в дискусиите неавтентични изказвания и презентатции, които 

замъгляват или извеждат извън вниманието въпросите за основаващите се на 

позициите им в групата, организацията и обществото ролеви и статусни 

предимства и власт (Jackman, 1994; Ruscher, 2001).  

В едно специализирано изследване Сагай и сътр. (Saguy et al., 2008) 

установяват, че когато могат да изберат темите за дискусия, членовете на 

подгрупи с по-нисък статус в групите, организациите и обществото предпочитат 

да говорят по теми, касаещи преодоляването на различията и 

неравнопоставеността между хората в групата, организацията и обществото, 

докато членовете на високостатусните елитни подгрупи избират да говорят по 

теми, касаещи колко много е общото между всички подгрупи в тяхnата група, 

организация и общество.  

В реалните контакти и взаимодействия между членовете на подгрупи с 

висок и нисък групов, организационен и социален статус, дискусиите обичайно 

гравитират по един очевидно неавтентичен, отчужден начин около теми за 
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общото между хората в групите, организацията или обществото. Системно-

психодинамичния анализ на причините за това разкрива, че фокусирането на 
взаимодействието върху това какво е общото между всички в 
организацията и обществото има мощно защитно действие като редуцира 
социалната, междуличностната тревожност в самата дискусия, но заедно с 

този ефект в действие влиза и друг мощен системно-психодинамичен фактор – 

фокусирането върху общото в това да си член на групата, организацията 
и обществото осигурява възможности и двете подгрупи да изтласкат от 
съзнанието и взаимодействието си пораждащите тревожност и 
фрустрация теми – табу и да ги заместят защитно с по-необезпокоителни, но 

квази-автентични и неавтентични теми.  

Отклоняването на вниманието към тези неавтентични теми размива 

автентичните, но пораждащи тревожност преживявания за границите и 

ресурсните, информационните и властови асиметрии между подгрупите в 

структурата на групата, организацията и обществото и това осигурява една 

измамна „зона на комфорт” отдалечаваща се от реалността, в която хората от 

високостатусните подрупи удовлетворяват по-пълноценно потребностите си от 

социално приемане и морално одобрение – в тези неавтентични дискусии те 

получават възможност да се чувстват и по-уважавани. Акцентирайки върху 

споделената – макар и неавтентична, фалшива, - групова, организационна и 

социална идентичност, а не върху осигуряването на пространство за 

изразяване на автентичните лични или подгрупови идентичности, членовете на 

високостатусните подгрупи си осигуряват и психосоциална защита от 

пораждащите тревожност преживявания на членовете на подгрупите с нисък 

статус – те започват да изпитват неавтентични чувства и самозаблуди за 

споделения с разговарящия с тях елит статус и власт на тяхната подгрупа.  

Системната психодинамика на този двупосочно защитен процес в 

междугруповите отношения в групов, организационен и социален контест 

допринася за създаването, поддържането и защитата на една споделена 
квази-автентична или неавтентична групова, организационна и социална 
идентичност, демонстрирана в дискурса (в говоренето) на хората в групите, 

организациите и обществото за това, че споделят общи потребности, интереси, 

норми и цели. Този психосоциален защитен механизъм директно усилва 
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фалшивите, но много необходимите оправдаване на текущата система и 

протекция на статуквото в груповата, организационната и социалната структура 

и култура чрез психодинамиката на редуциращите тревожността и другите 

неприятни чувства психични и социални защитни механизми, които изопачават 

картината за действителността до нива, в които много групи, организации и 

общества с напълно реални проблеми системно се самозаблуждават, че са по-

сплотени, по-хармонични и по-демократични, отколкото всъщност са. Това 

неминуемо снижава автентичността на преживяванията, поведенията и 

отношенията на индивида както в контекста на отношенията му в собствената 

му подгрупа (с висок или нисък статус), така и във взаимодействията му с 

всички други в групата, организацията и обществото.  

Когато членовете на различните подгрупи в една по-голяма група, 

организация и социална мета-система се фокусират върху общите неща 

помежду си това би следвало да води до хармонизиране на отношенията 

между тези подгрупи и така да стимулира междугруповото сътрудничество за 

постигане на общите цели на групата, организацията и обществото. Това би 

било перфектно, ако възникващата при това споделена социална идентичност 

е наистина автентичен израз на личните Аз-идентичности на всички членове на 

групата, организацията и обществото.  

Системно-психодинамично установеният факт е, обаче, че това не е 
така в повечето групи, организации и общества.  

Аналитичната социална психология използва т. нар. „модел на 
споделената вътрешно-групова идентичност” (Gaertner & Dovidio, 2000, 

2012), извлечен от общата теория за социалната идентичност (Tajfel & Turner, 

1979) и концепцията за себекатегоризацията (Turner et al., 1987). Този модел 

подчертава системно-психодинамичните процеси на рекатегоризация, чрез 

които членовете на различните подгрупи в една група, организация или 

социална мета-система са подтиквани – съзнателно или не, - да възприемат 

себе си в категориите на една единствена, субординираща ги, но изкуствена, 

неавтентична група, организация и социална мета-система, а не като 

представители на две отделни, напълно реални и автентични подгрупи. 

Например: „и бедни и богати – ние сме преди всичко български патриоти”.  
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При това общо споделената социална идентичност се постига като на 

преден план в нея се извеждат наличните общи за членството в групата, 

организацията и обществото характеристики - които могат да бъдат много 

далеч от същинските (например, „ние всички сме съученици или колеги”, 

„всички сме от един град”, „всички сме равни пред закона”, „ние тук всички сме 

истински българи” и т.н.), - или като се въвеждат специфични психосоциални 

фактори (например, „тук имаме една ясна обща цел” или „всички сме в една и 

съща лодка”).  

Когато хората възприемат другите като членове на една вътрешна 
група, с които имат обща – повече или по-малко различна от личните и 
субгруповите им идентичности, - социална идентичност, процесите които 
създават системно-психодинамични предимства за собствената подгрупа 
обхващат символично и членовете на другата подгрупа (Dovidio & Gaertner, 

2010; Gaertner & Dovidio, 2012).  

Ангажирането на членовете на различни подгрупи в структурата на 

групата, организацията и обществото да се разглеждат като носители на 

споделена групова, организационна и социална идентичност - която повече или 

по-малко е неавтентична, ако я сравним с индивидуалната и подгруповата 

идентичност на същите хора,  - води до появата и поддържането на по-

положителни нагласи към членовете на другите подгрупи, засилва готовността 

за сътрудничество и подкрепа за тях и в същото време постига защитните 

функции на редуциране на тревожността пораждана от осъзнаването и 

обсъждането на различията между подгрупите. Едновременно с това се 

стимулира действието на публичното себеосъзнаване и се отслабва влиянието 

на частното себеосъзнаване. Тези  общи ефекти на споделената социална 

идентичност са многократно потвърждавани в изследванията и практиката.  

Системно-психодинамичните наблюдения в практиката демонстрират, че 

изтъкването на споделената социална идентичност в групите, 
организациите и обществото води до формиране и поддържане на по-
благоприятни междугрупови нагласи както към членовете на 
мнозинствата в групите, организациите и обществото (Smith & Tyler, 1996), 

така и към малцинствените – например, расови и етнически, - в групите, 

организациите и обществото (Pfeifer et al., 2007; Klandermans, Sabucedo, & 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

318 

 

Rodriguez, 2004). Публикуваните експериментални доказателства, че 

споделената – макар повече или малко квази-автентична, изкуствена – 

социална идентичност създава условия за подобряване на отношенията между 

подгрупите в групата, организацията и обществото са многократно 

реплицирани в различни групи общности, включително и при деца и възрастни 

от различни култури (Houlette et al., 2004; Guerra et al., 2010; Gomez, Dovidio, 

Huici, Gaertner, & Cuadrado, 2008; Kessler & Gomez, Mummendey, 2001; Bilewicz, 

2007).  

Споделеното членство в дадена група, организация или общество 
има фундаментална роля за формирането на чувството за доверие към 
другите членове на същата група, организация и социална мета-система. 

Дори и много странните и съвсем непознатите членове на собствената ни 

група, организация или социална общност ни изглеждат някак по-заслужаващи 

доверие от странните и непознати членове на групите, организациите и 

обществата, от които не сме част (Foddy, Platow, & Yamagishi, 2009). И още 

нещо, което постоянно се наблюдава в процесите на организационно 

консултиране – хората стават много по-готови да попадат и да поддават под 

влиянието на чувствата, идеите и действията на другите хора, които 

първоначално са възприемали дистанцирано като членове на други подгрупи, 

когато в хода на консултативния процес ги приемат като споделящи общата им 

– макар и неавтентична, социална идентичност (Kane, Argote, & Levine, 2005).  

Изтъкването на споделената обща социална идентичност води до 
по-изразено сътрудничество и по-социално отговорно поведение към 
членовете на собствената група, организация или социална мета-система 

(Kramer & Brewer, 1984; Wit & Kerr, 2002; De Cremer & van Vugt, 1998). 

Сътрудничеството между подгрупите с различен статус в груповата, 

организационната и социалната структура е трудно постижимо в много 

ситуации, защото хората не се доверяват на големи групи от непознати и не 

показват значителна емпатия към тях (Cameron & Payne, 2011) – автентичното 

им преживяване е, че не знаят дали могат да си сътрудничат и да разчитат на 

„другите” и „различните”. В резултат, те възприемат нежеланието си да си 

сътрудничат с тях като автентичното тяхно отношение към „другите” и 

„различните” в групата, организацията и обществото (Choi & Bowles, 2007).  В 
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серия от експерименти Букан и сътр. (Buchan et al. (2011), обаче, установяват, 

че формирането на силно – макар и много неавтентично, - усещане за 
споделена обща идентичност е основен предиктор за появата на 
готовност за сътрудничество – групово, организационно, социално и дори 

международно, - дори когато отделните индивиди запазват автентичните си 

лични си нагласи на подозрителност и недоверие към „другите”.  

Този системно-психодинамичен ефект на споделената социална 

идентичност от типа – „ние сме светът” (по Майкъл Джексън), - действа дори 

когато всички отделни хора съвсем свободно декларират различните си 

автентични лични нагласи към другите. Споделена социална идентичност 
има функциите на групов, организационен, социален и дори глобален 
защитен механизъм, който автоматично се задейства в ситуации на 
възприемана реална или символична заплаха – например, при екологични 

кризи или природни бедствия. Този системно-психодинамичен ефект на 

споделената социална идентичност може да преодолее протиположните 

индивидуални и подгрупови интереси, които типично са характерни за 

отношенията и взаимодействията на членовете на различните по статус 

подгрупи в структурата на групата, организацията и обществото.   

Заслужава си също да се отбележи, че дори успешното индуциране на 
действието на този ефект на споделената социална идентичност (повече 
или по-малко неавтентична) у членовете на различните по статус 
подгрупи в групата, организацията и социалната мета-система не 
елиминира устойчиво междугруповите напрежения и действието на 
вътрешногруповия фаворитизъм в групата, организацията и обществото. 

Споделената социална идентичност обикновено има временен ефект и може да 

пренасочи за определено време преживяванията, поведенията и отношенията 

на хората от различните  по статус подгрупи. т.е да доведе до известна 

неавтентична хармонизация на груповите, организационните и социалните 

отношения чрез създаването на неавтентично и повече или по-малко нетрайно 

усещане за обединена общност, споделена участ, принадлежност, идентичност 

и култура (особено в ситуации на реална и символна заплаха), но ако не се 

поддържа скоро ефекта на споделената социална идентичност отшумява и 
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страните се връщат към автентичните си индивидуални и подгрупови 

идентичности и се разделят отново на „ние” и „те”. 

Спомняте ли как след обединението на Германия в началото на 90-те 

първоначално както у източните, така и у западните германци изключително 

мощно се стигна до изтъкване на преживяването на споделената им социална 

идентичност „граждани на обединена Германия”? Скоро след началната 

неавтентична еуфория, обаче, германците (особено бившите източно-германци 

с нисък статус в обединена Германия) станаха – както показват 

специализираните изследвания, - много по-предубедени и дори враждебни към 

хората идващи в Германия от други източно-европейски и неевропейски страни 

(Kessler & Mummendey, 2001).  

В този смисъл, системно-психодинамичната интерпретация е, че 

“рекатегоризацията е процес с две страни” (Kessler & Mummendey, 2001, p. 

1099). Бих добавил още по-конкретно - въпреки, че редуцира напрежението и 

противопоставянето на подгрупово ниво, тя може да отключи нови конфликти в 

рамките на споделената на вътрешно-групово ниво нова, но неавтентична 

социална идентичност.  

Най-общо, сътрудничеството между множеството подгрупи с различен 

статус е от огромно значение за ефективното групово,  организационно и 

социално функциониране и развитие. Откритият в системно-психодинамичния 

анализ „ефект на междуиндивидуалната-междугрупова несвързаност” , 

обаче, води до това, че автентичното сътрудничество между подгрупите с 
различен статус в структурата на групите, организациите и обществата е 
много труднопостижима цел. Индуцирането чрез различни групови, 

организационни и социални интервенции на това хората да рекатегоризират 

„другите” в една обща – повече или по-малко неавтентична, - споделена 

социална идентичност усилва вторично психодинамичните сили на 

вътрешногруповия фаворитизъм и изразяването на автентичната лична или 

подгрупова идентичност, и води само до нетрайно, „изкуствено и външно 

индуцирано” сътрудничество.  Създаването на едно – повече или по-малко 

неавтентично, - усещане за общо споделяна социална идентичност може и 

често поражда в групите, организациите и обществата много интензивни 

социални сравнения и противопоставяния между членовете им и членовете на 
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други външни групи, организации и общества, и така отново генерира 

засилване на вътрешно-груповия фаворитизъм и пренасочени, но отново 

напълно реални и мощни междугрупови напрежения.  

Сериозното внимание на системната психодинамика към ролята на 

вътрешно-груповата психодинамика осигурява задълбочено вникване в 

динамиката на междугруповите, организационните и социалните отношения 

между хората. Този подход дава на аналитичната социална психология на 

автентичността безценни изследователски и практически предимства при 

интерпретацията на социалното познание; груповата, организационната и 

социалната идентичност и процесите на себекатегоризиране и групово, 

организационно и социално самоопределение като ключови аспекти в 

психодинамиката на автентичното, квази-автентичното (себеотчуждено) и 

неавтентичното (деперсонализиращо) психосоциално функциониране на 

човека.  

Това как хората в групите, организациите и обществото взаимодействат с 

членовете на своите групи, организации и общества – както като свободни 

самоопределящи се индивиди, така и като членове на своите групи, 

организации и общества, - играе ролята на комплекс от мощни 
детерминиращи психодинамични и психосоциални фактори за 
преживяването и изразяването на автентичните им чувства, потребности, 
нагласи и жизнени цели в поведението и отношението им към другите и 
света, в който съществуват и се реализират. От това как хората се чувстват и 

какво мислят за другите подгрупи в техните групи, организации и общества, и от 

това как възприемат междугруповите, организационните и социалните 

отношения в тях, в  крайна сметка, зависи как тези междугрупови, 

организационни и социални отношения реципрочно въздействат на вътрешно-

груповата, организационната и социалната психодинамика, която определя 

автентичността или неавтентичността на груповата, организационната и 

социалната им идентичност; чувството им на принадлежност към или 

отчуждение от груповия, организационния и социалния живот; отношенията им 

към груповото, организационното и социалното лидерство и към процесите и 

продуктите на взаимодействията им с другите членове на техните групи, 

организации и общества.  
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Моето изследване на системната психодинамика в тази книга има за цел 

да привлече вниманието към взаимозависимостта между вътрешно-
груповата психодинамика и междугруповите, организационните и 
социалните отношения между хората като система от фактори, които 
оказват решително влияние върху автентичността на психосоциалното 
функциониране и развитие на съвременния човек. Смисълът на това 

действие не е само да се постигнат конкретни научни прозрения, а да се 

стимулира една по-пълноценна интеграция на теоретичните и емпирични 

постижения на системната психодинамика и аналитичната социална 

психология, и  - преди всичко, - да се информира и обогати практиката на 

групововото, организационното и социално-психологическото консултиране. 

Идеята, че вътрешно-груповата психодинамика и междугруповите, 

организационните и социалните отношения между хората въобще не е новост. 

Новият аспект в системно-психодинамичната им интерпретация е 
разглеждането им като несъзнавани и комплексни фактори, които влияят 
– както поотделно, така и съвместно, - върху автентичността на 
човешкото психосоциално функциониране и развитие, върху 
автентичността, квази-автентичността и неавтентичността на човешките 
преживявания, поведения и отношения в групов, организационен и 
социален контекст.  

Това ни дава множество възможности в консултативната практика в 

човешките системи – групи, организации, общности и социални мета-системи, -

да анализираме, интерпретираме и да трансформираме с намесите си като 

консултанти редица групово-психодинамични, организационно-психодинамични 

и социални феномени (Green, Glaser, & Rich, 1998; Glick, 2005).  

Ето ви само един от тях за илюстрация – търсенето, намирането и 
използването на т. нар. „изкупителни жертви” в групите, организациите и 
обществото. Системно-психодинамичният анализ на този феномен доказва: 

• как себезащитно мотивираните особености на вътрешно-груповата 

психодинамика са свързани с колективната тревожност и фрустрация 

на груповите, организационните и социалните членове,  

• и как тези психодинамични особености във функционирането на 

групите, обществата и организациите оформят възникването и 
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поддържането на структурните разцепления и йерархични 

диференциации в отношенията между хората в групите, 

организациите и обществата,  

• формирането в тях на подгрупи с различен статус и ресурсни, 

информационни и властови асиметрични (нереципрочни) привилегии, 

функции и роли, 

• които водят до конструирането на различни форми на 

вътрешногрупов фаворитизъм и неавтентични отношения между 

хората, разглеждани като членове на различни по статуса и 

значимостта си подгрупи в структурата на групата, организацията и 

обществото, 

• които се насищат със себезащитни и самообслужващи доминантните 

подгрупи неавтентични преживявания като стереотипите и 

предразсъдъците, проекциите и проективните идентификации, 

фалшивите групови, организационни и социални идентичности и 

рационализации, 

• и така тласкат хората в групите, организациите и обществото към 

дисфункционални квази-автентични (себеотчуждени) и неавтентични 

(деперсонализирани) преживявания, поведения и отношения в групов, 

организационен и социален контекст. 

Преживяваната от всеки конкретен човек нормална (екзистенциална) и 

невротична (себезащитна) тревожност и фрустрация в груповия, 

организационния и социалния живот – а това е една от централните теми на 

системната психодинамика, - тласка хората към това да се обвиняват взаимно 

за проблемите си в груповия, организационния и социалния живот. 

Споделените екзистенциални и невротични преживявания на несигурност, 

тревожност и фрустрация в групите, организациите и обществото са в основата 

на психодинамичното конструиране и проециране  на обвинения към „другите” и 

„различните от нас” чрез множество защитни процеси като разцепване, 

проекция, проективна идентификация и разбира се групови и социални 

атрибуции.  

Един от психодинамичните механизми, чрез който споделените 

тревожност и фрустрация водят до намирането и използването на „изкупителни 
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жертви” е изработването, налагането и поддържането на фалшиви, 
неавтентични групови, организационни и социални фантазии – идеологии, 
митове, псевдо-научни теории, манталитети, културни стереотипи и 
предразсъдъци. Те се насочват системно-психодинамично срещу другите, т.е. 

различните – например, евреите в хитлеристка Германия, или ромите или 

имигрантите в днешна обединена Европа.  

От системно-психодинамична гледна точка това как се конструира 

неавтентичното съдържание на груповите, организационните и социалните 

стереотипи и дискриминационни предразсъдъци (Cuddy, Fiske, & Glick, 2008; 

Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002) въобще не е загадка, а още по-малко е игра на 

социални случайности и исторически традиции. Индивидите и подгрупите в 

диференцираната и йерархизирана групова, организационна и социална 

структура, които по-рано в живота на групата, организацията или обществото са 

били стереотипизирани по начини, които отчитат равнището на мощта и 

влиянието им в груповия, организационния и социалния живот, и пораждат 

завист, вина, срам, тревожност и фрустрация често естествено биват взимани 

„на прицел” от груповите, организационните и социалните идеологии и псевдо-

научни теории, които „обосновават” – разбира се, защитно-компенсаторно, - 

негативните групови, организационни и социални действия срещу тях (Glick, 

2005).  

Например, както ни показва в изследванията си Прюнер (Prunier, 2001) 

„ние протестираме срещу всички политици защото всички те са 
корумпирани от прекалено многото власт, която самите ние сме им 
делегирали”. Тези квази-автентични (себеотчуждени) и неавтентични 

(деперсонализирани) групови, организационни и социални идеологии, митове, 

псевдо-научни теории са самозащитни самозаблуди и фалшиви мирогледни 

конструкции, които включват в действие изопачени преживявания, нагласи, 

убеждения и модели на поведение и отношения, които водят до 

дехуманизираното възприемане и третиране на другите – индивидите и 

подгрупите набелязани за „изкупителни жертви”.  Това насажда 

дисфункционалния морал на психосоциалното превъзходство в 

междугруповите, организационните и социалните отношения – нещо, което 

можем с просто око да наблюдаваме, например, в партизанщината на дебатите 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

325 

 

за развитието на обществените политики не само в обществено-политическия 

живот в България. 

Ето така системно-психодинамичният подход към анализа и 

интерпретацията на използването на изкупителни жертви в груповия, 

организационния и социалния живот демонстрира, че както индивидуалната 

тревожност и фрустрация, така и реципрочните взаимовръзки между вътрешно-

груповата психодинамика и междугруповите, организационните и социалните 

отношения са истинските системно-психодинамични детерминанти на 
неавтентичното психосоциално функциониране на хората в групов, 
организационен и социален контекст.  

Аналитичната социална психология допринася за усъвършенстването на 

редица концептуални модели за груповото, организационното и социалното 

функциониране и развитие. Така, например, тя обогатява и засилва 

интерпретативната и интервенционна мощ на концепциите за оправдаването 
на системите и протекцията на статуквото (Jost & Hunyady, 2002) и на 

теорията за социалното доминиране (Sidanius & Pratto, 1999) като отчита 

както ролята на междугруповите процеси, така и ролята на вътрешно-груповата 

психодинамика в процесите на формиране, но и на трансформиране на 

неавтентичните преживявания, поведения и отношения между хората в групов, 

организационен и социален контекст. Системно-психодинамичното групово, 

организационно и социално консултиране получава възможност да преодолее 

изкуствените разграничения между вътрешно-груповите и междугруповите, 

организационните и социалните корективно-формиращи (трансформиращи) 

интервенции в практиката на системно-психодинамично подготвените 

организационни консултанти и социални психолози (Bennis & Shepard, 1956; 

Rabbie & Horwitz, 1988; Agazarian & Gantt, 2003; Antonio et al., 2004; Gaertner et 

al., 2006; Sommers, 2006; Verkuyten, 2006; Dovidio, Gaertner, & Saguy, 2007; 

Haslam & Reicher, 2007; Alexander, Chizhik, Chizhik, & Goodman, 2009; Mateeva & 

Dimitrov, 2013; 2014).  

Те фокусират диагностично-консултативната си практика както върху 

работата с вътрешно-груповата психодинамика, така и върху ролята на 

консултанта в трансформацията на междугруповите, организационните и 

социалните отношения, разкривайки потенциала им като пространство (среда 
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и климат) за осъзнаване, изразяване и споделяне на автентичните 
преживявания, поведения и отношения на хората в групов, организационен и 

социален контекст. От тази гледна точка те разглеждат автентичното 
психосоциално функциониране и развитие на хората като фундаментални 
активи (психосоциален капитал) на човешките системи – групи, 
организации, общности и общества, осъзнавайки тревожността, защитите и 

съпротивите, които автентичността поражда в психодинамичните дълбини на 

груповия, организационния и социалния живот. Практическите наблюдения и 

специализираните системно-психодинамични изследвания в практиката 

позволяват да се набележат и ефективни диагностично-консултативни 

интервенции на групово, организационно и социално ниво (Pettigrew & Tropp, 

2006, 2011; Tausch & Hewstone, 2010).  

За да са успешни междугруповите контакти като средство за редуциране 

на напреженията, противопоставянията (латентните и манифестирани 

конфликти) и неавтентичността в груповите, организационните и социалните 

отношения, например, е нужно те да осигуряват възможности за: 

• реален реципрочен статус на равнопоставеност на страните в 

ситуациите на междугрупов контакт; 

• автентично междугрупово сътрудничество; 

• автентични споделени групови, организационни и социални цели; 

• автентична подкрепа от авторитетите и властимащите, от нормите, 

правилата и законите в групата, организацията и обществото, от 

груповата, организационната и социалната култура; 

Не по-малко важни са автентичното междуличностно общуване и 

създаването на автентична вътрешно-групова, но и междугрупова, 

организационна и социална сплотеност (кохезия) и човешка близост. Налице е 

огромен обем от емпирични доказателства за това, че работата с 

трансформацията на нагласите към стигматизираните подгрупи в групов, 

организационен и социален контекст е от решаващо значение за успеха на тези 

интервенции (Pettigrew & Tropp, 2006, 2008, 2011).  Въпреки това, системно-

психодинамичният анализ ни показва колко опасен може да бъде диагностично-

консултативния оптимизъм на тази комплексна психодинамична територия. 

Мета-анализът на изследванията в тази област убедително показва, че 
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еднократните усилия за оптимизиране на междугруповите контакти могат да са 

недостатъчни – междугруповите предразсъдъци в групов, организационен и 

социален контекст са относително скромен предиктор на междугруповата  

дискриминация (r = .26 до .32 - според Dovidio, Brigham, Johnson, & Gaertner, 

1996; Talaska, Fiske, & Chaiken, 2008; Dixon, Durrheim & Tredoux, 2007). 

Оптимизацията на междугруповите контакти в групите, организациите и 

обществото – както е например в диагностично-консултативните групи, които 

организационния консултант изгражда, за да срещне заедно представители на 

подгрупите с различен статус в организацията-клиент, - може да доведе до 

трансформация на нагласите и стереотипите, но може и да не успее да 

повлияе трайно на самозащитните и себеобслужващи убеждения и 

самозаблуди, които психодинамично поддържат манталитета и практиката на 

междугруповата дискриминация в групите, организациите и обществото – както 

е например при етническата и расовата дискриминация (Dixon et al., 2007, p. 

868). Отчитането на ролята на психодинамиката в отношенията между 

подгрупите в груповия, организационния и социалния живот преполага 

алтернативни подходи за подобряване на тези отношения в групите, 

организациите и обществото – такива са, например, програмите за работа с 
автентичните преживявания, поведения и отношения между хората в 
рамките на комплексните проекти за екипно, организационно, социално и 
културно развитие. 

Анализът и интерпретациите на автентичните, квази-автентичните и 
неавтентичните групови, организационни и социални идентификации са 
диагностично-консултативни интервенции с решаващо значение за 
развитието на екипите и организациите, на екипното, организационното и 
социалното лидерство (Turner et al., 1987; Haslam, Reicher & Platow, 2011). 

Системно-психодинамичната организационна диагностика, например, 

демонстрира, че хората, които се приемат за годни и компетентни да заемат 

лидерски позиции в групите, организациите и обществото са всъщност тези, 

които се разглеждат като представляващи прототипите на елитната подгрупа в 

груповата, организационната и социалната структура и култура, което много 

често няма нищо общо с техните автентични лични и професионални качества, 

и Аз-идентичност.  
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Има маса емпирични доказателства за това, че само когато даден групов, 

организационен и социален лидер има предистория (биография), в която е 

представлявал, защитавал и налагал интересите на цялата човешка общност – 

а не само на доминиращата подгрупа, - в групата, организацията и обществото, 

последователите и подчинените му са високо и автентично мотивирани да 

участват в реализацията на лидерската му визия за развитието на групата, 

организацията и обществото (Haslam & Platow, 2001). Това, което е особено 

релевантно от системно-психодинамична гледна точка е емпиричното 

наблюдение, че когато лидерите в групата, организацията и обществото се 
възприемат само като прототипи на реално обединяващата хората група, 
организация и социална мета-система те получават по-продължителна 
във времето възможност да докажат креативността си в насочването на 
групата, организацията и обществото в нови посоки за развитие на 
груповата, организационната и социалната ефективност – посоки, които при 

други обстоятелства биха били възприемани като неподходящи, будещи 

съмнения и съпротиви у последователите (Platow, van Knippenberg, Haslam, van 

Knippenberg, & Spears, 2006).  

Ето защо в системно-психодинамично осмислените групови, 

организационни и социални интервенции толкова централно място заемат 

практики като кооперативното преживелищно учене в дейността и 

открития, свободен групов, организационен и социален диалог. Само в 

подобен контекст груповите, организационните и социалните лидери могат да 

придобият изразено и нарастващо влияние при представянето и изразяването 

на автентичните групови, организационни и социални ценности, цели и 

идентичности (Kalev, Dobbin & Kelly, 2006). Изграждането на автентични 

нагласи и автентична конструктивна групова, организационна и социална 

култура, на автентичен лидерски стил у лидерите - което намира израз във 

видими за всички в групата, организацията и обществото поведения, политики и 

практики от страна на лидера, - винаги има реални и устойчиви ефекти върху 

груповия, организационния и социалния живот на хората.  

Диагностично-консултативната работа с вътрешно-груповата 

психодинамика и междугруповите отношения в групов, организационен и 

социален контекст може да е наистина трансформиращ (корективно-
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формиращ) процес по отношение на автентичността на преживяванията, 

поведенията и отношенията на хората, когато е насочен към съвместното 

идентифициране на нови гледни точки и парадигми за развитието на групата, 

организацията и обществото. Този интерактивно-процесуален подход е 
винаги актуален в груповото и организационно консултиране, но може да 
се използва и за формирането на нови обществени политики и 
институционални практики нужни за решаването на много злободневни 
социални проблеми – като имиграцията, полтиката по доходите и мн.др. (Sam 

& Berry, 2010; Bourhis, Montreuil, Barrette, & Montaruli, 2009; Pfafferott & Brown, 

2006).  

Интеграцията на диагностично-консултативните подходи към вътрешно-

груповата психодинамика и психодинамиката на междугруповите отношения, 

предлагана от системно-психодинамичното организационно консултиране 

позволява да се работи с целия комплекс от детерминиращи фактори на 

автентичното психосоциално фрнкциониране и развитие на човека.  Това 

изисква един аналитичен социално-психологически концептуален апарат, 

който приема за своя методология системната психодинамика на тези 
взаимосвързани процеси. Тази парадигма отчита и реципрочната, 
двупосочна връзка между вътрешно-груповата психодинамика и 
психодинамиката на междугруповите отношения между хората в групов, 
организационен и социален контекст.  

Както вече подчертах по-рано, преживяването на външна заплаха – 

реална, символна и дори въображаема, винаги променя вътрешно-груповата 

психодинамика в групите, организациите и обществото, извеждайки на преден 

план във вниманието, съзнанието и емоционалния живот на хората защитно 

обусловена неавтентична групова, организационна и социална идентичност, 

която ги тласка към групов, организационен и социален конформизъм и 

себеотчуждение от автентичните им личностни Аз-идентичности и естествената 

човешка толерантност към различията и уникалността. Тези изключително 

мощни и почти напълно несъзнавани вътрешно-групови процеси нерядко водят 

до формиране и поддържане на квази-автентични (себеотчуждени) и 

неавтентични (деперсонализиращи хората) идеологии, митове, псевдо-научни 

теории и самозаблуди, които оправдават антипатията и агресията им към 
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другите хора от групи, организации и общества, към които те не принадлежат и 

прикриват тези действия под благовидните фасади на една фалшива 

загриженост за морала и нормативната култура на собствената група, 

организация и култура (Glick, 2005).  

И още нещо важно – чрез психодинамиката на груповата, 

организационната и социална идентификация дори хората, които имат на 

личностно ниво напълно автентични нагласи и ценности могат да бъдат 

„трансформирани” и изнудени да следват подобни неавтентични групови, 

организационни и социални идеологии и системи от убеждения, за да бъдат 

ангажирани да накърняват активно интересите на членовете на групите, 

организациите и обществата на различните от тях други (Haslam & Reicher, 

2007).  

Системно-психодинамичният анализ подчертава колко е необходимо 

тези регресионни и защитни тенденции във вътрешно-груповата психодинамика 

и междугруповите, организационните и социалните отношения да се 

наблюдават и върху тях да въздейства лонгитудно - в дългосрочен план, - а не 

само чрез еднократни кампанийни тренинг и диагностично-консултативни 

интервенции. Тези лонгитудни диагностично-консултативни и тренинг програми 

са изненадващо малко както на групово, така и на организационно и социално 

равнище.  

Аналитичната социална психология не само разширява  традиционните 

парадигми на академичната социалната психология и организационното 

консултиране, но и изисква ново отношение към ролята на консултативната 
практика на психолозите в групите, организациите и обществото. 

Преобладаващата част от груповия, организационния и социалния живот на 

хората днес е опосредстван от огромните възможности на дигиталните 

информационно-комуникационни технологии и социалните мрежи (Stephure, 

Boon, MacKinnon, & Deveau, 2009). Те променят непрекъснато както начините, 

по които хората общуват и взаимодействат, така и автентичността на 

груповите, организационните и социалните отношения между тях. Днес само, 

който не е поискал не е станал „приятел” с Бил Гейтс или с президента на 

Европейската комисия. Смисълът на самото „сприятеляване”, разбира се, 

драстично се видоизмени, но социалните мрежи днес са платформите на 
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новите социални движения, политически революции и културни дискусии в 

планетарен мащаб. Системната психодинамика на интернет-пространството 

открива нови възможности пред аналитичната социална психология на 

човешката автентичност-неавтентичност. И въпреки, че хората могат да 

показват крайно себеотчуждени и деперсонализирани форми на 

неавтентичност и конформизъм на преживяванията, поведенията и 

отношенията си в това глобално виртуално пространство, в него те са и много 

по-освободени от ограниченията, които реалната групова, организационна и 

социална среда налага на техните автентични преживявания, поведения и 

отношения, на осъзнаването и свободното и безопасно изразяване на  

автентичната им лична, човешка идентичност (Bargh & McKenna, 2004).  

Ето защо  и книгите в този сборник са намираеми само в интернет и там 

очаквам да се обсъждат, разпространяват и допълват свободно и in vivo.   

 
Но както тяхното бъдеще, така и бъдещето на автентичните човешки 

отношения зависи само от това, което всеки прави „тук и сега” – в реално 
време и на реалната сцена на груповия, организационния и социалния си 
живот, за който системно-психодинамичната социална психология е това, 
което е интернет за информационно-комуникационните процеси в 
обществения живот. 
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УВОД 
 

В тази книга IV бих искал да започна с това, че групите и организациите са 
преди всичко процеси на човешко интерсубектно взаимодействие 
протичащи в реално време, които като свръхдинамични системи от човешки 

възприятия, отношения и опит се управляват както от съзнателни, така и от 

несъзнавани психични процеси, дейности и взаимодействия.  

Всеки опит за диагностика на груповата и организационната 
психодинамика е вече намеса (интервенция) в нея, всяка спонтанна или 

планирана намеса в груповата и организационната психодинамика в дадена 

организация носи нова диагностична информация за състоянието, 

възможностите и перспективите в развитието й. 
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ГЛАВА 33:  
ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДИАГНОСТИКА ВИНАГИ Е  
ИНТЕРАКТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
 

Диагностиката на груповия и организационния живот е възможна само като 

интерактивно-процесуален анализ в реално време. 
Тази изходна позиция ни води до разбирането на работата на 

консултанта с груповата и организационната психодинамика като средство за 

вникване в това как интрапсихичната картина на организационната реалност на 

хората оказва формиращо влияние върху динамиката на техния групов и 

организационен живот, на техните конкретни поведения и отношения.  

Тук – в тази глава, - ще се опитам да представя разбирането си за това 

защо системно-психодинамичната организационна диагностика определя 

централна роля на анализа на психосоциалните и интрактивно-
процесуални реалности като съпротивите, преноса и контра-преноса в 
групите и организациите. И защо, групите и организациите могат да се 

изследват само като живи човешки системи, а това значи с активното 

участие на хората в тях в жив диалог с изследователите и консултантите им.  

Истината за организацията рядко е на повърхността й. Ако искате да 

научите как работи тялото ви, едва ли ще разчитате само на проверка на 

състоянието на кожата, която го обвива и на секретите, които то само отделя. 

Същото е и с човешките групи и организации – истината за тях рядко е на 

повърхността им. Нужно е да надникнем доста по-навътре. 

Както стана дума и по-рано, много мениджъри, консултанти и 

изследователи в областта на поведенческите и социалните науки си осигуряват 

един незаслужен комфорт чрез приемането на погрешното допускане, че това, 

което наистина е от значение за разбирането и усъвършенстването на 

груповото и организационното функциониране, е само това, което е 

непосредствено видимо, измеримо и осъзнавано – когнитивно-поведенческите, 

технологичните и икономическите феномени на организационния живот. 

Сградите и офисите; оборудването и технологиите; бизнес-системите и 

процесите; политиките и процедурите; услугите или продуктите; 

организационните йерархии от изпълнителни директори, мениджъри, 

началници и служители, ангажирани за изпълнението на определени работни 
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задачи; приходите, разходите и техните икономически и административно-

правни производни - това са някои от тези видими компоненти на 

организацията – лесно достъпната организационна феноменология (Jaques, 

1995).  

Наистина е жалко, че именно илюзията за конкретност на тези 

организационни атрибути и феномени дава възможност периодичните 

механични преустройства и съкращения в организациите да изглеждат като 

някакви разумни и базирани на анализ на тези частични данни начинания за 

манипулацията им. И то въпреки факта, че много изследователи на труда и 

организациите вече са показали, че тези мерки не винаги оправдават 

очакванията и често водят до нежелани човешки последствия (Allcorn et al., 

1996; Kets de Vries, 2001).  

В работата, в труда на хората и в техните организационни отношения, 

разбира се, има много повече от това, което се вижда на пръв поглед. В края на 

краищата, емоционалната и несъзнателна психодинамика е това, което 

формира случващото ни се в трудовата ни дейност в организациите (Amado, 

1995). При това, търсенето от мениджърите на "по-ефикасно организационно 

устройство" и „нов ред” се конфронтира със силовото поле на психичната и 

групово-динамичната реалност в организацията и техно-рационализма на 

инженерите и икономистите отстъпва пред тази под-повърхностна, вътрешна и 

скрита динамика, която прави всеки несъобразен с нея мениджърски ре-

инжинеринг неоправдан и често неизбежен провал. И всяка повърхностна 

диагностика – неточна и недостатъчна. 

Системно-психодинамичната диагностика - както вече споменах, - 

разглежда човешките групи, организации и общности като динамични процеси 

на постоянно човешко интерсубектно взаимодействие. Те като системи от 

човешки възприятия, поведения, отношения и опит се управляват от 

комплексни - както от съзнателни, така и от несъзнателни, - психични и 

социални сили. При това в тях много от мисловната и другата дейност в 

груповия и организационния ни живот остава извън обсега на съзнанието ни и 

предвижданите от него рационални интерпретации и измервателни средства. 

Независимо дали сме мениджъри, служители или консултанти на 

организацията, тя крие дълбоко в себе си тайните и мистериите на 
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функционирането си. Тук аналогията със соматичната медицина и 

психиатрията е според мен много уместна – нито пациента, нито лекаря 
знаят истината за случващото се дълбоко в тялото и ума на пациента. 

Нужно е лекаря да го изследва с активното участие на пациента. И 
диагностиката и лечението са общуване помежду им. 
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ГЛАВА 34:  
ДИАГНОСТИЧНА РАБОТА 
С ПРЕНОСИТЕ И КОНТРА-ПРЕНОСТИТЕ 
 

Диагностичните методи на груповата и организационна психодинамика биха 

могли да се разглеждат и като средства за съвместен анализ, разбиране и 
интерпретация на това как психичната реалност и човешката интерсубектност 

участват във формирането на продуктите, резултатите и динамиката на 

процесите в груповия, организационния и социалния живот.   

В частност, системно - психодинамично ориентираната организационна 

диагностика хвърля светлина върху решаващата и комплексна роля на 
анализа на преносната и контра-преносната динамика в изследването на 

отношенията в групите и организациите (Stapley, 1996). По-конкретно казано, 

интерпретацията на данните от тези наблюдения и изследвания през призмата 

на анализа на преносната и контра-преносната динамика ни помага да 

разкрием в дълбочина източниците и поддържащите механизми на 

организационната идентичност и организационната култура, разчитайки на 

„близки до непосредствения личен опит” (Kohut, 1977) подходи за изучаването 
на наративите (разказваните истории) за живота в организацията и нейните 

групи (Diamond, 1993; Kets de Vries & Miller, 1984; Levinson, 1972; 2002).  

Този интроспективно-интерактивен и дълбоко емпатичен подход, 

при който организационния консултант се вслушва аналитично в разказите, в 

говоренето на хората за организационния им живот, в организационния дискурс 

прави работата с преноса и контра-преноса основен компонент на 
диагностично-консултативната работа за организационно развитие. На 

основата на концептуалната рамка на системно-психодинамично 

ориентираното изследване на организацията тук диагностиката на 

организацията се отличава от останалите по-традиционни - когнитивно-

поведенчески, микро-икономически, социологически и политологически, - 

подходи към организационно-диагностичните наблюдения и изследвания, в 

които на преносната динамика не се отделя почти никакво внимание. 

Системно-психодинамичният организационен консултант, например, не 
задава сугестивни въпроси, а се вслушва в свободно разгръщащия се 
разказ на хората в организацията, с които се среща.  
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В този конкретен случай, аналитичната позиция и рефлексивното 
самосъзнание на консултанта по организационно развитие стават негови 
основни работни инструменти за интерпретация на съпротивите, преносите 

и контра-преносите, които се случват във всички взаимодействия между 

консултанта и членовете на организацията-клиент, от една страна, и между 

хората и групите вътре в самата организация-клиент, от друга. 

Изследователите на груповата и организационната психодинамика подкрепят 

стремежа и усилията на ръководителите, хората в организациите и 

консултантите по организационно развитие да подобрят организационното 

функциониране и да насочват организационното развитие именно като 

постоянно насочват вниманието си към работата с психосоциалната реалност и 

интерсубектността в съвместната човешка трудова дейност и в 

организационния дискурс (диалог) като специфична част от нея. Всички 

човешки групи и организации изобилстват на преживявания и събития, които 

пряко произтичат от условията за изпълнение на техните работни задачи. 

Събитията в политическата, икономическата, пазарната среда безспорно 

оказват силно въздействие върху груповия и организационния живот на хората. 

Конкуренцията на пазара, бързоразвиващите се информационни и 

комуникационни технологии, глобализацията са тези измерения на 

организационната среда, от които организацията се опитва да си отвоюва свои 

собствени стратегически преимущества. Непрекъсната промяна в средата 

налага чести ревизии на собствените адаптивни стратегии за оцеляване и 

успешно развитие на организацията. Нуждата от способности за справяне и 

изпреварваща адаптация насочват вниманието ни към вътрешния живот в 

организацията, в който ефективната адаптация и справянето с 

предизвикателствата не могат да се постигнат без успешно интегриране на 

хората и човешката природа.  

Когато като консултанти се опитваме да диагностицираме една 
организация, ние се вслушваме в това, което хората в нея говорят за нея – 
на нас и помежду си. И в това, за което не искат и не могат да говорят, но 
правят и изразяват по символен и заобиколен начин.  

На самата феноменологична повърхност на организационната система 

откриваме огромен обем от артефакти като организационните диаграми, 
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процедури и правилници, рутинните схеми за протичане на работните процеси, 

вътрешния дизайн, кодекса на обличане, приетия начин на изказване и делова 

комуникация, системите за разпределение на премиите и възнагражденията, и 

още много други манифестирани характеристики на организационната култура, 

които оказват съществено влияние върху организационната ефективност и 

конкурентоспособност. За нас подобни артефакти са и всички данни събрани 

чрез методи като структурирани анкети, въпросници, психометрични тестове и 

полуструктурирани интервюта.  

Политическите, икономическите и пазарните променливи са външните 

фактори, а гореописаните видими артефакти на организационната система са 

функция на вътрешно-организационните явления, които могат да помагат или 

да пречат за ефективното фунциониране на организацията и групите в нея. 

Данните за тези външни и вътрешни организационни променливи по 

необходимост са част от всяка организационна диагностика, в това число, и от 

системно-психодинамично ориентираната организационна диагностика (Baum, 

1994; Czander, 1993; Diamon, 1993; Kets de Vries & Miller, 1987; Levinson, 1972; 

Stapley, 1996; Stein, 1994).  

Системно-психодинамичната диагностика просто не забравя, че 
това са само фрагментарни организационни артефакти, а не това което 
стои в основата на възникването им – реалните групови и организационни 
процеси, включително преживяванията, поведенията и отношенията 
между хората, които са недостъпни за съзнанието им.  

В контраст с количествените и позитивистки методологии за емпирично 

изледване на организациите, на които често се разчита при изследването на 

изброените вече организационни атрибути и феномени, системно-

психодинамично ориентираната организационна диагностика и системно-

психодинамично ориентираните интервенции за организационно развитие се 

фокусират върху дълбинната същност и интерактивно-процесуалната 
картина на множество не толкова видими аспекти на организационната 

система - субективните преживявания, трудните за вербализация мисли, 
мотиви и смислови конструкции на хората в организацията.  

Системно-психодинамично ориентираните консултанти по 

организационно развитие, например, директно си поставят въпроси като: "Какви 
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са стоящите зад повърхността на груповия и организационния живот 

мотиви, желания, стремежи и фантазии, които дават енергия на мислите, 

чувствата и действията на хората в организацията?" и "Какви са личните 

преживявания на организационната реалност и какво всъщност е 

субективното им значение (смисъла) за всеки и всички в организацията?"; 

„Какво не осъзнават хората в тази организация за нейното функциониране, 

история и развитие?” и „Защо това се им случва сега всъщност?”. 

Антропологът и организационен консултант със системно-

психодинамична ориентация, Хауърд Щайн (Stein, 1994, р. 4 -5) пише следното, 

напътствайки организационните диагностици: „Политическите, икономическите 

и структурни артефакти са само част от историята на всяка организация. 

Груповият и организационен живот са сложни, а не спретнато пакетирани. 

Повърхностните картини, които се представят пред консултанта често са 
само симптоми и символи, в които хората инвестират себе си, защото те ги 

предпазват от болката... Организациите-клиенти сякаш често не знаят това, 

което на някакво друго недостъпно за тях ниво, вече им е твърде добре 

известно”.  

Да, ролята на организационния консултант включва и това да стане 
в процеса на организационна диагностика аналитичен посредник между 
известното и неизвестното, между познаваемото и непознаваемото в 
груповия и организационния живот.  

Щайн подчертава също така, че много явления в трудовата и 

организационната среда често съществуват извън непосредственото им  

осъзнаване от хората в организацията и следователно, често биват 

пренебрегвани или вземани за подразбиращи се от само себе си. Оттук следва, 

че подготвените в областта на груповата и организационната психодинамика 

консултанти имат и задачата да работят с това колективно „невнимание” и 

„самоотчуждение” на хората към собствените им преживявания и опит в 

трудовия и организационния живот, които толкова често включват трудните за 

разкриване и анализ индивидуални, групови и организационни защити и 

съпротиви, които – ако сме подготвени – ни приближават до скритите и от 

самите хора в организация истини за живота в нея. 
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Позицията на диагностично-консултативната работа с груповата и 

организационна психодинамика е, че когато консултантите по организационно 

развитие обръщат внимание на явно манифестираните елементи на 

социалната структура, работните групи и средата на работните задачи в 

организацията, те гледат на тези частични данни с адекватна доза 
предпазливост и разбиране за недостатъчността им.  

Задачата на организационно-психодинамичната диагностика е да 
разкрива неосъзнаваните значения, смисловата динамика на 
допусканията и колективните безспокойства, фантазии и чувства на 
хората в организацията, които са в основата на техните поведения и 
взаимодействия. Това води до извеждане на повърхността както на скритите 

конфликти, разочарования и фантазии на членовете на организацията, така и 

на мислите, опита и чувствата им, останали запечатани и недостъпни за 

осъзнаване и осмисляне чрез изтласкването и другите психични и социални 

защитни действия, които затрудняват проверката на действителността в 

организацията.  

Дълбоката психична същност на трудовата дейност, на груповите 

отношения и на организационните процеси,  следователно, може 

да бъде открита в оставащите често извън съзнанието на хората преживявания 

и смислови връзки, асоциирани с работата им в организацията - преживявания, 

в които структурите на властта и авторитета, стратегиите за адаптация и 

успешно функциониране на организацията, рутинните роли и отношения на 

хората са по-скоро защитни екрани, „буферни прегради” срещу непризнаваните 

в съзнанието им безспокойства и страхове, отколкото само рационални и 

преднамерени организационни решения и практики.  

Тези диагностични съображения ни изправят пред въпроса: „Ако 
несъзнателните психични процеси, поведения и отношения 
присъстват непрекъснато в работата на хората, как бихме да ги 
направим по-достъпни за изследване и обсъждане в консултативния 
процес, във взаимодействията си с хората в организацията-клиент?” 
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ГЛАВА 35:  
ПСИХОДИНАМИЧНОТО ВСЛУШВАНЕ  
В РАЗКАЗИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ 
 

Позволете ми сега в този контекст да насоча вниманието и изследователския 

ви интерес към темата за системно-психодинамичната диагностика на 

организацията към две свързани помежду си концептуални рамки на 

системната психодинамика - организационната диагностика и анализа и 
интерпретацията на организационните текстове (разкази).  

Левинсън (Levinson, 1972; 2002) пръв предлага модел за системно-

психодинамично ориентирана организационна диагностика в книгата си 

Организационната диагностика, който включва работа с различни нива на 

събиране на данни от организациите и описва как системно-психодинамично 

ориентираните консултанти използват процесите на ангажиране на хората в 
организациите в диагностично-консултативни отношения.  

Придобиваните в тези процеси данни за организационния 

живот включват:  

(а) генетична и историческа информация; 

(б) структурни и процесуални данни;и 

(в) интерпретативни данни или смислени наративи (разкази) от 

организационния дискурс (говоренето на хората в организацията за 

организационния им живот в нея).  

Подходът на системно-психодинамичния консултант към 

организационната диагностика интегрира данните от „обективната 
реалност" и данните за „психодинамичната реалност" на груповия и 
организационния живот, илюстрирайки колко важен е анализа на 

несъзнаваните субективни значения зад наглед конкретната, кохерентна и 

рационална картина за осъзнаваната част на груповия и организационния 

живот. Осъществявайки това, консултантът използва аналитичното 
наблюдение и изследване на процесите на съпротива и пренос като 
централна концептуална рамка в организационната диагностика. 

Разкриването на мястото и интерпретацията на съпротивите, преносите и 

контра-преносите позволяват на организационните консултанти с 

психодинамична ориентация да разбират скрития или неосъзнаван от групата 
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или организацията субективния смисъл на индивидуалните и колективните 

действия и преживявания на хората в групите и организациите.  

Системно-психодинамично ориентираната организационна диагностика 

при това се основава на традициите в херменевтичното проучване на 
наративите (разказите на хората) в организацията. Анализът на груповата и 

организационната психодинамика, обаче, винаги навлиза по-надълбоко в 

изследването на функциите на текста, подтекста и контекста на тези разказвани 

в организацията истории с подкрепата на разбирането си за процеса на 

разкриване и интерпретация на съпротивата, преноса и контра-преноса.  

За системно-психодинамичния подход в организационната 
диагностика масовата практика да се залее организацията-клиент с 
предварително подготвени структурирани анкети, въпросници и 
психологически тестове е противопоказно, колкото и да е съблазнително.  

Спретнатите диагностични профили, диаграми и графики са любим 
автокапан на когнитивно-поведенческия подход в организационното 
консултиране. На мен, обаче, като консултант със системно-психодинамична 

подготовка ми е много по-нужно да се чуя как организацията (чрез хората в нея) 

говори – разказва, - свободно и на собствения си език за собствената си 

история, за текущото си състоянието, за функционирането си и за проблемите в 

него. Ако задавам въпроси, то е само за да постигнем съвместно изясняване, 

да се конфронтираме с реалността в анализа и интерпретацията на разказа на 

хората от организацията-клиент. Ако извличам този разказ чрез удобни за мен 

инструменти като хилядите достъпни въпросници и тестове, аз деформирам до 

неузнаваемост съдържанието и процеса на това свободно разказване, на 

организационния дискурс. Но за това какви са ефектите на тази форма на 

диагностична интервенция  - малко по-късно ще приведа конкретни примери. 

Засега ще се огранича до следното - хилядите теории и методики (въпросници, 

психометрични тестове, компютърни програми, стандартизирани бизнес казуси 

и симулации), с които разполагаме колкото и да са добри сами по себе си могат 

само да изкривят и наистина изкривяват до неузнаваемост това говорене и 
разказите, които то ни дава.  В резултат емпиричните данни и резултати, 

получени с тях дават една квази-автентична и много силно сугестирана 
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(значи, изкривена) от собствената ни диагностична амбиция и наивност 
диагностична картина на интересуващата ни организационна реалност.  

Имам много примери за това колко е лесно да се самозаблуждаваме, че 

отговорите на хората от организацията в анкетите и въпросниците са всъщност 

именно това, което хората в организацията в действителност чувстват, мислят 

и знаят за живота в организацията. В повечето случаи това са техните реакции 

на нашите пренесени към тях от собствения ни опит рационализации, а не 

собствените им преживявания, нагласи и опит. Станали сме несъзнателно 

жертва на контра-преносите си към клиента и на диагностичната си амбиция 

да сложим организацията в матрицата на собствената ни концептуална и 

диагностична рамка. Съображения като „нужни са ни валидни данни”, „така 
е по-научно обоснавана диагностиката”, „това икономисва време и пари” 
са само симптоми на тази контра-преносна самозаблуда. 

Затова аз лично започвам колкото може по-сдържано всяка диагностична 

среща в организацията-клиент. Достатъчно ми да кажа: „Е, как е?”. Или 

максимално допустимото за мен: „Как е живота при вас?”. И слушам говоренето 

на хората и разказите, които идват от него. Така както идват. Е, от време на 

време казвам, когато е уместно да окуража минимално говорещите да 

продължат: „Хм, да...моля продължете” или най-много „Дааа, разбирам...Кажете 

ми повече”. 
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ГЛАВА 36:  
ИСТОРИЯТА, КОЯТО ОРГАНИЗАЦИЯТА 
РАЗКАЗВА,  АКО ПОЖЕЛАЕМ ДА Я ЧУЕМ 
 

В статията си Интерпретирайки организационни текстове Кетс де Фрийз и 

Милър (Kets de Vries & Miller, 1987) ни представят няколко „правила за 
аналитична интерпретация”, които съответстват на спонтанното диагностично 

внимание на Левинсън (Levinson,1972) към разкриването  и интеграцията на 

повтарящи се смислови модели („патерни”) в нефорсираните изкуствено от нас 

разкази на хората за техния групов и организационен живот.  

Първо, след натрупването на различни данни от консултантите по 

организационно развитие се конструира организационния наратив чрез 

„подреждането на различните наблюдения в едно вътрешносвързано, 
съгласувано цяло”, следвайки правилото за „смислово-тематично 
единство”. Методът на смислово-тематичното единство има решаващо 

значение за осмислянето на разпокъснаните по природа и обемни като 

количество отделни разкази, асоциативни вериги и наблюдения, споделяни в 

диагностично-консултативните срещи (индивидуални и групови интервюта, 

свободни и тематично-фокусирани дискусии и др.) от различни хора и групи в 

организацията, с които консултанта се среща.  

На следващия етап, консултантът по организационно развитие започва 

търсене на „съвпаденията” и „съответствията” между наблюденията за 

случващото се в настоящето и в по-ранните случки в историята на хората 

и организацията, използвайки правилото на „съпоставяне на извлечените 
патерни и повтарящите се патерни”. Съпоставянето на патерните в 

разказите води до откриване на повторения и съвпадения, или на това, което 

Кетс де Фрийз и Милър (Kets de Vries &  Miller, 1987, р.245) сполучливо 

наричат тенденции за въвличане в "преместване във времето". 
Уместността на тези премествания във времето (преноси) като инструмент за 

интроспекция и осъзнаване на съвпаденията на моделите ще бъдат 

дискутирани малко по-късно. Нека засега подчертая, че както идеята за 

търсенето на повтарящи се смислови модели (патерни) в говоренето и 

разказите на хората в организацията-клиент, така и идеята за тематичното им 

единство, предоставят една конкретна методическа (техническа) рамка, 
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която ориентира организационните консултанти при организацията, 

аналитичната обработка и интерпретацията на множеството наглед 

неподредени наративи (разкази) в един съгласуван организационен разказ – 

историята, която организацията ни разказва сама за себе си. Ако сме 

готови да я чуем, регистрираме, анализираме и интерпретираме заедно с нея, 

разбира се.  

Оттук, в контраст със стриктно херменевтичния подход, се следва 

правилото за „системно-психодинамичната необходимост”, съгласно което 

се приема, че в текста, подтекста и контекста на този единен разказ могат да 

бъдат идентифицирани най-сериозните и болезнени проблеми в 

организацията. „Важно е при това да се обръща внимание на постоянството, 

ентусиазма, повтаряемостта, настойчивостта и емоционалната наситеност на 

представяните решения, взаимодействия и изказвания”( Kets de Vries &  Miller, 

1987, р.246). Членовете на дадена организация могат, например, многократно 

да споменават за наличието едни и същи или сходни непреодолими 

препятствия пред опитите за промяна и напредък в организацията си. Те могат 

да се връщат към едни и същи организационни митове или истории в своите 

разкази с цел да ги преработят отново и  отново, овладявайки така болезнените 

си групови и организационни преживявания.  

Информацията в тези наративи, обаче, се нуждае от аналитична 
интерпретация, за да може изследователя на организацията да разбере 

стоящата в основата им несъзнавана смислова динамика. Много често най-

важните въпроси за организацията са скрити, забулени и заместени от хората в 

организацията чрез заявяването на далеч по-повърхностни грижи и оплаквания. 

В тази връзка, Кетс де Фрийз и Милър (Kets de Vries & Miller, 1987, р. 246) 

насочват вниманието ни към правилото за „множествените функции на 
разказите” на хората в организацията-клиент. „В зависимост от психичната 

необходимост в момента, част от текста на разказа може да има повече от едно 

значение и може да се разглежда от различни гледни точки...поради, което е 

необходимо да търсим смисъла му на много равнища, за да определим 

причините и следствията, които имат за индивидите и за 

организацията, описваните преживявания, дейности и решения" .  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

349 

 

Консултантите по организационно развитие, които обръщат внимание на 

нюансите в несъзнателно споделяните мисли, чувства и преживявания за 

работата в организацията, могат чрез анализа и интерпретирането им да 

постигнат едно по-задълбочено и многопластово разбиране на живота в 
организацията, което им позволява да „разопаковат“ текста на разказа.  

Неговата полезност се състои в това, че той напомня за това, че 

системно-психодинамичното обяснение зависи от това, което знаем за 

субективния смисъл, който имат за разказващия го, описваните събития, 

действия или предмети - и това е конкретната диагностична алтернатива, която 

системната психодинамика предлага на описателните класификации на 

подготвените когнитивно-поведенчески или микро-икономически наблюдатели 

(Schafer, 1983, р.89). В интерпретативния етап нашите теоретични знания и 

системи за анализа на съдържанието на събрания разказ на организацията, 

говорен на нейния собствен организационен език вече могат да влезат в 

действие и да ни помогнат при формулирането на диагностично-консултативни 

хипотези и прогнози. Но чак тогава.  

Това на практика означава, че консултантът по организационно развитие 

се стреми да разбере какво всъщност означават на несъзнателно равнище 
за хората в организацията организационните артефакти и преживявания, 
поведения и взаимодействия, за които те му говорят. Системно-

психодинамичната организационна диагностика поставя работата на 

консултанта в един предизвикателен аналитичен контекст отвъд 

опростенческото когнитивно-поведенческо разбиране, че хората изцяло 

осъзнават и изчерпателно описват случващото се в груповия и 

организационния им живот и могат без специални и продължителни усилия и 

въпреки вътрешните си съпротиви да го вербализират и представят на езика на 

удобните за самите нас въпросници, анкети и тестове, и стоящите зад тях 

теории, за които хората в организацията-клиент даже не подозират. 

Организационният консултант не само трябва да отчита наличните и 

видими организационни артефакти, събития и истории, но и да работи 

целенасочено със субективното им преживяване и интерпретиране от страна 

на самите хора в организацията. И когато се вслушва в разказа им да се опита 
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да разбере как те го разбират и интерпретират преди да наложи върху него 

своите концептуални и диагностични категории. 

Именно тези – естествено разгръщащи се в говоренето им in vivo и ad 

hoc, - преживявания и теми най-често се разкриват на консултанта по 

организационно развитие. Разбира се, само когато той е готов да обръща 

непредубеденото си диагностично внимание към съдържанието и процеса на 

организационния разказ, който възниква и тече в хода на събирането на данни 

от хората в организацията. А осъзнаването на смисловите тенденции и 

образования в този разказ и на много от фантазмените и защитните 

му характеристики и функции става възможно именно в процеса на 

установяване и интерпретация на динамиката на съпротивите, преносите 
и контра-преносите в диагностичната работа.  

Така, самата личност и интерактивно-процесуалната и комуникативната 

ангажираност на консултанта по организационно развитие стават инструменти 

за наблюдение и събиране на информация, чрез които пред него се разкрива 

субективния и интерсубективния свят на работата и отношенията на хората в 

организацията и нейните групи. Използването в диагностично-
консултативния процес на анализа на съпротивите, преносите и контра-
преносите е средството за локализиране на несъзнателната страна в 
груповия и организационния живот. 

Анализът и интерпретацията на съпротивите, преносите и контра-
преносите в организационния живот и в консултативния процес са ключови 
концептуални и технически инструменти в системно-психодинамичното, 
интерактивно-процесуално изследване на групите и организациите ( Baum, 

1994; Diamond, 1988; 1993; Kets de Vries & Miller, 1984; Levinson, 1972; Schwartz, 

1991; Stapley, 1996; Stein, 1994). Според Хънт (Hunt, 1989, р.25) системно-

психодинамичната работа на терен следва да се съобразява непрекъснато  с 

три основни положения в проучването на отношенията между 
"изследовател-консултант" и "изследван-клиент".  

Първото е, че в диагностично-консултативното взаимодействие 
винаги съществуват и действат несъзнавани процеси, което означава, че 

„много от мисленето и дейността на клиента и консултанта се случват извън 

обхвата на съзнанията им”.  
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Второто е, че „несъзнаваните субективни значения, които 
опосредстват ежедневния живот в организацията, са свързани в 
комплексни смислови мрежи, които могат да бъдат проследени чак до 

преживявания от най-ранното детство" на хората в организацията-клиент. А 

това означава, че от системно-психодинамична гледна точка съпротивите, 

симптомите и символите, преносите на клиента - определяни като налагане на 

архаичните (инфантилни) образи и исторически отношения върху обекти и 

отношения в настоящето (общуването му с консултанта), - представляват 

рутинна характеристика на повечето отношения в организациите и се 

проявяват ярко и в отношенията „клиент – консултант”. И както твърди сам 

Хънт, именно преносите на хората от организацията-клиент  - били те 

позитивни или негативни, „структурират социалните отношения в 

консултативния процес по точно определени конкретни начини".  

И на трето място, съзнателните стремежи и манифестираните 
желания и цели на хората в организацията често са в противоречие с 
техните несъзнавани, латентни, но автентични страхове, фантазии и 
тревоги, идващи от дълбочината на предишния им опит и актуалната им 
екзистенциална и организационна ситуация. Тези вътрешни конфликти и 

„ядрени” теми в разказите им за организационния живот  оказват влияние върху 

преживяванията в трудовата среда и изпълнението на трудовите задачи като 

често имат формиращо въздействие върху нюансите на ролите и отношенията 

на хората в организацията. Оттук, ние изследваме организациите и групите в 

тях като отделяме внимание на тези понякога конфликтни и изпълнени с 

противоречия начини, по които хората в организацията ни привличат като техни 

консултанти и по които самите ние им откликваме при това.  

В действителност, интерпретацията на съпротивите и преносите 

(независимо дали се проявяват в отношенията на хората към организацията, 

към висшестоящите, подчинените или външните консултанти) предоставя на 

консултанта възможността за изграждане на едно задълбочено аналитично 
разбиране на индивидуалната, групова, междугрупова и общо-
организационна психодинамика и за постигане на по-пълноценни прозрения 

и интерпретации на смисъла на членството в организацията и скритите смисли 
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на разказите на хората в организацията за живота им в нея (Allcorn & Diamond, 

1997; Baum, 1994).  

Организационната диагностика от системно-психодинамична 
позиция осигурява средство за опознававане на психичната и 
интерактивно-процесуалната (интерсубектната) реалност на работата и 
живота на хората в организацията. И по-специално, отчитането на 

неизбежността на съпротивите, преносите и контра-преносите между членовете 

на организацията (вътрешно насочените преноси и контра-преноси) и по 

отношение на външните лица като консултантите по организационно развитие 

(външно насочените преноси и контра-преноси), разширява контекста, в който 

можем да опознаваме и разбираме организацията като среда на трудовата 

дейност и отношенията между хората.  

Но нека преди да продължим с обсъждането на анализа на съпротивите, 

преносите и контра-преносите като начин за разбиране на системно-

психодинамичната реалност на организационния живот да определим какво 
по-точно стои зад тези психодинамични термини – пренос, контра-пренос, 
съпротива. 

Според Муур и Файн (Moore & Fine, 1990, стр.196) преносите 
представляват „прехвърляне на емоционални, мисловни или поведенчески 

модели, преживени първоначално във връзка със значими фигури от миналото 

върху човек, с който сме в междуличностни отношения в настоящето”. Този 

процес е преобладаващо неосъзнат и така обичайно остава извън обхвата на 

съзнателното внимание на пренасящия и на този, върху който се пренася. 

Преносът е конкретен резултат от особеностите на случващите се „тук и сега” 

обектни отношения на Аз-а, които задействат като спусък познати допускания и 

архаични чувства, потребности, желания и отношения от миналото, от 

историята (биографията на хората в организацията-клиент), коренящи се в 

предишните им близки и субективно значими отношения. В случая с 

организациите структурната йерархия и властовите, и авторитетни роли 

създават конкретен благоприятен контекст за пренос и контра-пренос на 

реминисценции от детски, семейни и по-ранни групови и организационни 

преживявания.  
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В консултативната ситуация, например, въпреки системно-

психодинамичната си ориентация и специализирана подготовка, ние 

обикновено не знаем много за опита, историята и за миналото на тези, които 

консултираме. И въпреки това, можем да се досетим, че хората в 
организацията вземат със себе си в организационния живот и в 
комуникацията си с нас за него целия си уникален вътрешен свят от 
обектни отношения и че той оказва определено влияние както на работните 

им отношения с другите в организацията чрез динамиката на вътрешно-

организационните преноси, така и на взаимоотношенията им с нас като техни 

организационни консултанти чрез динамиката на външните преноси към 

консултанта.  

Системната психодинамика разкрива множество възможности в 

консултативния процес да се наблюдават и преживявават в разказа по време 

на организационната диагностика такива повтарящи се исторически зададени 

модели (патерни) от обектни отношения на нашите клиенти, които ни разкриват 

много за множество аспекти на организационната история, култура и за 

досегашното и текущото организационното функциониране. Прехвърлянето на 

тези емоционални, мисловни и поведенчески схеми (патерни) от миналото в 

настоящето на организацията се случва и е особено разпространено когато 

съществуват актуални проблеми свързани с властта, контрола, отношенията и 

авторитета в организациите. 

Контра-преносите могат да бъдат по-тясно определени като 

специфична реакция на консултанта спрямо клиента и преносите му в 

консултативния процес. Контра-преносът действа до голяма степен като 

преноса. Той възниква в условия, в които чувствата и нагласите на консултанта 

спрямо неговия клиент са повлияни от преносите на клиента и от онези 

елементи от живота на консултанта, които той прехвърля върху клиента си, 

изменяйки по този начин аналитичната си позиция. Контра-преносът, 

следователно, отразява и собствените несъзнателни реакции на консултанта 

към клиента, макар, че много от тях могат и  да достигат до съзнанието му, ако 

системно се грижи за това чрез личната си саморефлексия или работата с 

професионален супервайзор. Признаването на съществуването на динамиката 

на контра-преноса в консултативния процес поставя консултанта под 
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емоционален натиск до такава степен, че работата му в екип или с помощта на 

супервизиращ консултант става с решаващо значение за обработката и 

конструктивното използване на контра-преносната информация.  

Типична проява на контра-пренос от страна на консултанта е 
превръщането на клиента в изследван от консултанта обект (респондент) 
– на хората в организацията, например, се дава пакет от подбрани, 
обмислени или разработени от консултанта въпросници, анкети или 
тестове, които те следва да попълнят и върнат на консултанта, без да 
имат и минимална представа как точно предоставената от тях първична 
информация се обработва и интерпретира от консултанта. И без дори да 

имат възможност да се срещнат „лице в лице” с консултанта, който ги 

интерпретира. Всеки има опит в това – така се прави организационна 

диагностика от консултанти без системно-психодинамична подготовка. Много е 

удобно, колкото и да е погрешно и контра-продуктивно! 

В този типичен случай на драстичен контра-пренос от страна на 

консултанта диагностичния процес и резултатите от него рязко се видоизменят 

и придобиват характеристите на едно наложено, форсирано от амбициозния – 

и често наивен, - организационен консултант удобно за него изследване, 

идващо не от актуалните диагностични взаимодействия „клиент-консултант”, а 

от миналия професионален и личен опит, от матрицата, „калъпа” на 

експертизата на консултанта. Резултатът е контра-преносно изкривяване на 
това, което хората в организацията мислят, говорят и правят в хода на 
диагностиката.  

Те са били превърнати в реактивни респонденти, които могат само да 

отреагират на въпросите в методиките на консултанта и които вече са лишени 

от статута си на автономни субекти, автори на собствения си разказ за 

организационния си живот, опит и проблеми. 

Всичко това дава и основание на много практикуващи в областта на 

системно-психодинамичното организационно консултиране да включат в 

общата концепция за контра-преносите всички емоционални и интелектуални 

реакции на консултанта към клиента, независимо дали са осъзнавани или не. В 

анализа на груповата и организационната психодинамика от решаващо 

значение е да се приеме, че всички възможности за пренос и контра-пренос 
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съществуват едновременно в диагностично-консултативния процес, правейки 

ориентацията и разбирането на консултанта за собствените му хаотични 

преживявания още по-трудна. Това признание довежда консултантите по 

организационно развитие със системно-психодинамична подготовка и до 

дълбокото им уважение към сложността на всеки опит да се вникне в 

психичната тъкан на груповия и организационния живот.  

Всеки консултант по организационно развитие е изправен и пред още 

едно изключително предизвикателство - да установи смисловите линии в 
отделните части и в пълния текст на свободно разгръщащия се 
организационен разказ в тази „бъркотевица” от преживявания и 
несъзнавана организационна психодинамика, без да внася в нея „шума” и 
да налага „калъпа” на собствените си контра-преносни тенденции, 
колкото и добронамерени и научно-обосновани да му изглеждат те. 

Организационният живот е богато наситен с динамична маса от 

вътрешно-организационни преноси и контра-преноси - от служителите към 

мениджърите, от мениджърите към служителите, между отделните хора и 

техните организации, и между клиентите и консултантите. Изпълнителните 

директори, например, могат да предизвикват положителен пренос от страна на 

някои свои служители и негативен пренос - от други, в зависимост от 

качеството и наличието на вътрешно изградени отношения на служителите с 

авторитетите и техния уникален минал опит (вкл. този от цялата им 

екзистенциална предистория чак до забравената автобиография на детството 

им). Служителите в организацията могат да предизвикват положителен или 

негативен контра-пренос от страна на техните мениджъри в зависимост от това 

как откликват на даваните им разпореждания и проецираните върху тях 

експлицитни и имплицитни очаквания.  Възприятията за съпротива на 

служителите могат да са несъзнателно асоциирани с далечното ехо на минали 

отношения с родители и авторитетни фигури като мениджърите им, които 

упорито са се противопоставяли досега на опитите на служителите да им 

окажат влияние. Подобен е и случая, при който цели звена и отдели в 

организацията пренасят историческия опит от миналите взаимоотношения 

помежду си към другите звена и отдели, с които текущо имат задачата да 

взаимодействат в организационната среда.  
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Анализът на съдържанието и динамиката на преносите и контра-
преносите позволява да се вникне по-задълбочено както в отношенията между 

консултант и клиент, така и в целите и фантазиите на хората в организацията 

относно тяхната работна връзка с организацията, отношенията им към техните 

лидери и към другите членове на организацията. Този анализ неизбежно 

разкрива интрапсихичните и психосоциални защитни процеси и реакции 

спрямо заредените с тревожност аспекти на техния групов и организационен 

живот. Те са в основата на наблюдаваните в диагностично-консултативния 

процес симптоми на съпротивите на отделните хора и групите от хора в 

организацията-клиент. Пораждащите ги преживявания като напрежението, 

несигурността и тревожността, и съпровождащите ги объркващи чувства  често 

също са преобладаващо неосъзнати и получават познатите ни автоматични 

защитни отговори, които са изработени и използвани от хората в организацията 

в миналото им (и дори чак назад в детството им). Тези реакции, конституиращи 

разказа за осъзнаваните проблеми и символичните съдържания на 

съпротивите в него могат да се определят и интерпретират от консултанта като 

признаци (симптоматични прояви) на психична регресия и защитно-
мотивирана съпротива. 

Психичната регресия на индивидуално, групово и организационно 

равнище представлява един опростен опит за овладяване на тревожността от 

хората в организацията. Регресията би могла да изглежда като едно 

метафорично връщане към по-ранни (исторически) форми на обектни 

отношения, в който минали конфликти се появяват отново в настоящето 

(например, както е при познатите форми на „вдетиняването” на много работни 

групи при отсъствието от работната им ситуация на техния формален 

ръководител).  

Казано съвсем простичко, възрастните започват да прибягват към 

познатите от миналото им, макар и неосъзнавани инфантилни и по-примитивни 

защити, за да се преборят с тревожността и тревожещите ги емоции и идеи в 

настоящето си. В практиката примери за това колкото щете. Сигурен съм, че 

всеки от нас има десетки, за които вече се е сетил само докато чете тук 

написаното.  
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Регресията е най-често придружавана от динамиката на 
взаимодействащите си съпротиви, преноси и контра-преноси. Мнозина от 

нас са наблюдавали как членството в дадена група или организация изисква да 

се постигне междуличностен компромис с личните желания за зависимост и за 

автономност. Такива са дилемите на човешкото развитие, коренящи се в 

психодинамиката на отделянето и индивидуацията.  

Самото наличие на група – отбелязва Бион (Bion, 1959), - задейства 

защитното състояние на психична регресия сред членовете й. Позовавайки 

се назад чак до Фройд (Freud, 1921), Бион пише следното: „...така придобива 

съдържание фантазията, че групата съществува поради това, че регресията 

означава за индивида загуба на „собствената му уникална обособеност”...и 

така, наблюдателят преценява, че дадена група съществува, ако индивидите, 

които я съставляват, са преминали през преживяването на тази тяхна 

колективна регресия” (Bion, 1959, р.142). За Фройд и Бион, психичната 
регресия е реална предпоставка за много от груповите и 
организационните идентификации. 

Членовете на групата или организацията, които имат ограничени от 

трудово-професионалните им роли и задачи свободи и граници, и изпитват 

чувство на безсилие и ограничение пред редица организационни и 

екзистенциални дадености могат да се ангажират в индивидуални, групови и 

организационни поведения, роли и отношения, говорещи за наличието на 

психична регресия и съпротива. Отношенията между отделите в една 

организация, например, могат да станат враждебни и наситени с конфликти 

подобни на „махленските свади” и „гангстерските войни”. Иначе зрелите 

възрастни могат да се озоват в ситуация, в която мислят като наивни деца в по-

примитивните категории на „добро или лошо”, „всичко или нищо”, „врагове или 

съюзници”, „правилно или погрешно” - категории, характерни за един 

фантазмен живот, подклаждан от защитни механизми като разцепването и 

проективната идентификация. И накрая, винаги съществува опасността 

бюрократичните, „силозно-мислещите” организации да стимулират регресията 

и съпротивите на хората в тях към по-хомогенни, комформистки или 

авторитарни организационни отношения (Diamond et al., 2002) – например от 
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типа: „не гледай в паничката на другарчето”, „не си пъхай носа в чуждите 

работи”, „преклонена глава сабя не я сече” и безброй други.  

Споделената тревожност на хората за техните групови и 
организационни членства, позиции и роли често поражда порочен цикъл от 

регресивни, резистентни и самозащитни реакции, които действат като 

подкрепления за невротичността, шизоидността и параноидността им  в 

организационния живот. Кернбърг (Kernberg, 1998, р. 125-126), например, 

разкрива как някои от измеренията на регресията при организациите и 

организационните лидери се превръщат в апарат за "генериране на 
организационни паранои". Този термин описва параноидно-шизоидната 

регресия на някои индивиди и подгрупи от ихдивиди в групова и 

организационна среда. По думите на Кернбърг, генезисът на организационните 

паранои произтича от „разпада на системите за определяне на задачите в 

организациите, в които първичните работни задачи са се оказали неадекватни 

или непостижими, или са парализирани от непредвидени, недиагностицирани 

или неправилно третирани ограничения; това отключва регресивните групови 

процеси в условията на неефективно функциониране на институцията на 

базата на предразположеността към параноидна регресия като универсална 

характеристика на индивидуалната психика”. 

Прилагайки модела на Мелъни Клайн за обектните отношения и 

потвърждавайки наблюденията на Фройд и Бион за групите и институциите, 

Кернбърг разкрива как дисфункционалните групи и лидери в организациите 
- без въобще да си дават в съзнанието си сметка за това, -
 усилват психичната регресия на сътрудниците си като я насищат с 
параноидно-шизоидни свойства.  Оттук и изводът, че ако психичната 

регресия е едно от напреженията на групите в организацията, то характера на 

психичните защити и механизмите за справяне в тях ще се проявят в моделите 

на преносните отношения между организацията и консултанта, и между хората 

и групите вътре в организацията.  

Тревожността и несигурността, свързани с неизбежното обезличаване на 

индивидуалността и ограничаването на относителната  й автономност в 

организацията е централната дилема, свързана с проявите на психична 
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регресия в групите и организациите - дилема, обозначавана от някои автори 

с термина „шизоиден компромис”(Alford, 1994).   

В допълнение на шизоидния компромис в организациите и в контраст със 

желанията и илюзиите на много професионалисти в организационното 

консултиране, групите и организациите обичайно не функционират с линейна 

формално-логическа прецизност и така често хората в тях често са изпълнени 

с отричане на реалността и непризнавана ирационалност. Загубата на 

очакваните стабилност, предвидимост и контрол е редовна и 

широкоразпространена. Тя често провокира допълнително нарастване на 

тревожността на хората и на страховете им от неизвестното и неуправляемото. 

Неопределеността и нееднозначността на пълномощията и работните задачи, 

от друга страна, заедно с отсъствието на действени и компетентни лидери 

също подтиква често хората и цели групи от тях в организацията към психична 

регресия и несъзнателна съпротива. Организационните поведения и отношения 

имат богата феноменология разкриваща регресията към едно подоптимално и 

дори разстроено организационно функциониране. 

Според редица изследователи на груповата и организационната 

психодинамика съществуват множество несъзнавани форми на 
неефективно организационно функциониране, регресия и съпротива. 

Неограничената власт на върха на йерархията в организацията, например, 

редовно усилва въздействието на личностните дефицити на хората в 

организацията върху цялата организация като по този начин повлиява 

отрицателно на организационната култура, на климата и на ефективната 

работа в организацията. Организационните лидери несъзнателно могат и често 

наистина задълбочат параноидно-шизоидната регресионна динамика в 

организацията, поставяйки хората, групите и подсистемите в ръководената от 

тях организация в атмосфера на изострена вътрешна конкуренция или на садо-

мазохистична динамика от типа „Аз печеля - ти губиш”. Същото се случва и при 

проявите от страна на ръководството на хронично недоверие, потайност или 

перфекционизъм в отношенията му с подчинените.  

Защитните стратегии, структури и култури могат в допълнение да 

доведат до формиране на репресивни политики и ограничения (табута), 
които ограничават автономността и потискат креативността и свободния обмен 
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на информация между работещите в организацията - активирайки така 

шизоидната дилема и стимулирайки психична регресия към неавтентичност 
на хората в организацията, която откриваме като съпротива срещу 
промяната.  

Вместо да води до ефективно  овладяване на тревожността на хората, 

деструктивният прилив на психична регресия в групите и организацията я 

усилва и невротизира. Тази тревожност, впоследстие, провокира вторични 

защитни разцепления и проективни идентификации, които могат да се 

идентифицират от консултантите по организационно развитие в динамиката 

на преносите и контра-преносите, които биват ангажирани в опитите за 

„удържането”(по Бион) и „поемането, вместването” (по Уиникът) на 

тревожността в груповите и организационните отношения.  

Тази комлексна преносна и контра-преносна вътрешно-организационна 

психодинамика, от своя страна, може да предизвика и допълнителна 

обърканост (под формата на непреработени емоции) и генерализирана 

тревожност, задълбочавайки и усилвайки по този начин процесите на психична 

регресия допълвани от съзвучни и поддържащи ги фантазии за „справяне” с 

преживяваната тревожност (Person, 1995). Без адекватна интервенция 

(удържане, поемане, вместване) и интерпретация, тази психодинамика се 

превръща в самовъзпроизвеждащи се, повтарящи си и натрапчиви процеси 

(съпротиви и регресии), които се усвояват и институционализират във 

вътрешен план от хората и техните групови и организационни системи.  

Всичко това се наблюдава в диагностичния процес от системно-
психодинамична гледна точка като  непрекъснато се идентифицират, 
анализират и интерпретират в реално време (т.е. интерактивно-
процесуално) съпротивите, регресиите, преносите и контра-преносите в 
организацията-клиент на индивидуално, групово и организационно 
равнище. 

Концепцията на Клайн (Klein, 1959; 1975) за „параноидно-шизоидната” 
и за „депресивната” позиция насочва допълнително диагностичната работа 

от позициите на груповата и организационната психодинамика. Инфантилната 

(„до-Едипова”) параноидно-шизоидна позиция, например, се задейства от 

мощните екзистенциални безпокойства и страхове на хората в организациите и 
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се характеризира със самозащитни психични разцепвания между Аз-а и другите 

в организацията на „добрите” и „лошите”, „грижовните” и „отхвърлящите”, 

„подкрепящите” и „наказващите” колеги, бизнес- и социални партньори – все 

черно-бели, - обекти. Тази позиция на хората в организацията-клиент е преди 

всичко психодинамична позиция на регресия и съпротива (на 

индивидуално, групово или организационно равнище) в текущите им 

организационни отношения, в която другите в и около организацията (колегите, 

мениджърите, подчинените, партньорите) се преживяват и описват на 

организационния консултант като разцепени и фрагменирани на полярни части 

обекти.  

Действието на несъзнаваните процеси на самозащитно психично 

разцепване се допълва от проективни идентификации в един несъзнателен 

опит да се манипулира и принуди обекта (другия) да приеме върху него да се 

проецират непреработени „лоши” или „неприемливи” собствени свойства и така 

опосредствано да се преживяват  тези преди това собствени вътрешни 

характеристики, но вече като принадлежащи на другите в групата или 

организацията. Наблюдението на тези процеси в груповия и организационния 

живот има много ясни диагностични конотации за системно-психодинамично 

подготвените организационни консултанти и им носи изобилна и ценна 

диагностична информация. 

В контраст на света на фрагментираните отношения при шизо-

параноичната съпротива, „депресивната” позиция (по Клайн) се 

характеризира с преживяването на обектите като цялостни, имащи свои както 

добри, така и лоши измерения, които така приемат, скърбейки за 

съществуването си в т. нар. „нюансирана в сиво зона” на интрапсихичната си 

реалност. Свързаната с тази концепция теория на Клайн за преносите и контра-

преносите насърчава организационните консултанти да обръщат внимание и на 

собствените си преживявания за другия като следят за собствените си 

несъзнавани проекции върху него както и за това, което другия проецира върху 

тях. Тези негови вътрешни съдържания  се връщат впоследствие на клиента 

под формата на интерпретация след емоционалната им преработка.  

Използването на анализа на съпротивите, преносите и контра-преносите 

в нашата диагностична работа с хората в организацията е сходна с описания 
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подход в това, че ние - организационните консултанти със системно-

психодинамична подготовка, - обръщаме специално внимание на:  

(а) за какво всъщност се използват от мениджмънта и останалите 
членове на организацията външните организационни консултанти в ролята 

си на „изтъкнати аутсайдери” спрямо организацията; 

б) какво ни казват собствените ни преживявания в диагностично-
консултативния процес за проекциите и проективните идентификации на 

клиента, дължащи се на психичната му регресия и съпротива чрез защитни 

механизми като разцепването като неизбежни резултати от намесата ни в 

организационния му живот. 

Работещите задълбочено с диагностичния анализ на груповата и 

организационната психодинамика приемат също, че организационния живот е 

изпълнен с неосъзнавани процеси и отношения, които трудно се локализират и 

разбират, но въпреки това влияят мощно и устойчиво на текущата динамика на 

груповото и организационното фукциониране. Динамиката на преносите и 

контра-преносите в отношенията между консултанта по организационно 

развитие и хората в организацията-клиент е уникална диагностична среда за 
дълбинно изследване на организационната култура и история 
(биография) в организацията-клиент и ни разкрива нейната реална 

организационна култура и история на организационното й функциониране и 

развитие. Именно в контекста на тези обектни отношения ние можем да 

наблюдаваме и преживяваме текущо случващата се организационна 

психодинамика в основата на една или друга организационна култура, на една 

или друга група от нейни носители, един или друг исторически организационен 

контекст. Преносите и контра-преносите в организацията-клиент преместват 

тревожността и свързаните с нея защитни и регресивни реакции (като 

разцепването и проекцията) в организационно-трудовите роли и отношения, 

оформяйки интерсубектната структура и интерсубективния смисъл на 
преживяванията на хората в организацията.  

Оттук и изводът за това колко съществено е в този контекст 

консултантите по организационно развитие да умеят да поддържат позиция на 

саморефлексия и самонаблюдение, за да направят достъпни за изследване и 

анализ и своите субективни и интерсубектни преживявания в специфичната си 
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роля в организационния живот. Ето защо способността на консултантите по 
организационна психодинамика да удържат и вместват изпълнените с 
тревожност и други силни емоции индивидуални, групови и 
организационни преживявания, поведения и взаимодействия дава 
възможност на хората в организацията-клиент да минимизират регресията 
и съпротивите си и да се ангажират с рефлексивно преосмисляне на 
собствения опит и със съвместно учене за промяна в диагностично-
консултативния процес.  
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ГЛАВА 37:   
КЛИЕНТИТЕ МИ МНОГО МЕ ХАРЕСВАТ!?  
КАК ТОВА ВЛИЯЕ НА РАБОТАТА МИ С ТЯХ? 
 

Когато всичко това се случва, обаче, съществено нараства вероятността за 

появата на положителни преноси към организационния консултант и те се 

оказват неизбежни. Нещо повече – системно влияят върху диагностично-

консултативния процес и неговите резултати. 

В системната психодинамика се приема, че влиянието на 

положителните външни преноси (от клиента към консултанта), за която 

консултантите по организационно развитие ясно си дават сметка,  подпомага 

(въпреки регресивната си природа) изграждането на „работен съюз” за 
трансформация и развитие с хората от организацията-клиент. Важен 

елемент на тези работни съюзи е капацитета на консултантите по 

организационно развитие да удържат, вместват и поемат преносите от клиента 

и собствените си контра-преноси, чрез които те застават и действат на 

междуличностните и организационни граници в организацията като са с единия 

крак вътре в организацията, а с другия - извън нея.  

Взаимното доверие между консултанта и хората в организацията-
клиент е другия ключов компонент от тези отношения. И дори ние успешно да 

изграждаме уникални работни отношения с мениджъра, който оторизира 

провеждането на организационната диагностика, почтеността в работата ни с 

организацията и на тази основа изграждането на взаимно доверие с хората в 

нея - в крайна сметка, - са резултат от автентичното ни присъствие в 
диагностично-консултативния процес, на честното и непредубедено 
изслушване и наблюдение от страна на консултанта в процеса на 
събиране на данни от организацията. С внимателен самоконтрол на контра-

преносните импулси от страна на организационния консултант.  

В съвсем практични термини, системно-психодинамично ориентираните 

консултанти по организационно развитие, например, не бива и не могат да 

бъдат оторизирани чрез договорите си да препоръчват кадрови промени в 

организацията, защото ако го правят те усилват психичното разцепване и 

психичната регресия като сочат кои са „шампионите”, кои са „виновните”, кои са 
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„изкупителните жертви” и „излишните”, ставайки съучастници в 

рецидивиращата организационна дисфункционалност.  

Ангажираността на консултанта по организационно развитие с 

изслушването на всички страни и участници, въздържайки се от оценки и 

търсейки яснота за комуникацията на чувствата, преживяванията и 

възприятията на хората в организацията се приема по положителен начин от 

повечето от тях (Stein, 1994). В частност, участниците в интервютата и 

груповите диагностично-консултативни дискусии в организацията-клиент се 

чувстват защитени не само когато се гарантират конфиденциалността и 

анонимността им. Това в организационното консултиране често е трудно 

постижимо. Но когато в организационния им живот  се насърчава или поне не 

се наказва откровеността им и изграждането на доверителни отношения с 

външни хора – „изтъкнати аутсайдери” (outstanding outsiders) като 

организационния консултант.  

Хората в организациите често подлагат на щателни проверки начина, по 

който консултанта събира информация и комуникира находките си с клиентите, 

търсейки признаци за пристрастност, предразсъдъци и непроверени 

допускания. Честното, основаващото се на лично участие и обективното 

събиране на информация и откритостта на консултанта подкрепят готовността 

на хората в организацията да споделят открито и искрено своите 

преживявания, наблюдения и желания с него. Тези мерки от страна на 

консултанта не могат да потиснат, а и нямат за цел да потискат склонността на 

хората в организацията към процеси на психична регресия като разделяне, 

проекция, фантазми и преносни процеси, които също стават източници на 

важна диагностична информация в психодинамично ориентираното изследване 

на организационния живот. 

 В диагностичната си работа с процесите в груповата и организационната 

психодинамика консултантите със системно-психодинамична подготовка 

постоянно поставят ударението върху това, че в голямата си част 
организационните преживявания и поведения идват от несъзнателното 

и много често от процесите на интрапсихична и психосоциална 
самозащита на индивидите и групите в организацията. Приемането на този 

неоспорим факт води до важното за организационната диагностика 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

366 

 

заключение, че за да се опознае пълноценно една организация и множеството 

групи и подгрупи в нея е необходимо да се предприеме едно комплексно, 
продължително, понякога проблемно пътуване през превратностите и 
тънкостите на психодинамиката на индивидуалното и групово поведение 
в организацията. Това споделено експлоративно-диагностично „пътуване” в 

диагностично-консултативния процес води до откриването на психосоциалната 

реалност на трудовата дейност и организационните отношения. Тези 

съвместни открития на консултанта и на хората в организацията-клиент са 

постижими не само с  най-внимателно събиране на изглеждащата ни 

„обективна” информация (органограмите, финансовите и управленски доклади 

и анализи, официално манифестираната история на организацията и 

резултатите от контра-преносно форсирана от консултанта организационна 

диагностика), а преди всичко чрез извличането и анализа на спонтанно 
разкриваната "интерсубектна" информация за преживяванията и 
възприятията, несъзнателните фантазии и защити, използвани в работата 
и анализирани от консултанта и клиента в хода на  двупосочното им 
диагностично-консултативното им взаимодействие.  

Установяването на действителното състояние на системно-

психодинамичната реалност зад фасадата на манифестираната картина за 

видимия и с „просто око” трудов и организационен живот поставя три 
фундаментални изисквания към консултанта по организационно развитие 

да формира, притежава и прилага в работата си: 

(а) определен диагностичен капацитет за включено наблюдение, 
анализ, задълбочена рефлексия и интерпретация в хода (в реалното 
време) на взаимодействията си с организацията; 

(б) готовност и способност да обръща внимание на динамиката на 
съпротивите, преносите и контра-преносите между него и хората в 

организацията, между самите членове на организацията и между носителите на 

една или друга организационна култура в нея, и 

(в) мотивация и умения за осигуряване на ангажираност на хората в 
организацията-клиент на всички етапи в съвместната диагностично-
консултативна работа. 
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Осъзнаването и работата с динамиката на съпротивите и преносите в 

организационния живот и на преносите и контра-преносите в консултативното 

взаимодействие често води до ценни прозрения за наличието на 

организационна функционална стагнация и/или регресия и за реалното 

проблемно състояние на различните измерения и пластове във 
функционирането и еволюцията на организацията. Тази диагностична 

информация, обаче, следва не просто да се въвежда обратно в организацията-

клиент под формата на консултански анализи, интерпретации и препоръки, а да 

е постоянно достъпна на хората в организацията-клиент по начини, които 

минимизират отчуждеността, егоцентричните, нарцистичните смущения и 

тревоги в диагностично-консултативния процес, които биха породили само по-

нататъшна регресия и психична дефанзивност (съпротиви) в диагностично-

консултативния процес.  

Тук само ще констатирам не без горчивина, че много често 

организационните консултанти без системно-психодинамична подготовка 

„забравят”, че истинската задача на диагностичната работа не е 
консултантите да направят своя диагностика на организацията, а да 
ангажират хората в организацията във взаимодействието помежду си и с 
консултанта, за да достигат до все по-точна, обхватна и ориентираща 
бъдещите им действия съвместна (споделена) диагностична картина за 
организационната реалност.  
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ГЛАВА 38:   
МЕТОДИ ЗА ИНТЕРАКТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЕН АНАЛИЗ  
 

В организационната диагностика основаваща се на принципите и методите на 

системната психодинамика от организационния консултант се изисква да 

работи само с методи за ефективно интерактивно-процесуално, т.е. 
съвместно с клиента непрекъснато събиране, прецизиране, регистриране, 
анализиране и интерпретиране на данните от, със и за хората в 
организацията-клиент, които хвърлят светлина върху уникалността и 

смислеността на преживяванията, поведенията и отношенията им в нея в хода 

на диагностично-консултативния процес. 

Основен проблем в изследователската и практическа работа с групи и 

организации системно-психодинамичен консултативен контекст е как надежно 

да се наблюдава, анализира и прогнозира комплексната динамика на груповите 

процеси и организационните процеси (Матеева, 2014).  

Един от класическите подходи в намирането на решение на този 

проблем – интерактивно-процесуалния анализ, - е предложен още в средата 

на XX-ти век от Бейлс (Bales, 1950; 1955; 1956; 1958; Bales et al., 1955; 1962). За 

съжаление, интерактивно-процесуалния анализ недостатъчно се познава и 

рядко се използва от специалистите в груповата работа и организационното 

консултиране, най-вече поради сериозните изисквания по отношение на личния 

системно-психодинамичен и групово-динамичен опит на прилагащите го, и 

продължителното обучение за овладяването му. В значителна степен това 

наблюдение е валидно и за практическото приложение в диагностично-

консултативния процес в организациите  на създадената на основата на 

интерактивно-процесуални анализ Методика за системно многопластово 
наблюдение на групи (SYMLOG - Systematic Multiple-Level Observation of 

Groups) и на методите на социометрията, възникнала в рамката на 

психодраматичната работа с групи, организации и социални общности. 

Интерактивно-процесуалният анализ в една или повече групи в 

диагностицираната организация е системна рамка от диференцирани 

категории, която позволява да се наблюдават и регистрират количествено и 

качествено, при това още в хода на груповата работа, взаимодействията 
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(интеракциите и патерните от интеракции) на членовете на групата. Фокусът на 

интерактивно-процесуалния анализ е върху възможно най-пълното описание 
на реално протичащите в реално време групови процеси, на основата на 

което може да се прави задълбочен последващ анализ на груповата и 

междугруповата динамика и оттук и на организационните отношения и 

състоянието на организацията и групите в нея. В интерактивно-процесуалния 

анализ насочен към диагностично-консултативния процес в организациите се 

регистрират два основни типа интерактивни поведения (взаимодействия) в 

групите, между групите и в организацията като цяло:  

• взаимодействията (интеракциите) между членовете на дадена група 

или между групите в организацията насочени към реализацията на 
груповите и/или организационните задачи; и  

• интеракциите ориентирани към поддържането на социо-
емоционалната атмосфера в отношенията между груповите 

членове, между хората и групите в организацията. 

Второто, социо-емоционалното измерение се разглежда като имащо две 

полярни модалности – положителни и отрицателни интеракции, а първото 

измерение – ориентираните към груповата задача интеракции, - се разглежда 

като афективно-неутрално, когнитивно-поведенческо взаимодействие.  

Интерактивно-процесуалният анализ позволява да се наблюдават и 

регистрират в рамките на тези две основни интерактивно-процесуални 

модалности най-малко 12 основни типа (категории) вербални и невербални 
интеракции (Вижте Таблица 8). Това позволява да се кодират и 

квантифицират честотно вербалните и невербалните интеракции на всеки от 

участниците в дадена група в реално време – в процеса на функционирането 

на групата под наблюдението на организационния консултант за определен 

период от време.  

Вербалните интеракции се операционализират като изказвания на ниво 

просто изречение. Невербалните интеракции се операционализират като 

пара-вербални (интонационни) и телесно-двигателни актове (например, 

жестове, пози, мимики, тон), които  еднозначно могат да се отнесат към 12-те 

интерактивно-процесуални категории за анализ. При това всяко интерактивно 

съобщение може да се разглежда като състоящо се от различни микро-
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интеракции. Така, ако дадена конкретна интеракция е както с признаците на 

емоционална реакция, така и представлява свързан с груповата задача въпрос 

или отговор, тя се регистрира във всяка от подходящите за описанието и 

категории. Както е, например, в случаите когато един член на групата 

възкликва, жестикулирайки красноречиво и ставайки рязко от стола си с 

думите: “Може ли, по дяволите, някой в тази група най-накрая да ми каже 

какво точно правим в момента и...защо?“. 

Професионално подготвеният да прилага интерактивно-процесуален 

анализ организационен консултант има възможност както да регистрира 

груповите интеракции в процеса на работата на групата, така и да ги анализира 

и интерпретира самостоятелно и заедно с членовете на групата, откроявайки 

особеностите и тенденциите в групата – на индивидуално, междуличностно и 

системно групово равнище, по време и след работата на групата. Така, 

анализирайки записите за всеки от членовете на групата, водещият на групата 

би могъл да определи нивото и характера на участието в груповия живот на 

даден участник в групата. Същото се отнася и за ситуациите, при които на 

интерактивно-процесуален анализ се подлагат междугрупови отношения в 

организацията. 

В допълнение, доколкото всяка от интерактивните категории в системата 

от описания на интерактивно-процесуалния анализ има ролеви аналог, 

събраните чрез него данни позволяват да се идентифицират и типичните 
групови и организационни роли на участниците и тяхната динамика в хода 

на груповото и организационно функциониране и в диагностично-

консултативните взаимодействия. 

Интерактивно-процесуалният анализ като специфична системно-

психодинамична диагностична техника е изключително ефективен метод при 

изследването на междуличностните взаимодействия в груповия процес и 
на междугруповите взаимодействия в организационните отношения. Той 

позволява да се изследва динамиката на груповото и организационното 
лидерство и да се проследява формирането и развитието на подгрупите в 
групата и групите като част от организацията като едно цяло. При това не 

само на равнището на възприятията и оценките на индивидуалните участници в 

групата, но и чрез регистрацията и анализа на техните осъзнавани и 
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неосъзнавани реални и конкретни интеракции в различни етапи на груповите 

процеси и организационното функциониране (в реално време).  

Използването на интерактивно-процесуалния анализ дава възможности 

за прецизно изследване и на лидерството като функция на груповата и 
организационната психодинамика чрез регистрация на тенденциите във 

взаимодействията между конкретни членове на групата и организацията. 

Например, „А“, един от членовете на работна група казва на „Б“: “Признателен 

съм ти за това, което правиш за нас“ – интерактивна категория 1-2. 

Указващото обръщение на „А“ към групата (“ОК, колеги, хайде да продължим 

работата си”) може да се регистрира като интеракция 1-0 (като 0 е индикатор 

за насочени към цялата група изказвания). Регистрацията на всяка интеракция 

по този начин позволява да се създаде ясна и в същото време динамична 

(процесуална), разгръщаща се в реално интерактивно време картина на това 

кой инициира определени действия в групата, кой приема предлагането им, и 

кой най-често използва насочени към цялата група или дори към организацията 

като цяло изказвания. Много често, както показват диагностично-

консултативните сесии в дадена организация, това са участниците с лидерски 

функции и роли в групата и/или организацията. 

Интерактивно-процесуалните анализи в хода на диагностично-

консултативния процес открояват и динамиката на напрежението между 
различните, често противостоящи си интерактивни сили в групата 

ориентирани към груповите и организационните задачи и към поддържането на 

социо-емоционалните групови, междугрупови и организационни отношения.  

Тъй като както осъществяването на груповите и организационните цели, 

така и удовлетвореността на хората в организацията и нейните подгрупи са 

значими резултати в организационния живот, хората в организациите 

непрекъснато се нуждаят от динамично уравновесяване на интерактивните 

сили, насочени към едната или другата дименсия в организационното 

функциониране. 
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Таблица 8.  Категории в интерактивно-процесуалния анализ (по Бейлс) 

 
Социоемоционални 
интеракции 
(Положителни) 

 
A 

  
1. Показва солидарност; издига статуса на другите; 

оказва помощ, подкрепя 
 2. Грижи се за намаляване на напрежението; шегува 

се, усмихва се; показва удовлетворение 
 3. Съгласява се; показва пасивно приемане; 

изразява разбиране; изразява съгласие; 
съобразява се 

 
 

B 

 4. Дава предложения, указания (които другите 
самостоятелно да използват) 

 5. Изразява мнението си, преценката си, анализира; 
изразява чувствата и, желанията си 

 6. Ориентира и информира; повтаря; изяснява; 
потвърждава 

Ориентирани към 
задачите интеракции 
(Неутрални) 

  

 C  7. Пита за ориентация, информация, повторение, 
потвърждение 

 8. Пита за мнение, преценка, анализ, изразяване на 
чувства 

 9. Пита за предложения, указания, възможни начини 
на действие 

Социоемоционални 
интеракции 
(Отрицателни) 

 
D 

10. Изразява несъгласие; показва пасивно 
отхвърляне, официалност; въздържа се да 
подкрепя 

11. Показва напрежение; търси помощ; отдръпва се 
от ситуацията 

12. Демонстрира противопоставяне; омаловажава 
другите; самозащитава се или се самоналага 

 
 

Интерактивно-процесуалният анализ ни дава възможност в 

диагностично-консултативния процес да идентифицираме и проследяваме 

процесуално (в реално време) как точно даден член на дадена група в 

организацията поема ролята на лидер по пределена групова и/или 

организационна задача и започва да се стреми да участва в груповия процес и 

организационния живот, допринасяйки за формирането и реализацията на 

груповите и организационните цели, а друг - в същото време, - се излъчва от 

организацията и групите в нея като неин социо-емоционален лидер (например, 

най-харесвания и привлекателен за останалите човек в дадена група или в 

организацията като цяло). 

В хода на диагностично-консултативната работа на организационния 

консултант интерактивно-процесуалният анализ може да се използва (чрез 

анализ на най-често използваните интеракции) и за събирането на надеждна 

информация за актуалните и предпочитаните лидерски и ролеви стилове в 
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групата и организацията на всеки етап от тяхната работа и на тяхното 

развитие. Авторитарните лидери, например, показват тенденция към даването 

на повече вербални указания и разпореждания (интеракции 4 в интерактивно-

процесуалната матрица за анализ), да предлагат отговори, готови решения и 

да налагат мнението си (интеракции 5), да изразяват повишена тревога за 

продуктивността на груповата работа (интеракции 5 и 9). На невербално ниво 

те са изразено по-доминантни (интеракции 12). Демократичните лидери са по-

склонни да насочват групата към самостоятелни изводи и решения като дават 

предложения (интеракции 4), задават въпроси (интеракции 7, 8, 9) или 

окуражават  предложенията и участието на другите в групата (интеракции 1, 7, 

8, 9). Невербално те са и чувствителни, вслушващи се и дружелюбни 

(интеракции 1, 2, 3). Laissez-faire лидерите, от своя страна, по-често се 

ограничават с предоставянето на информация на  групата (интеракции 6) и са 

невербално любезни и добронамерени ( интеракции 1, 3). 

Интерактивно-процесуалният анализ разкрива конкретни възможности да 

се анализира динамиката на формирането и развитието на подгрупи в 
групата и организацията по два специфични начина. Единият е като се 

определят членовете на групата, които инициират и приемат реципрочно 

взаимодействията си както на вербално, така и на невербално и емоционално 

равнище (интеракции 1, 2, 3). Другият начин е като се проследяват веригите от 

положителни и взаимноподкрепящи взаимодействия между членовете на една 

подгрупа в групата и на групите в организацията като цяло.   

Интерактивно-процесуалният анализ също така осигурява и конкретни 

диагностични възможности за надеждно открояване на подгрупите в групата 

или в организацията като цяло, които: 

(а) подкрепят лидерите като ги валидизират чрез интеракциите си  

от (б) опозиционните спрямо лидерите подгрупи. 

Осигурявайки богата емпирична и диагностично полезна информация на 

индивидуално, междуличностно, междугрупово и организационно ниво, 

интерактивно-процесуалният анализ може да се използва и на системно-

организационно ниво, за наблюдение, диагностика и интерпретация на 
функционирането и развитието на организацията като едно цяло. В 

развитието си всяка група и всяка организация преминават през определени 
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фази, които са специфично свързани с регистрираните интерактивно-

процесуални аналитични категории. Това позволява интерактивно-

процесуалния анализ да се използва за системно процесуално изучаване на 
историята и тенденциите на груповото и организационно развитие.  

Първата фаза в развитието на една отделна работна група, например, е 

фазата на „ориентация”. През нея членовете на групата се борят с 

неопределеността, опитвайки се да определят по удовлетворителен за всеки от 

тях начин проблемите, ситуациите и задачите, пред които групата е изправена. 

Интерактивно-процесаулният анализ демонстрира как за този етап са 

характерни интеракции от категориите 6 и 7.   

На следващата фаза в развитието на групата – „оценка и осмисляне”, 

членовете на групата си сътрудничат при установяването на общоприемливи 

групови норми и стандарти, които биха й позволили да постигне повече в 

реализацията на целите и решаването на проблемите си. Интерактивно-

процесуалният анализ регистрира характерното за тази фаза нарастване на 

честотата на интеракциите от категории 5 и 8.  

На финалната фаза в груповото развитие – „групов контрол”, 

Интерактивно-процесуалният анализ позволява на консултанта да установи 

специфично нарастване на честотата на интеракциите от категории 4 и 9.  

Този анализ е подходящ инструмент и за диагностичното изследване и 

интерпретиране на динамиката на основните групови и организационни 
функции и роли на хората в организацията и нейните подгрупи, например:  

• вземането на групови и организационни решения; 

• справянето с напрежението и конфликтите; 

• интеграцията вътре в групата и между групите в организацията. 

Вземането на решения в различните етапи от развитието на един 

работен екип или дадено звено в организацията - например, отдел или 

дирекция, -  се проявява на системно-психодинамично равнище чрез 

интеракции, говорещи или за съгласие, или за несъгласие в групата 

(интеракции 3 и 10).  

Груповото справяне с напрежението се наблюдава като динамика на 

интеракциите, говорещи за нарастване на включеността или отдръпването от 

груповия живот (интеракции 2 и 10).  
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Груповата интеграция има своите индикатори на равнището на 

интеракциите от антагонистичен или солидарен тип (1 и 12).  

За да постигне своите цели и/или да реши проблемите, пред които е 

изправена всяка група и организация се нуждае от динамичен баланс между 
интеракциите насочени към задачите/проблемите й и интеракциите, 
насочени към социо-емоционалната атмосфера на отношенията между 
хората в групата и организацията.  Според диагностичния модел на 

интерактивно-процесуалния анализ подобна градивна групова и 

организационна психодинамика е възможна само, ако положителните 

интеракции в груповия и организационния живот са по-чести и по-устойчиви от 

отрицателните. Ето защо, интерактивно-процесуалния анализ е подходящ 

процесуален инструмент за наблюдение, анализ и интерпретация както на 
хода, така и на процесуалната детерминация на резултатите в работата и 
развитието на всяка конкретна група и организация.  

От друга страна, в самия ход на груповите и междугруповите процеси в 

организационния живот, интерактивно-процесуалният анализ може да 
служи на организационния консултант и на хората в организацията като 
диагностичен инструмент с висока предиктивна валидност и вградена в 
него интервенционна потентност. Ако прилагайки интерактивно-

процесуалния анализ в срещите си с хората в организацията-клиент и при 

наблюдението на организационния им живот в работното им ежедневие, ние 

можем да регистрираме, например, че автентичните положителни интеракции 

преобладават в пространството на групата и организацията при определени 

условия. Това ще е доказателство за развитието на устойчива групова и между 

групова солидарност, сплотеност и в крайна сметка по-висока организационна 

ефективност при реализацията на целите на организацията и групите в нея. 

Оттук и за решаването на проблемите в нейното функциониране и развитие.  

Ако – напротив, - преобладават негативните интеракции, това е 

свидетелство за дисфункционална групова и организационна 
психодинамика и стагнация или дори регрес в груповото и 
организационното функциониране и развитие, характеризиращи се още с 

растящи и ирадииращи в организацията тревожност, напрежение, 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

376 

 

конфликтност и снижена индивидуална, групова, междугрупова и 

организационна ефективност. 

На по-високо ниво на абстракция, диагностичната информация от 

използването на интерактивно-процесуалния анализ в организационно-

консултативния процес позволява да се правят интерпретации, изводи, 
обобщения и прогнози за груповия и организационния статус на всеки 
етап от живота на групата и организацията. Това е възможно, например, по 

отношение на т.нар. „интерактивни вериги“. Когато задаваните въпроси в 

дадена група, с която консултанта работи ефективно водят до намиране на 

отговори и решения, за груповата динамика в тази група стават по-характерни 

преживявания като съгласие или несъгласие. Когато делът на груповите 

интеракции от аналитичните категории на интерактивно-процесуалната 

диагностична система за даване на отговори и изразяване на мнения е 

значително по-голям от дела на интеракциите, манифестиращи задаването на 

въпроси, груповата и организационната продуктивност обикновено нараства.  

Статусът (позицията) на всеки в групата и организацията, определян 

от броя на насочените към даден член на групата и организацията интеракции 

нараства с нарастване на значимостта на ролята на този член за групата и 

организацията (регистрирана чрез типа интеракции, които той използва най-

често) и увеличаването на контрола на този член върху интеракциите, насочени 

към насочване на действията на групата и на организацията като цяло. 

Интерактивно-процесуалният анализ позволява на организационния консултант 

също и да проследява динамиката на ролевата диференциация в групата и 
организацията – някои членове на групата и организацията са ангажирани в 

някои категории интеракции значително повече отколкото с останалите. 

Интерактивно-процесуалният анализ ни разкрива, например, че 

диференциацията на статуса на членовете на групата и организацията също 

нараства с нарастването на броя на отрицателните интеракции, говорещи за 

нерешени проблеми, тревожност и напрежение в груповия и организационния 

живот, а с нарастването на ролевата диференциация между членовете на 

дадена група в организацията расте и капацитета на групата за контрол и 

управляемост както във вътрешно-групов, така и в междугрупов и 

организационен план.  
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Установяването в хода на интерактивно-процесуалния анализ на 

нарастване на реципрочните положителни интеракции, от друга страна,  

установява едно по-високо ниво на групова и междугрупова сполотеност и 
солидарност в организацията, което оказва натиск за намаляване на 

статусната диференциация между груповите членове като част от 

организационната система от междугрупови отношения. Това, обаче, снижава 

контрола и управляемостта на груповата дейност, и подкопава ориентацията на 

членовете на групата към груповите и организационните задачи и снижава 

приноса им за ефективността на организационното функциониране. 
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ГЛАВА 39:   
МНОГОПЛАСТОВО НАБЛЮДЕНИЕ  
НА СИСТЕМНАТА ПСИХОДИНАМИКА 
 

Методическите възможности на интерактивно-процесуалния анализ като 

системно-психодинамична диагностична система са в основата и на 

Методиката за системно многопластово наблюдение на групи 

(SYMLOG)(Systematic Multiple-Level Observation of Groups). 

Тази комплексна диагностично-консултативна система е 

изключително богат инструментариум за интерактивно-процесуален анализ на 

груповата и организационната психодинамика, създаден в резултат  на 

многогодишна емпирична работа от Робърт Бейлс и сътрудниците му в 

Харвардския Университет (Bales, 1970, 1988; Bales et al., 1979). Основните 
характеристики на SYMLOG се определят от компонентите му: 

 1. SYMLOG  е системен подход в интерактивно-процесуалния анализ на 

групите в организацията-клиент, който позволява да се регистрират 

множество променливи на груповото, междугруповото и 

организационното поведение и ценностите (преживяванията и опита) на 

всеки от членовете на дадена група и организация в хода на работата 

им и в организационно-консултативните процеси с участието на 

консултанта. 

 2. SYMLOG е многопластов метод за интерактивно-процесуален 
анализ, който е насочен към изследване на груповите процеси  

отношения на индивидуално, групово, междугрупово и системно-

организационно равнище. 

 3. SYMLOG е система за регистрация на динамиката на наблюденията 
и преживяванията на членовете на една реална група и/или 

организация в хода (т.е. в реално време) на функционирането и 

развитието й, наблюдавани от консултанта и в хода на цялостната 

диагностично-консултативна работа с хората в организацията-клиент. 

В основата на SYMLOG са заложени изводите от значителен брой 

емпирични изследвания и консултантски проекти в областта на груповата и 

организационната психодинамика и програмите за екипно и организационно 
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развитие, довели до валидизацията на редица конкретни концептуални модели 

за интерактивно-процесуален анализ.  

Едно от основните допускания в тях е, че всяка интеракция в групата 
се случва в един по-широк и динамичен организационен и социален 
контекст, в „интерактивното поле от влияния“. За да се разберат 

наблюдаваните в дадена група (дори тя да е диадата „организационен 

консултант-изпълнителен директор на организацията-клиент” интеракции, е 

нужно те да се разглеждат в техния контекст на личностно, междуличностно, 

групово, организационно и социално-ситуативно и дори екзистенциално-

историческо равнище. Диагностичните процедури на SYMLOG са насочени 

именно към регистрацията и интерпретацията на динамиката на моделите на 

групово и организационно поведение в техния реален контекст. 

Прилагането на SYMLOG позволява във всеки един момент от работата 

на дадена група в организацията-клиент да се конструира т. нар. „диаграма на 
груповото поле”, която е графична илюстрация на групата, разкриваща в 

какви позиции и отношения помежду си са членовете на групата. 

Диагностичната работа с методиката от системно-психодинамични позиции 

демонстрира, че ефективните, продуктивните и удовлетворените от 
функционирането и развитието си групи и организации имат характерни 
SYMLOG полеви диаграми и специфични поредици (патерни) от полеви 
диаграми.  

В представената по-долу примерна SYMLOG моментна диаграма на 

груповото поле на един конкретен екип (Фигура 3) мястото на всеки от 

членовете на екипа (групата) е очертано в „груповото пространство“, което 

се визуализира като аналог на едно физическо пространство, в което живее и 

функционира цялата група. Диаграмата на груповото поле е опростена 

моментна снимка на начина, по който членовете на групата са склонни да 

възприемат себе си, другите в групата и отношенията помежду си в групата 

като едно цяло спрямо трите ключови двуполюсни измерения, използвани в 

интерактивно-процесуалната рамка на SYMLOG:  

 1. „Доминантност – подчинение”; 

 2. „Дружелюбност – недружелюбност”; и 
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 3. „Приемане на – Опозиция срещу” ориентацията към груповите и 
организационните задачи на установените групови и 
организационни  авторитети (лидери). 

Така представената тулк илюстративна диаграма на моментното 

състояние на груповото поле в един работен екип дава диференцирана 

моментна описателна рамка на интеракциите в екипа и стоящите за тях 
имлицитни ценностно-смислови и афективни променливи, 

характеризиращи текущата групово-динамична ситуация на екипа. Мястото на 

всеки член на групата в груповото пространство е представено в полевата 

диаграма като окръжност, наричана „персонален (личен) групов облик“. 

Обликът на всеки групов член е производен резултат от атрибутивните оценки 

на всички останали членове на групата по трите интерактивно-процесуални 

измерения, които посочих малко по-горе.  

Груповите оценки (ситуативни или обобщени за определен микро-

интервал от груповата работа) получени от даден член на групата по първата 
интерактивно-процесуална дименсия „Доминиране – подчинение” 

отразяват груповите преживявания за личната забележимост, статус, мощ и 

влияние на члена на групата и характеризират мястото (позицията, статуса) му 

в груповите отношения. В диаграмата на груповото поле този показател е 

изобразен чрез диаметъра на личния облик на всеки от членовете на работния 

екип. Колкото по-голям е диаметъра на личния облик на даден член на групата, 

толкова по-силно е възприемането му от останалите като доминиращ член на 

групата, на екипа. В илюстративната диаграма по-долу показателите по това 

измерение са по високи за членовете на екипа „Ted”, „Bev”, и „Ann”. Отчитайки, 

че „обликът“ на „Ted” е с най-голям диаметър, можем да кажем, че той е 

възприеман от групата като най-доминиращия неин член. „Rob” и „Dav” имат 

много ниски показатели по това измерение, което се интерпретира като 

индикатор за това, че те са най-подчиняващите и зависими членове на екипа. 

Доминиращите членове на екипа могат да са тези, които участват най-активно – 

нерядко това са по-екстровертните участници в груповия живот; те също могат 

и да са по-склонни да налагат на групата своите възгледи и предложения. По-

подчиняващите се членове на групата са по-тихи, пасивни или интровертни. 

Следва да се отчете, обаче, че значението на това какъв е личния облик на 
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всеки от членовете на групата не може да бъде разбрано, ако се отчитат само 

резултатите по едно от трите интерактивно-процесуални измерения. SYMLOG 

позволява едновременно да се вземат под внимание резултатите и от трите 

интерактивно-процесуални измерения. 

Всеки конкретен член на екипа се позиционира в диаграмата на 

груповото поле и по второто интерактивно-процесуално измерение 
„Дружелюбност – недружелюбност” разположено по хоризонталната ос на 

груповото поле. Членовете на групата, заемащи позиции в лявата част на 

диаграмата са тези, които се възприемат от останалите членове на групата 

като по-недружелюбни, а тези в дясната част на полето - като по-дружелюбни. 

 
Фигура 3. Полева SYMLOG диаграма 

  
Попадането на даден член на екипа по-вляво често отразява неговите 

интеракции, които членовете на групата преживяват като по-егоцентрични и 

самозащитни. Членовете на групата попадащи вдясно се интерпретират в 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

382 

 

SYMLOG диагностиката като свързани с интеракции, които се преживяват от 

групата като егалитарни, кооперативни и насочени към подкрепа и защита на 

другите в групата и на групата като цяло. 

В представения тук илюстративен пример „Lin” е разположена най-

вдясно, което се интерпретира като израз на това, че членовете на групата я 

определят като най-дружелюбния член на екипа. „Art” и „Jak” са разположени 

най-вляво, което говори, че в интерактивно-процесуален план групата ги 

преживява като най-егоцентрични. „Ted” се възприема от останалите като член 

на групата, който е нито дружелюбен, нито недружелюбен. 

„Целевата ориентация на установените авторитети” е термин в 

концептуално-диагностичния модел на SYMLOG, чрез който се означават 

правилата, нормите, процедурите и официалните цели (задачи), които са 

наложени на групата от външните за нея официални (формални) авторитети, 

които влияят върху функционирането й и оценяват развитието й. В 

организационен контекст това може да е висшето ръководство на 

организацията, част от която е работната група, която диагностицираме. В 

социален план – това може да са институционални и културни авторитети, с 

които групата се съобразява съзнателно или несъзнателно в живота и 

еволюцията си. 

Приемането на стандартите и официално дефинираните цели на 

утвърдените авторитети в организацията е представено в диаграмата на 

груповото поле като локализация в горната част на вертикалната ос. В 

използвания за илюстрация пример „Ted” и „Tom” се възприемат от членовете 

на групата като най-склонни да следват директивите на формалните 

авторитети (установените организационни лидери и авторитети) и най-готови, 

т.е. предразположени да взаимодействат с другите в групата по „правилните“ за 

официалната организационна култура начини. Опонирането, незачитането и 

дори стремежа да се отхвърли и смени текущо установения авторитет намира 

израз в позиционирането на членовете на групата в долната част на груповото 

поле. Тези членове на групата („Jak”, например – Фигура 3) не се съобразява с 

установените правила, отправя предизвикателства към текущо установените 

официални авторитети в организацията, търси нови подходи и промяна в 
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начина, по който са организирани нещата в групата и в организационната й 

среда. 

В примера тук може да се приеме, че доколкото „Ann”, която е 

възприемана от групата като по-дружелюбна от „Jak”, тя е – съзнателно или не, 

- търсена в ролята на неформален лидер на екипа ангажиран с 

удовлетворяването на междуличностните и емоционалните потребности и 

фантазии на останалите членове на екипа. На нея групата възлага чрез 

преживяванията и очакванията си във взаимодействията между членовете си и 

с  нея самата да смекчава изискванията на авторитетите (формалните 

организационни лидери) и така да предпазва групата от конфликти  с тях. 

Мястото на „Jak” в интерактивното поле на групата показва, че групата го 

преживява като егоцентрично привличащ вниманието й и препятстващ 

напредъка, кък който се стреми групата във функционирането и развитието си.  

Това къде в груповото поле се разполага всеки член на групата е 

резултат от последователност от ситуативни или обобщени панорамни оценки 

от страна на всички членове на групата (включително самооценката на всеки за 

себе си), отразяващи преживяванията и наблюденията им за всеки член на 

групата. Оригиналната версия на SYMLOG, която се основава на системата за 

интерактивно-процесуален анализ на Бейлс използва 26 основни показатели, 
отнасящи се по вътрешносъгласуван начин към 3-те ключови 
интерактивно-процесуални дименсии в груповата SYMLOG диаграма 

(Таблица 9). 

 

Размерът и разположението на личния групов облик или статус на всеки 

член на групата в груповото пространство отразява осреднените оценки 

получени от него по трите интерактивно-процесуални дименсии на SYMLOG. В 

този смисъл личният групов облик (вътрешно-групов статус) на всеки в 
груповото пространство не е неговото реално Аз в групата, а „текущия му 
групов портрет“ – това как групата текущо (ситуативно) или обобщено го 

преживява във взаимодействията си с него като свой член, описвайки 

смислово-ценностните и социо-афективните характеристики на интеракциите 

му в групата, които не винаги ясно се осъзнават както от самия него така и 

групата като цяло.  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

384 

 

 

 
Таблица 9. Смислово-ценностни показатели в дискриптивната система на SYMLOG 

(Вариант: обобщена атрибутивна оценка на интеракциите в работна група) 
 

   Рядко  Понякога  Често 
 1. Личен финансов успех, лична изява и мощ    
 2. Популярност и социален успех, да го харесват 

и да го одобряват  
 3. Активна екипна работа за общи цели, 

организационно единство  
 4. Ефикасност, силен мениджмънт  
 5. Активна подкрепа за авторитетите, правилата 

и регулациите  
 6. Настъпателност, налагане на собствени позиции  
 7. Солиден индивидуализъм, противопоставяне на 

авторитетите  
 8. Приятно прекарване на времето, освобождаване на 

напрежението, снижаване на контрола  
 9. Защита на по-слабите в групата, предоставяне на 

търсената подкрепа  
 10. Равенство, демократично участие във вземането 

на решения  
 11. Отговорен идеализъм, сътрудничество  
 12. Консервативност, придържане към “правилния” 

начин на действие  
 13. Подчиняване на личните желания на организационни 

и социални цели  
 14. Самозащита, отстояване на личния интерес,  
  самодостатъчност  
 15. Отхвърляне на установените правила, 

противопоставяне на конформизма  
 16. Въвеждане на нови правила, различни ценности, 

креативност  
 17. Дружба, споделено удоволствие, отдих  
 18. Доверие в добрината на другите  
 19. Отдаденост, вярност, лоялност към организацията  
 20. подчинение на висшестоящите,  

съобразяване с авторитетите  
 21. Саможертва в името на по-високи  

организационни и социални цели  
 22. Пасивно отхвърляне на популярността, скромност  
 23. Примиряване с провала, оттегляне на усилията  
 24. Пасивен отказ на сътрудничество с авторитетите  
25. Тиха удовлетвореност,спокойствие  
 26. Пренебрегване на личните потребности и желания,  
  пасивност  
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SYMLOG процедурите за анализ, интерпретация и диагностика 

позволяват тези, по същество несъзнавани атрибутивни оценки да се правят 

гъвкаво, в зависимост от нуждите, в конкретни ситуации, за определен 

интервал от работата на групата (например, отделна групова сесия) и дори да 

се отнасят към „груповия идеал“ – предпочитаното от членовете състояние на 

груповото поле. Всичко това в органинизационното консултиране се прави 

непрекъснато в организацията-клиент и нейните подгрупи и работни екипи. 

Така организационния консултант разполага с множество записи на 

последователността от многомерни диаграмни картини на динамичните 

състоянията на груповото поле на екипа и може да ги анализира както 

кардиолога интерпретира кардиограмата, а невролога – енцефалограмата на 

пациента. 

SYMLOG диаграмата на груповото поле  може адаптивно да се използва, 

за да се насочи вниманието към диагностиката на груповите 
взаимодействия, междугруповите и организационните отношения и 
процеси, характеризиращи фунционирането и развитието на групите и на 

организацията като едно цяло, т.е. към интерактивно-процесуалния анализ на 

нейната системна психодинамика. Най-ефективните групи в дадена 

организация имат диаграми на груповото поле, в които болшинството от 

членовете се позиционират в горния десен квадрант на диаграмата на 

груповото поле, което говори, че смислово-ценностното съдържание на 

груповите интеракции в диаграмата е наситено с дружелюбност и адаптивно 

приемане на целевата ориентация на установените групови авторитети 

(организационните лидери).  

Използваният от мен илюстративен пример, обаче, демонстрира една 

реална проблемна системно-психодинамична картина в един работен екип, в 

който двама от членовете на екипа, „Art” и „Jak”, стоят в лявата, 

„недружелюбна“ част на груповото поле; а пет от членовете на групата – „Rog”, 

„Bev”, „Dav”, „Ann”, и „Jak”, са възприемани от членовете на групата като 

„опозиция“ на целевата ориентация на установените авторитети в 

организационната средата на екипа. Заедно с това, „Ted”, който е и най-

доминиращия член на екипа се оказва и най-приемащ целевата ориентация на 

установените авторитети в организационния живот. Така, SYMLOG диаграмата 
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ни дава диагностичен профил на груповите отношения на сътрудничество, 

конфликтност и изолирано формално лидерство в екипа, който отразява 

многопластово системно-психодинамичната ситуация на този екип в конкретен 

момент от живота му.  

В диаграмата на груповото поле се забелязват и наблюдаваните 

специфични „зони на припокриване“. Например, двете по-големи окръжности 

в противоположните части на груповото поле говорят за „линията на 
поляризацията“ между най-желаните и най-отхвърляните интерактивни 

характеристики на групата. „Линията на груповия баланс“ е обозначена в 

графиката на груповото поле с дългата пунктирана отсечка. Интерактивно-

процесуалният анализ на зоните на припокриване в груповото поле дава и 

уникални възможности за многопластова и лонгитудна (проследяваща 
промените в груповите и организационните процеси във времето) 
диагностика чрез SYMLOG на редица феномени на груповата и 

организационната психодинамика – формирането на подгрупи, коалиции и 

клики в групата и организацията; груповата и междугруповата поляризация, 

излъчването на групови и организационни „изкупителни жертви“, аутсайдери, 

лидери и медиатори; ролевата диференциация в организацията и нейните 

подгрупи; създаването на предпоставки за развитието на дадени групи като 

ефективно работещи екипи и/или сигурно, подкрепящо социално и 

емоционално членовете си защитено пространство. 

Всичко това прави Методиката за системно многопластово 

наблюдение на групите – SYMLOG, незаменим, комплексен и надежден 

аналитичен инструментатиум за нуждите на диагностично-консултативната 

работа на системно-психодинамично ориентираните организационни 

консултанти. Основното му предимство е в това, че ни позволява да правим 
съвместно с хората в организацията един непрекъснат интерактивно-
процесуален анализ на функционирането, тенденциите и потенциала за 
развитие на организацията и нейните подгрупи. Приложението му е – мога 

да го твърдя от позицията на личния си практически опит с него през 

последните 30 години, - незаменимо не само в групов (екипен) и 

организационен контекст, но и в проектите за аналитично социално-

психологическо консултиране на общности и цели общества. 
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ГЛАВА 40:   
СИСТЕМНО-ПСИХОДИНАМИЧЕН ПОГЛЕД 
КЪМ ГРУПАТА КАТО ЕДНО ЦЯЛО 
 

Комплесният интерактивно-процесуален анализ на груповата и 

организационната психодинамика дължи много на няколко ключови концепции, 

които във втората половина на XX-ти век и началото на XXI-ви век 

предоставиха на организационните консултанти теоретична и практическа 

рамка за осмисляне на системната психодинамика и на груповите и 

организационните процеси, правещи организацията и групите в нея нещо 

толкова по-голямо и качествено по-различно от механичната съвкупност от 

индивидите в тях (Lewin, 1947; Bion, 1961; Foulkes, 1965; Bleandonu, 1966; Dalal, 

1998; Dimitrov, 2008).  

Безспорно две от школите с най-голям принос за развитието и 

въвеждането на системно-психодинамичния подход и комплесния 

интерактивно-процесуален анализ в организационното консултиране и 

аналитичната социална психология са школата на груповия анализ на Фулкс 

(Foulkes, 1937; 1946a; 1946b; 1946c; 1965; 1990; Foulkes et al.,1944) и школата 
на груповите отношения на Бион (Bion, 1961; 1970; 1982; Bion & Rickman, 

1942; Anzieu, 1989; Brown, 1985). И двете направления – въпреки различията и 

конкуренцията между лидерите си – оказват съществено влияние върху 

развитието на теорията и практиката на системно-психодинамичното 

организационно консултиране. Ключово нововъведение, което обогатява 

разбирането на групите в организационен и социален контекст е вниманието на 

Фулкс, Бион и техните последователи към динамиката на „групата-като-едно-
цяло”(„group-as-a-whole”).  

Днес, благодарение на тях, интерактивно-процесуалният анализ от 

позициите на системно-психодинамичния подход към сложността и хаоса в 

груповите процеси и организационния живот открива много нови възможности 

пред организационните консултанти да изследват системно и в дълбочина 

особеностите на „групата-като-цяло”, т.е. като една органична и комплексна 
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реалност и системен интерактивен процес, описвайки с научна терминология 

процесите и резултатите на самоорганизацията в човешките групи и 

организации, надхвърляща качествено отделните индивиди, от които те се 

състоят (Bion, 1961; Brown, 1985; de Mare, 1983; Foulkes, 1990; Pines, 1985). 

Този системно-психодинамичен по същността си подход създава реални 

условия за осмисляне на привидно случайните, турбулентните и непредвидими 

„превратности” и „мистерии” в груповата и организационната психодинамика, 

които „игриво” реконфигурират груповите и организационните феномени в нови 

и непрекъснато видоизменящи се форми (Bion & Rickman, 1943; Foulkes, 1965; 

Harrison, 2000; Main, 1946; Pines, 1985, Winship, 2003).  

Може дори да се твърди, че комплексният интерактивно-процесуален 
анализ на системната психодинамика стои на четири основни понятийни 
стълба свързани със школата на груповия анализ на Фулкс и школата на 

груповите отношения на Бион и Тавистокския институт за човешки отношения в 

Лондон, без познаването на които практикуването на организационно 

консултиране е всичко друго, но не и наистина научнообосновано и достатъчно 

професионално квалифицирано начинание.  

Това са следните концептуални фундамента на практиката ни като 

екипни и организационни консултанти: 

(а) концепцията за несъзнаваните „базисни допускания в групите” на 

Бион (Bion, 1961; Torres, 2003);  

(б) концепцията на Фулкс за „груповата интерактивно-процесуална 
матрица” (Foulkes, 1990);  

(в) „системно-психодинамичната теория за човешките групи и 
организации” на Милър и Райс от школата на Бион (Dalal, 1998; Pines, 1985; 

Turquet, 1975),   

и (г) разбира се, концепцията на Левин за груповите екзистенциални 
(жизнени) полета, вдъхновена от Тавистокския му период преди Втората 

световна война (Lewin, 1947).  

Двете школи – тази на груповия анализ (Фулкс) и на груповите отношения 

(Бион) оказват решаващо влияние върху формиране на системно-
психодинамичното разбиране, че хората като членове на група в 

организационен и социален контекст преживяват, действат и взаимодействат 
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по начини, които имат качествено по-високо ниво на сложност, непредвидимост 

и нелинейност, и въздействат върху груповия и организационния живот и 

груповото и организационното развитие по множество сложни, динамични, дори 

парадоксални, мистериозни начини. Това довежда до отказа на съвременната 

системно-психодинамична школа в организационното консултиране и на 

аналитичната социална психологиягрупова психотерапия от линейните, 

опростенчески  формално-логически модели на груповия, организационния и 

социалния живот, и тласка теориите за груповата и организационната 

психодинамика напред и отвъд механичните модели за човешките групи, 

организации и общности (Winship, 2003), разглеждащи груповата и 

организационната психодинамика като „шум” или „смущение” в рационално 

подредената система на организацията.  

Когато навлизат на територията на груповата психотерапия, както Фулкс, 

така и Бион, директно заявяват, че тя се нуждае от този парадигмален, 

„квантов” системно-психодинамичен скок – разглеждането на психодинамиката 

на груповия живот от гледната точка на системно-диалектическата 
концепция за „групата-като-цяло”. Днес това е аксиоматична истина в 

ежедневната диагностично-консултативна практика на организационните 

консултанти със системно-психодинамична подготовка. 

Мета-анализът на изследванията и публикациите в тази област разкрива, 

че в първите десетилетия след възникването си след Първата световна война 

идеите и на двата лагера в авангарда на развитието на груповата психотерапия 

– груповия анализ и груповите отношения – непрекъснато се развиват, 

сблъскват и взаимно повлияват. Може дори да се твърди – както прави това 

Пайнс (Pines, 1985) – че груповият анализ еволюира по-плавно и вътрешно 

съгласувано, а школата на груповите отношения на Бион от друга страна, 

преминава през два периода, намиращи се до голяма степен в зависимост от 

интереса на Бион към групите и терапевтичните общности. Първият период е 

между 1939 и 1952 година, а втория започва към 1955-та, когато Бион завърша 

своя личен анализ при Мелъни Клайн и ревизира с последователите си в 

Тавистокския институт много от по-рано формулираните концепции за 

груповите отношения – и то почти непрекъснато, чак до 1970 г. Както Бион 

(школата на груповите отношения), така Фулкс (школата на груповия анализ) 
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публикуват първите си разработки в областта на груповата психотерапия още 

по време на Втората световна война (1943-1944).  

Фулкс, както и един друг основен лидер в системно-психодинамичните 

изследвания – Курт Левин – идва в Англия от школата на немската гещалт-

психология, създадена от Голдщайн. Получил класическата си 

психоаналитична подготовка във Виена, той се присъединява през 1930 г. към 

Франкфуртския психоаналитичен институт, където попада под влиянието на 

социалните психолози Курт Манхайм и Норберт Елиас (Dalal, 1998), с които 

заедно емигрира в Англия след разтурването на института от хитлеристите.  

Бион, от друга страна, завършва първо история и медицина, и има 

героична военна кариера по време на Първата световна война. Той е под 

силното влияние на Уилфред Тротър (Torres, 2003), чиито публикации за 

малките социални групи са приети с ентусиазъм от Фройд (Freud, 1921; Brown, 

1961). Бион се присъединява към Тавистокската клиника като лекар, ангажиран 

с програмите за психотерапия и рехабилитация на травмираните 

военнослужещи. Това го тласка към психоанализата и той започва личната си 

анализа с Мелани Клайн и по-късно -  с Джон Рийкман. Запознавайки се в 

Тависток с теорията на Курт Левин за психосоциалното (екзистенциално) поле 

на групата, Бион стартира груповата си работа, адаптирайки Левиновата 

социално-психологическа концепция за тренинг групите (Т-групите) към 

груповата психотерапия на пациентите си. 

Фулкс и Бион споделят принципно идеята за „групата-като-цяло”, но 

подхождат към нея по различен начин. Фулкс от самото начало гледа на 

групите като психоаналитик с 10-годишна практика в областта на 

индивидуалната психотерапия. Бион започва да работи с групи като лекар и 

социален психолог, занимаващ се с предимно с изследване на груповата 

динамика, без да има квалификация като психоаналитик в периода преди 1951 

г. Това довежда до редица различия в концептуалната и практическа 

ориентация на двете школи – тази на груповия анализ на Фулкс и на груповите 

отношения – на Бион.  

Фулкс гледа на себе си като на групов психотерапевт, който се опитва да 

синтезира психоанализата и гещалт-психологията (Foulkes, 1990). Той 

разглежда всеки член на групата като пресечна точка на груповите 
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взаимодействия – членовете на групата са точки в едно по-голямо групово 
поле – в комуникативната, интерактивно-процесуалната матрица на 
групата като едно цяло. За запознатите с психодраматичната идея за 

диаграмата на социометричния анализ няма да е трудно да видят, че 

интерактивно-процесуалната матрица на груповия анализ, предложена от 

Фулкс напомня поразително социометричните диаграми използвани години по-

рано от Джейкъб Морено.  

Интерактивно-процесуалната матрица на групата, според Фулкс, 

отразява съвкупността от интеракциите между членовете на групата. 

Характеристиките й се определят от това с какви индивидуални и социо-

културни допускания за груповия живот влизат в групата участниците в нея и от 

техните специфични особености в интерактивния им стил – бил той 

„нормален” или „невротичен”. Според Фулкс груповия анализ формулира някои 

от ключовите си идеи на основата на гещалт-психологията – психотерапията е 

насочена към групата; груповият психотерапевт не ръководи групата, а я 

следва; цел на терапията е „групата-като-цяло”. Акцентът е върху проблемите, 

които влияят на групата като цяло, а не само върху индивидуалната 

симптоматика на членовете на групата” (Foulkes, 1965; Foulkes & Lewis, 1944).  

Открояват се 4 основни терапевтични фактора на груповия анализ:  

• груповата ситуация стимулира процесите на междуличностна и 
социална интеграция, и оказва благоприятно влияние върху 

изолацията и отчуждението на хората в групата;  

• в групите действа „ефекта на огледалото”; 

• в групата се активира социалното, колективното несъзнавано, 

което води до редица групови процеси и явления с голямо значение в 

диагностично-консултативната и психотерапевтичната групова 

работа; 

• в групата централно място имат интерактивно-процесуалния 
анализ и интерпретациите на комуникативния и емоционалния 
обмен между членовете на групата. 

Фулкс превръща групово-аналитичните принципи в основен модел за 

функциониране на терапевтичните институции – клиники, болници, защитени 

общежития и др. (Kennard, 1998; Main, 1946). Но, от друга страна, Фулкс 
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извежда на преден план в групата отделните членове на групата, които са в 

съответствие с гещалт-психологическото му разбиране „фигури на фона на 

груповите процеси и отношения”. В този смисъл, много от пациентите в 

груповия анализ на Фоулкс се чувстват индивидуално лекувани, но в средата на 

груповите отношения помежду си. Основните интервенции и интерпретации на 

Фоулкс и последователите му са насочени към начина, по който 

индивидуалните членове на групата се свързват с интерактивно-процесуалната 

матрица на групата. Когато даден пациент споделя проблемите и 

преживяванията си в групата, например, той излиза на преден план в гещалта 

на груповите отношения и процеси, чувствайки се по-освободен и сигурен на 

техния фон. Това води до изместване на индивидуалните симптоми и 

насочване на вниманието към отношенията и взаимодействията на пациента с 

групата. В хода на груповата си терапия не само отделните пациенти научават 

за себе си и за отношенията си с другите в групата, но и групата се променя и 

развива. Групата става все по-гъвкава като интерактивно-процесуална 
матрица, което се появява нагледно в свободно протичащата групова 
дискусия.  

Фулкс пренася към този процес психоаналитичната идея на Фройд за 
свободните асоциации, които при невротично разстроените пациенти са 

потискани защитно от различни индивидуални съпротиви и деформирани от 

преносните отношения. Груповият разговор, свободното говорене на 

участниците в групата е мощна сила за преодоляване на ефектите на 

индивидуалните им защити, съпротиви и преноси. Въвличайки в себе си 

отделните членове, този процес на интензивно и все по-автентично 

междуличностно взаимодействие създава условия за лечението им. За Фулкс 

отделните членове на психотерапевтичната група се събират в нея, за да 
обединят и изразят индивидуалностите си в интерактивно-процесуалното 
времепространство на груповата матрица. Организационните консултанти 

със системно-психодинамична ориентация прегръщат идеите на груповия 

анализ и ги вграждат в ежедневните си диагностично-консултативните си 

взаимодействия с организациите и групите в тях. 

Бион изначално подхожда към груповата работа социално, а не 

индивидуално. Той си задава въпроса: „Какъв е еквивалента на 
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индивидуалната невроза в груповия, организационния и социалния живот на 

човека?”. Според него в индивидуалната психотерапия, неврозата е проблем 

на отделния, конкретен пациент. В груповата работа, обаче, неврозата е 
проблема на цялата група (Bion, 1961; Bion & Rickman, 1943). В 

организационното развитие – според мен, - организационните „неврози” са 

проблеми на цялото ни общество. 

Бион тласка груповата психотерапия към това да наблюдава и осмисля 

групово-психодинамичните и социалните аспекти на неврозите и лидерството в 

груповия живот. Може да се каже, че в сравнение с Фулкс той тръгва точно от 

обратната посока. За Бион индивидите в групата са на по-заден план – той се 

интересува от „групата-като-цяло”, извеждайки интерактивно-процесуалния 
анализ на патерните в груповите и междугруповите отношения в човешката 

общност на преден план.  

Според него хората изначално, еволюционно са създадени за групов 

живот. И груповия им живот е движен от техните несъзнавани до голяма степен 

„базисни допускания” (basic assumptions) за него и задачите му. Тези 

необсъждани в групата, но наблюдаеми от системно-психодинамично 

подготвения психотерапевт допускания (преположения, нагласи) идват от 

индивидуалните членове на групата в средата на групата чрез естествените, 

биологично наследени механизми характерни за всички човешки същества. 

Всеки индивид има и придобит в развитието му капацитет да се свързва с 

другите в групата и може да го прави градивно както е в работните отношения 

между хората в една ефективно работеща човешка общност или по три 

„невротични”, защитно-мотивирани начина.  

Както и по-рано споменах модалностите на свързването между 

членовете на групата се определят от Бион като „валентности” и те се 

проявяват като несъзнавани психични допускания (предположения) – 

„зависимост”, „борба или бягство” или „съчетаване”. За Бион всеки 

индивид е групово същество и сблъсъка с този факт е с критично значение за 

човешката индивидуалност, идентичност и за психичното здраве и развитие на 

личността на всеки човек. В групите – смята Бион – индивидите в 

действителност приемат или се борят с приемането на своята групова същност, 

за идентичността си като хора. „Индивидът е групово животно във война не 
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просто с групата, но със самия себе си за това, че е групово животно” [Bion, 

1961, p.131].  

Групата е първична, дори в обстановката на индивидуалната 

психоанализа, която - според Бион, - е по същество групова психология на 

двойката „аналитик-анализиран”. Групата извежда в живота си валентности 

(базисни допускания), в които индивидите попадат несъзнателно като в капан и 

започват да водят борба за освобождаването и еманципацията си като 

индивиди. В подхода на школата на груповите отношения на Бион, самите 

групи са проблемно несъвършени както е и социалния ни живот въобще, и 

препятстват - съзнателно или не, - удовлетворяването на индивидуалните 

потребности и желания на членовете си. Ето защо, стилът на интерактивно-

процесуален анализ и интерпретация на Бион е насочен преимуществено към 

групата и нейните проблеми като група – към диагностиката на груповата 
„невроза”. За Бион „групата-като-цяло” е надиндивидуално равнище на 

функциониране и развитие на човешките отношения. 

За Фулкс, „групата-като-цяло” е  матрица от взаимнопреплитащи се 

интеракции на индивида в групата и с групата. Групите на Фоулкс (групите за 

групов анализ) не случайно са много по-популярни от групите за групови 

отношения на Бион и последователите му. Тавистокската школа, следвайки 

модела на Бион призовава членовете на групата да инвестират енергията си с 

работа по проблемите на групата и общността от групи, което допълнително ги 

фрустрира с подчертаването предимно на ролята им като част от групата, 

докато груповия анализ е насочен към работа с индивидуалните проблеми на 

груповите членове в групова среда и с помощта на групата като ко-терапевт.  

Санфуентес (Torres, 2003) пръв изследва множество последователни 

сесии от 4 терапевтични групи, водени от двама различни психотерапевти. Той 

осъществява вторичен (post factum) интерактивно-процесуален анализ на 

записите на сесиите, регистрирайки характерните за двата подхода 

интерпретации – „хоризонталните” диагностични интерпретации  насочени 

към „групата-като-цяло”(по Бион) и „вертикалните” диагностични 
интерпретации, насочени към даден член на групата през и чрез членовете на 

групата и нейния групов аналитик (по Фулкс). След хоризонталните 

интерпретации - по-характерни за подхода на Бион (групови отношения), - се 
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наблюдават статистически значимо повече прояви на групова регресия и 

отхвърляне на груповата психотерапия от участниците. Тази тенденция се 

потвърждава и в груповата работа наблюдавана от мен и може да служи като 

косвено доказателство за наличието на връзка между хоризонталните (по Бион) 

групови интерпретации и регресията, която снижава вероятността за постигане 

на терапевтичен инсайт. Фулкс отчита факта, че хората се включват в групи за 

групов анализ, за да получат психотерапия на своите собствени проблеми. 

Бион, акцентирайки върху груповата невроза, създава по-трудни за разбиране 

формулировки за целите на групата, което обяснява и различните възприятия 

за двата вида групова психотерапия (Brown, 1985; Knowlson, 1996). 

Но както Фулкс, така и Бион гледат на работата в група (груповата 

психотерапия) от гледната точка на концепцията за „групата-като-цяло”, 

намирайки се под силното влияние на принципите на гещалт-психологическите 

теории прилагани към организационното консултиране, социалната психология 

и терапевтичната практика в групи и терапевтични общности. Различията в 

разбирането им на тази споделена концепция обаче, води до развитие на две 

направления в развитието на груповата работа и груповата психотерапия. Така 

груповият анализ (школата на Фулкс) се интересува от групата като гещалт, в 

който отделния член на групата изпъква на преден план като „фигура” на 

„фона” на интерактивно-процесуалната матрица на отношенията и процесите в 

групата.  Това насочва вниманието към отношенията на индивида към групата и 

на групата към индивида. Оттук невротичните симптоми на отделните членове 

на групата отслабват с ангажирането им с интересите на групата и с личността 

на психотерапевта и личностите на другите членове на групата. В Тавистокския 

подход към груповите отношения (школата на Бион) групата се разглежда като 

комплексно, самоорганизиращо се интерактивно-процесуално, групово-
психодинамично екзистенциално поле в сложен социален и емоционален 
контекст, а не просто като комуникативна, интерактивна матрица. Идеята за 

неврозата е запазена, но тя се наблюдава и третира на групово, 

надиндивидуално равнище като групова „психо-невроза” и/или социална 

психопатология. 

Фактът че Фулкс и Бион използват и развиват концепцията за „групата-

като-цяло” от диаметрално противоположни позиции създава богати 
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възможности за съчетаване и взаимно допълване на двата подхода в 

практиката на груповия психотерапевт и организационния консултант. Може да 

се каже, че Фулкс демонстрира как постиженията на индивидуалната 

психотерапия могат да се вградят в груповата психотерапия и 

организационното консултиране в групи и общности от групи (организации), а 

Бион демонстрира как груповата психотерапия и организационно-

консултативната групова работа може да използва постиженията на 

съвременната аналитична социална психология и динамична социална 

психиатрия. И това е валидно, не само за груповата психотерапия, но и за 

груповата работа в различен социален контекст, включително 

организационното консултиране от системно-психодинамични позиции. 

Изисква, разбира се, висока квалификация и отговорност на организационния 

консултант, който ги прилага на практика. 

Методът създаден от Бион, приоритизирайки проблемите на „групата-

като-цяло” и редуцирайки индивидуалните проблеми до общия проблем да си 

човек, т.е. част от човешката общност и обществото, директно се конфронтира 

с нарцистичните фантазии и желания на пациента да е специален за 

психотерапевта и за психотерапевтичната си група. Това превръща 

разбирането за „групата-като-цяло” в нейния Тавситокски вариант (по Бион) в 

изключително полезна концептуална и практическа рамка за групова и 

консултативна работа в организационен и социален, т.е. надтерапевтичен 

контекст. 

 

  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

397 

 

ГЛАВА 41:   
ПСИХОДРАМАТА НА  
КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС 
В ГРУПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
 
Целта ми в този компонент от книгата за „Диагностиката на организацията като 

интерактивен процес” е да се докоснем до един много специфичен аспект в 

диагностично-консултативната работа на организационния консултант със 

системно-психодинамична подготовка.  

Той касае приноса на психодрамата и социометрията към изследването 

на груповите, организационни и социални процеси (Pines, 1985). В частност, 

това отразява разбирането, че в практиката на груповата работа и 
диагностично-консултативните взаимодействия на организационния 
консултант с хората в организацията-клиент подходът на психодрамата, 
социометрията и социодрамата, от една страна, и системно-
психодинамичния подход (груповия анализ и груповите отношения) могат 
да се съчетават продуктивно и полифонично да се взаимодопълват.  

Може би една от основните разлики между психодраматичния и 

психодинамичния подходи към работата с човешки общности (групи и 

организации) касае проблема „детерминизъм-спонтанност/креативност”. В 

психодинамичната доктрина, от която произлизат в една или друга степен и 

системно-психодинамичните подходи към организационното консултиране 

принципът на „психичния свръхдетерминизъм” заема централно място 

(Freud 1974/1915-16 p. 27-28). В психиката, както и въобще в природата, нищо 

не става случайно. Всяко интрапсихично събитие е детерминирано от другите, 

които го предхождат... и всичко в психичния живот на човека е 

взаимносвързано и взаимнообусловено, твърди Бренер [Brenner, 1955, p. 12]. 

Около този принцип се изграждат както техниките на индивидуалната 

психоанализа, така и много от постулатите на груповия анализ на Фулкс и на 

груповите отношения на Бион – например, при изследване на феноменологията 

и динамиката на преносите и контра-преносите, латентното съдържание на 

сънищата и груповите неврози в динамичната групова психотерапия. Без 

придържане към тезата за психичния детерминизъм, например, в системно-

психодинамичната организационна диагностика не би могло да се приписва 
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значение (да се намира неосъзнавания смисъл) на специфичните „смущения” и 

„инциденти” в груповата динамика и организационните отношения, нито да се 

дават смислени интерпретации на системно-психодинамичните симптоми на 

съпротивите, наблюдавани в групите и организациите с функционални 

проблеми и проблеми в развитието си (Bion, 1961; Foulkes, 1990).  

Морено – „бащата” на психодрамата и социометрията, - обаче, има за своя 

водеща концепция доктрината за „спонтанността и креативността” (Moreno, 

1980; 1987). Спонтанността се разглежда от него като несъхраняема форма на 

енергия, която се усвоява незабавно в текущия момент, „тук и сега” или в 

реално време. Така самото „загряване” в психодрамата се определя като 

„оперативен израз на спонтанността” (погледнете книгата на Морено Who shall 

survive?, p.42) (Moreno, 1953). Казано по друг начин, спонтанността е 

моментната, ситуативно-процесуална свобода (автентичност) на човека да 

прави нови избори и да се освободи, т.е. да отключи креативността си в 

търсене и създаване на нови решения на проблемите си. Морено описва 

креативността като нещо, което съществува навсякъде, но се нуждае от 

спонтанността като катализатор, за да се актуализира и изрази. Вселената – 

твърди той – е безкрайна креативност и нейната най-видима дефиниция е 

детето. Вселената на човека – включително тази на организационния и 

социалния му живот, - е изпълнена с продукти на взаимодействието между 

креативността и спонтанността му – зачеването, раждането и отглеждането на 

бебета, откритията и иновациите, новите произведения на изкуството, 

техническите изобретения и възникването на нови организационни форми и 

социални институции. Без спонтанността, креативността е лишена от 
жизненост; без креативността, спонтанността е напразна и безплодна. И 

това важи с пълна сила за потенциално наситения със спонтанност и 

креативност групов и организационен живот на хората. 

Спонтанността действа само в настоящето – „тук и сега”, - и така 

непрекъснато тласка човека, групата, организацията и обществото към 

намиране на креативни решения на проблемите  - адекватни реакции на 

новите ситуации или на нови отговори на познатите ситуации. Според Морено и 

психодрамата голяма част от психопатологията и социопатологията може да се 

припише именно на недостатъчното развитие или прекомерното потискане 
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(инхибициите) на спонтанността в културата, в организациите и културните 

„консерви” на цивилизацията ни. Ето защо освобождаването й е най-важната 

практика както за психотерапевта, така и за организационния консултант – 

„тревожността е резултат от „загубата” на спонтанност” [Moreno, 1980, pp. 11-

14].  

Ефективното организационно консултиране в този контекст е винаги 
на психодраматичната сцена на човешката „спонтанност – креативност” и 

разчита на тях както разчита на дълбинния интерактивно-процесуален анализ 

на системната психодинамика. 

Концепцията за биологично детерминираната „жизнена енергия” 
(либидото) е друга фундаментална психодинамична обяснителна схема. Тази 

жизнена енергия се демонстрира още от самото раждане на индивида и се 

изразява чрез екзистенциалните организмични потребности на индивида, които 

намираме в различни форми както в индивидуалното развитие, така и в 

междуличностните и груповите и организационни отношения на човека. 

Повечето психодинамично ориентирани психотерапевти, например, я 

разглеждат като относително константна, аналогична на физичната енергия. За 

Морено, психодрамата, социометрията и социодрамата това допускане е 

изцяло неприемливо: „В подобна затворена психодинамична или 

социодинамична система няма място за спонтанността и креативността. Ако 

енергията на либидото трябва да остава постоянна, то социално-

психологическия детерминизъм е абсолютен” [Moreno, 1987, p.16].  След 

Морено за системно-психодинамичното организационно консултиране човек е 
преди всичко действащ субект - „актьор”, „автор” и „протагонист” (главно 
действащо лице), който е свободен и отговорен в определени 
екзистенциално-психодинамични рамки (граници на екзистенциалното си 
поле) да прави свои собствени избори и да се свързва отговорно със 
света и другите хора, споделяйки с тях креативността си. Системно-

психодинамичната теория и практика преминала на позициите на „теорията на 

обектните отношения” още в средата на XX-ти век споделя с Морено отказа си 

от ортодоксалната теория на Фройд за инстинктите. Интерактивно-

процесуалният анализ в диагностичната практика на организационния 

консултант е по-скоро в съзвучие с психодраматичното разбиране за 
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екзистенциалната свобода, отговорност и креативност на човека в 
неговите групи и организации (Bion, 1961; Foulkes, 1965; 1990), отколкото с 

класическата теория за инстинктите на Фройд. 

Съгласно системно-психодинамичните модели за груповия и 

организационния живот на хората тревожността и психо-невротичните 
симптоми са резултат от несъзнавани конфликти между импулсите идващи 

от „То” и от „Аз”-а. Тревожността е реакция на заплахите за Аз-а, а симптомите 

са резултат от защитните компромиси между „То” и „Аз”, отразяващи 

изтласкването на съдържанието на неприемливите желания, емоции и 

фантазии от съзнанието на цената на психодинамичното изразходване на 

психичната енергия на човека за интрапсихична, групова или социална защита 

на Аз-а (на статуквото на формиралата се Аз-концепция на личността). 

„Ползата” е илюзорната свобода от екзистенциалната (нормалната) 

тревожност, която би породило осъзнаването на вътрешните конфликти. Този 

психодинамичен процес на защита може да се осъществи в интрапсихичен, 

групово-психодинамичен, организационен и социален план по множество 

начини благодарение на огромния репертоар от психични, групови и 

психосоциални защитни механизми, тактики и стратегии – от примитивните 

механизми на изтласкването до институционалния апарат на бюрократичните 

организации и идеологиите и митовете в културата (Greenson, 1967; Harrison, 

2000).  

При нужда от допълнителна енергия за защитно неутрализиране на 

конфликтите често се наблюдава повече или по-малко сериозно „свиване на 

Аза”. Така неврозата може да възникне и в най-зрелите години на човека – 

например, когато конфликтите в интимните, груповите и социалните отношения 

събудят инфантилните му, исторически обременени екзистенциални 

конфликти. Азът има функциите на координатор на психосоциалната адаптация 

към реалността в това число и чрез защитната неутрализация на 

неприемливите импулси и трансформацията на енергията им за нормалното си 

функциониране.  

Морено дава нагледен урок как системно-психодинамичното 

организационно консултиране може да отхвърли базираното на 

биологизаторски редукции обяснения на личността, групата и организацията. 
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След него гледната точка на системно-психодинамичното изследване на 

груповата и организационната психодинамика е изначално екзистенциално-

психодинамично и психосоциално. В груповата, в организационната и в 

социалната среда хората се различават по степента на свободата си да са 

креативни, отговорни и спонтанни автори на живота си, което се проявява най-

ярко в груповите, организационните и обществените отношения между тях 

(Holmes, 1992; Moreno, 1980).  

Системната психодинамика на теоретично и диагностично-консултативно 

(научно-приложно) равнище е теория за груповите и организационните 
(социални) роли на хората и тяхната динамика. Ролята е „формата 

(модалността) на функциониране, която човек приема в определен момент, за 

да отговори на конкретната ситуация, в която той взаимодейства с другите и 

света” [Moreno, 1987, p.62]. Според Морено има три типа роли, изразяващи 

физиологичните, психичните и социалните измерения на Аз-а. Той ги определя 

като психосоматични, психодраматични  и социални роли като всяка от тях има 

когнитивни, емоционални и поведенчески компоненти и задължително поне две 

страни („Няма бебе без майка!” - казва Уиникът (Fairbairn, 1963). Миналият опит 

на индивида и културата (в т.ч. и организационната култура) изграждат всяка 

човешка роля, която винаги има своите лични и колективни аспекти. „Функцията 

на ролята е да навлезе в несъзнаваното на индивида от страната на 

социалната действителност и да внесе форма и ред в него”[Moreno, 1987, p.63]. 

Така групата, организацията и обществото незабележимо повлияват и най-

дълбинните интрапсихични нива на функциониране и развитие на 

индивидуалността. Според системно-психодинамичните и психодраматичните 

модели изобилието на роли и гъвкавостта в изпълнението им е това, което ни 

прави и по-зрели и по-свободни, творчески и здрави индивидуалности, групи и 

организации. Ролите, които не можем да изразим адекватно в груповия и 

организационния си живот оказват натиск върху вече изпълняваните от нас 

роли и това поражда екзистенциална тревожност и несигурност. Усвояването 

на нови, изразяването на латентните и подготовката за бъдещите роли е важна 

част от организационното консултиране основаващо се на принципите на 

системната психодинамика.  
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Задачата на диагностичния интерактивно-процесуален анализ на 

груповите и организационните роли и на психодраматичните ролеви игри в 

организационното консултиране е да се подпомогнат хората в организациите 

да осъзнаят и осмислят несъзнаваните процеси водещи до формирането, 

потискането или изчезването на ролите в организациите – били те 

функционални или дисфункционални (Clayton, 1994).  

Груповият анализ (школата на Фулкс) и груповите отношения (школата на 

Бион и Тавистокския анализ) (Brown, 1985) – както вече отбелязахме по-рано 

тук, -  приближават системно-психодинамичното организационно консултиране 

до една интерактивно-процесуална и екзистенциално-психодинамична линия на 

концептуална и практическа ориентация, която ги сближава с 

психодраматичните разбирания за диагностиката и интервенциите на 

консултанта в групи и организации.  

Така, цел на диагностично-консултативната работа на 
организационния консултант с хората в организацията-клиент е не само 
да се постигне инсайт за несъзнаваните части на груповия и 
организационния им живот, но и да се реализира интерактивно-
процесуален анализ и емоционално-наситена, автентична трансформация 
на трансферентната и ролевата динамика на междуличностните, 
груповите и организационните отношения между хората на една специална 
„сцена” – сцената на системно-психодинамичното организационно 

консултиране. Така както в психодрамата и в системно-психодинамичното 

организационно консултиране, фокусът е пренесен върху автентичните 

междуличностни (групови) отношения и психодинамиката на груповите и 

организационните процеси, върху случващото се „тук и сега” и върху 

множествеността и развитието на ролите на индивидите и групите в 

организацията в рамките на диагностично-консултативния процес, на неговата 

„сцена”. 

Това, което сближава още повече и прави съвместими системно-

психодинамичното организационно консултиране, психодрамата, 

социометрията и социодрамата е насочеността им към системно-

психодинамична работа с отношенията между хората. Както в психодрамата, 

така и в интерактивно-процесуалния анализ на организационния консултант и 
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хората в организацията-клиент е невъзможно да се игнорира уникалността на 

хората в организацията и нейните групи. В действителност, диагностично-

консултативния процес е насочен психодраматично към една цел – да се 

постигне освобождаване и еманципация на хората в организацията и 

обществото като в същото време се укрепят и техните собствени граници – 

групови, организационни и социо-културни, - маркиращи уникалната им 

психосоциална идентичност и екзистенциално-историческа определеност. На 

основата на общата си надиндивидуална, интерперсонална ориентация към 

интерактивно-процесуалния анализ на груповата и организационната 

психодинамика в диагностично-консултативната ситуация системно-
психодинамичното организационно консултиране, психодрамата, 
социометрията и социодрамата са не просто близки и съвместими в 
практиката на организационния консултант, но и полифонично 
допълващи се както на концептуално, така и на методическо, техническо 
ниво.  

Специфично предизвикателство в съчетаването и взаимното допълване 

на системно-психодинамичното организационно консултиране, психодрамата, 

социометрията и социодрамата е разбирането за ролята и стила на работа на 
организационния консултант. В интерактивно-процесуалния анализ стилът и 

присъствието на организационния консултант на „сцената” на диагностично-

консултативните взаимодействия с хората в организацията-клиент са много 

специфични. Задачата на организационния консултант е не само да разбира и 

интерпретира несъзнаваните аспекти от комуникацията и поведението на 

хората в организацията и нейните подгрупи, за да може с анализ, 

интерпретации и други интервенции „вертикално” да им помогне като експерт 

да постигат катарзиси, инсайти и да променят практиките си. Срещата на 

организационния консултант с хората в организацията-клиент е централното 

място, „сцената” на организационното консултиране като процес на съвместно 

и все по-автентично, спонтанно и неподправено реципрочно присъствие и 

свързване („теле” по Морено) във взаимодействието „консултант-клиент”. А 

това означава, че от организационния консултант се очаква: 

• да е свободен да е е самия себе си; 

• да е прозрачен; 
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• а така също и да служи на хората в организацията-клиент като реален 

ролеви и социален модел на автентични преживявания, поведения и 

отношения. 

В системно-психодинамичното организационно консултиране и в 

диагностично-интерпретативната работа на организационния консултант от 

това направление консултантът заема една много активна позиция, 
поемайки отговорността да продуцира една социодрама, която е 
смислена за хората в организацията и обществото като цяло.  

Това винаги е една сложна задача в една много сложна организационна 

и социална ситуация, която изисква организационния консултант да разчита на: 

• собствената си спонтанност,  

• креативност 

• и автентичност, съчетавайки отговорностите на продуцент, терапевт, 

аналитик и автентичен лидер в диагностично-консултативното 

взаимодействие с хората в организацията-клиент.  

Както в психодрамата, социометрията и социодрамата, от една страна,  

така и в интерактивно-процесуалната организационна диагностика се признава 

ролята на трансферентната и ролевата психодинамика в диагностично-
консултативното взаимодействие. Организационният консултант винаги 

повлиява това, което се случва в организацията-клиент, дори когато само я 

наблюдава отстрани. Той не е „празен екран”, а деен участник изследващ 

заедно с хората в организацията интерактивно-процесуалнатата матрица на 

многопосочния, многопластов и в голямата си част несъзнаван комуникативен, 

ролеви и емоционален обмен в организационния живот. Това изисква един 

стил на автентично присъствие в отношенията между хората в 
организацията-клиент. А това е стил, който е насочен към максимизиране на 
градивните междуличностни, групови и социални отношения чрез 
откритост, емпатия и споделена креативност (Kellermann, 1992, p.108).  

В организацията на работната среда, в която се осъществява 

диагностично-консултативната работа на организационния консултант има 

съвсем реална „сцена за социодрамата на организационното развитие” - 

едно „достатъчно добро”, т.е. очовечено времепространство за съвместен 

анализ и рефлексия на груповия и организационния живот. Работата на тази 
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„сцена” с трансферентната и ролевата динамика е неотменна реалност в 

диагностично-консултативния процес. Понятията „пренос”, „контра-пренос”, 

„съпротиви” и „теле” често се използват от представителите на системно-

психодинамичното организационно консултиране във връзка с ирационалните 

чувства и нагласи на хората в организацията-клиент към консултанта и между 

самите тях в организацията-клиент. Тези преживявания и системно-

психодинамични феномени, възникват и влияят на всички етапи от 

диагностично-консултативния процес.  

Не е рядкост резултатите от наглед обислената и технически изрядна 

организационна диагностика с готови диагностични инструменти да се окажат 

напълно неизползваеми заради неотчетеното от консултанта действие на 

силите на пренос и контра-пренос, съпротива и регресия между него и хората в 

организацията-клиент. Такъв е случаят, когато в действие са мощни процеси на 

засилено взаимно привличане или отблъскване между  хората в организацията 

и техния организационен консултант, когато специфичния емоционален поток, 

от който се състоят отношенията на реципрочна емпатия в човешките, 

интерсубектни („Аз”-„Ти”) взаимодействия (Moreno, 1980, p.25; Holmes, 1992; 

Kellermann, 1992) бъде изключен от организационния консултант чрез контра-

преносните му действия. В тях той гледа на хората в организацията-клиент по-

скоро като на „обекти” за експертен анализ, респонденти (източници на данни) в 

едно дистанцирано от тях изследване с „обективни” методи и корективно-

формиращи когнитивно-поведенчески интервенции отколкото като на другите 

уникални и действени субекти в отношенията, наречени организационно 

консултиране.  

Организационното консултиране е винаги неуспешно, ако преносите и 

контра-преносите препятстват и разстройват автентичността в отношенията 

между хората в организацията-клиент и организационния консултант. 

Представителите на системно-психодинамичното организационно консултиране 

споделят в една или друга степен разбирането, че работата с преносите и 
контра-преносите, които се наблюдават в хода на диагностичната работа 
в организацията-клиент е с решаващо значение за хода и резултатите на 
цялостния диагностично-консултативен процес. Тяхното изследване, 

включително с методи като психодраматичната размяна на ролите, групово-
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аналитичното изследване на интерактивната матрица на диадата или групата 

„клиент – консултант”, или характерните за школата на Бион „хоризонтални” 

интерпретации на действащите в диагностично-консултативната група като 

цяло несъзнавани от участниците базисни допускания дава възможност 

качеството на диагностичната работа и на нейните резултати да се поддържа 

на високо ниво. 

Преносите и контрапреносите в организационната диагностика могат да се 

изследват най-малко от три гледни точки – като специфични 
дисфункционални ролеви констелации, както правят това в психодрамата, 

като системно-психодинамично задвижени интеракции в диагностично-
консултативните отношения „клиент – консултант” или като манифестация 
на действащите в тези отношения несъзнавани базисни допускания 
„зависимост”, „борба или бягство” или „съчетаване” (по Бион).  Идеите за 

реципрочната емпатия и симетричния емоционален поток в диагностично-

консултативните взаимодействия, развити в областта на социометрията имат 

своята реална приложимост в интерактивно-процесуалния анализ на груповата 

и организационната психодинамика – чак до труднодоловимите им невербални 

измерения (Bion, 1961; Foulkes, 1965).  

Както всички знаем понятието “катарзис” идва от Аристотел и означава 

емоционално пречистване на преживяваното. Оригинално то се използва, за да 

обозначи освобождаването на емоциите и другите потискани и неизразени 

преживявания на зрителите на драматични театрални постановки. Фройд 

първоначално, намирайки се все още в зоната между разочарованието от 

хипнозата и зачеването на психоанализата, смята именно катарзиса за основна 

функционална цел на психотерапията. Изоставяйки тази идея той надгражда 

над катарзиса инсайтите като цел на динамичната психотерапия. Това е все 

още основната цел на класическата психоанализа. Системно-

психодинамичното организационно консултиране, обаче,  отива далеч отвъд 

това разбиране –  много хора в организацията-клиент постигат в диагностично-

консултативния процес инсайти, но това не води автоматично до подобрения в 

състоянието на групите и организацията, от които са част. Постигането на 
резултати в диагностично-консултативните взаимодействия изисква 
инсайта в организацията-клиент да има своите реални корени в 
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емоционалния живот в автентичните преживявания, поведения и 
отношения на хората в организацията.  

В термините на психодрамата и социодрамата това са т. нар. „пасивен 
катарзис” и „активен катарзис”. При първия, хората в организацията-клиент 

просто са усвоили поредните „културни консерви” като театралните постановки, 

сериалите и риалитата по телевизията, или „гуру” семинарите по мениджмънт и 

самоусъвършенстване в добре направените, но „пакетирани в култирни 

консерви” образователни и тренинг програми. Системно-психодинамичното 
организационно консултиране е насочено – включително и при 
организационната диагностика, - към това в организацията-клиент хората 
да достигнат до „активен катарзис и действен инсайт” подобни на тези 
при психодрамата и социодрамата – без предварителен сценарии и 
пакетиране, но винаги водещи до действие, практика (Moreno, 1987, p.55; 

Williams, 1989).   

Друга важна допирна линия сближаваща психодрамата, социометрията, 

социодрамата и интерактивно-процесуалния анализ като диагностична рамка 

на системно-психодинамичното организационно консултиране е отношението 

им към това, което обозначаваме с понятието „тук и сега”.  

Диагностично-консултативният процес в групите и организациите, в 
действителност, винаги протича само в настоящия момент, в реално 
време - „тук и сега” – дори когато в организацията-клиент хората 
обсъждат минали събития и преживявания или проектирани в бъдещето 
желания и фантазии. В този смисъл, организационните консултанти със 

системно-психодинамична подготовка използват диагностични описания и 

интерпретации, сходни с тези в психодрамата, социометрията и социодрамата. 

В диагностично-консултативните взаимодействия с хората в 
организацията-клиент вниманието на участниците е фокусирано към 
проблемите на хората и групите в организацията и на „организацията като 
едно цяло”, преживявани и манифестирани в реално време - „тук и сега”. 

Много от техниките на психодрамата, социометрията и социодрамата – като 

свободното движение във времето – днес се прилагат широко в системно-

психодинамичното организационно консултиране. Тук възможностите от гледна 
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точка на ефективната организационна диагностика са ограничени само от 

въображението и опита на организационния консултант. 

Организационната диагностика от системно-психодинамична гледна 
точка е едновременно отговорен интерактивно-процесуален анализ и 
спонтанен креативен процес на съвместно търсене, интерпретиране и 
преоткриване на истината, и създаване и апробирането на нови 
възможности за развитие.  

Тези процеси се разгръщат на една споделена от консултанта и хората в 

организацията-клиент „диагностично-консултативна сцена”, на която те 

непрекъснато пресътворяват социодрамата на организационното развитие.  

В задачата на организационния консултант на тази „сцена” има и още един  

много труден за обладяване и изпълнение  компонент – да влезе, присъства и 
слезе от нея не като „звездата на шоуто”, а като човек, който изцяло се е 
открил и раздал, и е убеден, че оставя хората в организацията много по-
способни да преживяват и пресътворяват социоодрамата на 
организационното си функциониране и развитие без постоянна външна 
помощ. 
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ГЛАВА 42:   
ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕФАНЗИВНОСТ  
И ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДИАГНОСТИКА 
 

Ученето и промяната, диагностично-консултативната работа в различните 

форми на работа на организационния консултант в тренинг (Т-групи) и в 

диагностично-консултативни групи в програмите за организационно развитие, 

също както и груповата психотерапия  рядко са безпроблемни и безболезнени 

процеси (Corey, 2004; Димитров & Матеева, 2012а;2012б;2012в; Матеева & 

Димитров, 2012).  

Болшинството хора участващи в различни форми на групово обучение и 

групова диагностично-консултативна работа в проектите за организационно 

консултиране понякога съзнателно и по-често несъзнателно се съпротивляват 

срещу промяната и диагностично-консултативните процеси, защото те им 

изглеждат плашещи, разравящи и изискващи конфронтация с и отказ от 

„комфорта” на навиците, статуса, статуквото на защитите и самозаблудите им 

(Thoresen, 197; Sheldon et al., 1997; Hentschel et al., 2004; Dimitrov, 2008; Dimitrov 

& Mateeva, 2012b). Активното участие в тези процеси, себеразкриването, 

саморефлексията, междуличностната близост, конфронтацията и 

автентичността в преживяванията, поведението и отношенията с другите в 

работната група водят до трансформация на Аз-концепцията, до промяна в 

собствената и организационната идентичност,  но будят и тревожност, и срам, и 

вина, и други неприятни и неприемливи за Аз-а, групата и организацията 

чувства.  

Естествена тенденция, която драстично снижава ефективността на 
диагностично-консултативната работа и програмите за екипно учене и 
организационна промяна е работата с тези чувства да се избягва, те да се 
маскират или потискат чрез индивидуални, групови и социални защитни 
механизми. Така и участниците, и водещите на груповата работа 

организационни консултанти включват в действие арсенал от съзнателни и 

несъзнавани (автоматични) индивидуални и групови самозащитни съпротиви.  

Защитното функциониране на една диагностично-консултативна група в 

рамките на проектите за организационно консултиране и поражданата от него 

неавтентичност на преживяванията, поведенията и отношенията в нея 
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обичайно са добре пропити и напълно неосъзнавани в хода на диагностично-

консултативната групова работа.  

Участниците в подобни диагностично-консултативни групи, както и 

участниците в тренинг и психотерапевтични групи, водени от „специалисти” без 

системно-психодинамична компетентност и групово-динамичен опит насищат 

незабелязано груповите процеси и отношения със своите специфични 

самозащитни съпротиви, изразяващи се симптоматично като неавтентични 

преживявания, нерефлексивни поведения и дисфункционални отношения в 

групата, организацията и диагностично-консултативните взаимодействия.  

Тези защитно и преносно ориентирани и несъзнавани съпротиви пречат 

на индивидуалното, групово и организационото учене и развитие, деформират 

хода и резултатите на организационната диагностика и изискват 

организационните консултанти да усвоят и използват нови  ключови 

компетенции в сферата на системно-психодинамичната си чувствителност и 

рефлексивност (Kivlighan et al., 2004; Димитров & Матеева, 2012в; 2012 г; 

Матеева, 2011; 2012а; 2012б; 2012б; 2012г; 2012д; Матеева & Димитров, 2012в; 

2012г; 2012д). Макар, че защитните процеси и преносните и контрапреносни 

съпротиви да са по същество трудно доловими в диагностично-консултативния 

процес от консултантите без системно-психодинамична квалификация и богат 

личен и професионален опит в групи (Hentschel et al., 2004), според мен тези 

интрапсихични и междуличностни (групови) и организационни маневри 
могат да се категоризират и разпознават като „агресивно-настъпателни” 
или „пасивно-избягващи” спрямо източниците на лични или междуличностни 

напрежения, групови и междугрупови конфликти в организациите, свързани с 

пораждащите тревожност преживявания и събития в груповата динамика и 

организационния живот.  

Третата група защитни механизми наблюдавани в диагностично-
консултативните групи в организациите-клиенти представляват избор -
предимно несъзнаван, - да се действа по един или друг неавтентичен, 
престорен или фалшив начин, за да се манипулират другите в групата, в 
т.ч. и организационния консултант (т.нар. „ирадиираща групова 
манипулативност”) (Thoresen, 1972). Последната е особено типична за 

диагностично-консултативни групи – а тук група е и диадата „консултант – 
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представител на организацията-клиент”, - с организационни консултанти без 

нужната квалификация и опит в областта на груповата динамика и 

психодинамиката на груповите отношения и промяната в организационните 

отношения.  

В практиката ми с множество диагностично-консултативни групи в 

множество организации постоянно се наблюдават няколко потока от 

несъзнавани, но много мощни защитни стилове на групово функциониране, 

причиняващи различни форми на неавтентичност, деформирана публична и 

частна себерефлексия, и вторична социална тревожност в диагностично-

консултативния процес.  

Тук ще представя само част от най-важните от тях. 

Агресивно-настъпателните защитни стилове на групово 
функциониране в диагностично-консултативния процес. Те се основават на 

неосъзнаваното групово допускане, че „най-добрата защита е атаката”. Един 

класически пример за това е конкурирането на някои от членовете на 
диагностично-консултативната група с организационния консултант като 
фасилитатор на груповата работа. Човекът, който се бори да установи 

контрол върху диагностично-консултативната група и процесите в нея, или да 

„надмине” водещия - външен за организацията, - консултант, може да се опита 

да докаже силата, статуса и вещината си на групата с цел да избегне работата 

с темите и преживяванията на хората в диагностично-консултативната група и 

процеса на организационно консултиране.  

Друг добър пример е цинизма, наблюдаван в диагностично-

консултативните групи. Той може да се прояви чрез чести предизвикателства 

спрямо целите, работните задачи и груповите норми на диагностично-

консултативната група, чрез скептично съмнение в неподправеното поведение 

на членовете на групата и чрез атаки срещу по-силните и поради това 

застрашаващи членове на групата и организацията.  

Още една често наблюдавана форма на агресивно-защитно групово 

поведение е подлагането на разпит и подпитването – зад стена от въпроси 

се запазва собствената самозащитна „маска” или „фасада” на разпитващия. Тук 

трябва да отбележа, че много неопитни организационни консултанти сами 

индуцират и „моделират” със собственото си поведение тези защити. Така, 
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всеки, който подлага на разпит и изследване другите в диагностично-

консултативната група – бил той и самия организационен консултант, - 

маскирайки го като желание за „получаване на полезна диагностична 

информация” или „стремеж към по-доброто им разбиране” може да се бори 

всъщност да запази себе си на сигурна дистанция от интереса на групата към 

конфронтация със самия него. 

Пасивно-избягващите защитни стилове на групово функциониране 
са най-често използваните средства за избягване на автентичното, честно, 

емоционално-ангажирано и себерефлексивно участие в диагностично-

консултативния процес и групово-динамичния живот на диагностично-

консултативните групи в организациите.  

Една добра илюстрация за тях са, например, различните форми на 
интелектуализация (философстванията и абстрактните разсъждения в 

груповите дискусии, разказването на опростенчески и наукообразни теории и 

обясняващи всичко „управленски” теории и модели). Това са процеси, чрез 

които хората в групата се опитват да се справят с емоциите си по псевдо-

обективен, квази-диагностичен и интерпретативен начин, така че никога да не 

станат те самите и другите в групата наясно със собствените им автентични 

преживявания, идеи и отношения. Понякога  цялата диагностично-

консултативна група и дори цялата организация-клиент се ангажира с подобна 

защитна неавтентичност, впускайки се в наглед полезни, но всъщност 

отвлечени, откъснати от реалността дискусии по абстрактни теми.  

Друг много характерен пример са генерализациите или свръх-
обобщенията в диагностично-консултативния процес – тенденцията в 

диагностично-консултативните взаимодействия да се правят общи, 

сбеотчуждени и дори деперсонализирани изказвания за ставащото в груповия 

процес и в живота на организацията вместо те да се прилагат към себе си или 

към конкретни присъстващи членове на диагностично-консултативната група.  

Друг специфичен пасивно-избягващ защитен стил на групово 

функциониране е проекцията. При нея даден член или дадена подгрупа в 

диагностично-консултативната група приписва на другите хора в групата или 

организацията качествата, които не приема у самия себе си  - например, 

стремящият се към това да привлича цялото внимание на групата към себе си  
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заместник изпълнителен директор може да атакува с упреци, прекъсвания и 

забележки всеки друг член на диагностично-консултативната група, че отнема 

твърде много от времето на групата.  

Вероятно най-често използваната форма на пасивно-защитни групови 

отношения в диагностично-консултативните групи е рационализирането – 

опитът да се оправдае и обоснове дадено неадекватно поведение като на 

мястото на истинските му причини се изтъкнат „по-приемливи обяснения” 

(например, „Не участвам активно в работата на тази група, защото тук 

няма достатъчно хора на моята възраст, с които бих се сработил”).  

Преобладаващата част от квази-автентичнте и неавтентичните групови 

действия в диагностично-консултативните групи в рамките на процеса на 

организационно консултиране е защитно мотивирана и води до пасивно-

защитно оттегляне или отказ от реално участие, до отчуждение (бягство) 
от диагностично-консултативния процес. Този защитен групово-динамичен 

стил може да варира от демонстрации на отегчение и скука до реално излизане 

от взаимодействията в диагностично-консултативната група или до пълно 

емоционално и умствено напускане на групата като такава. Постоянното 

мълчаливо участие в работата на диагностично-консултативната група може да 

е отчетлив признак на ориентация към пасивна агресия към диагностично-

консултативния процес, но в повечето случаи говори за едно дисфункционално, 

защитно оттегляне и самоотчуждение, което саботира диагностично-

консултативната работа в среда, замислена да стимулира участието на хората 

в организацията в консултативните взаимодействия както с консултанта, така и 

помежду им. Диагностично-консултативните групи, в които част от участниците 

са често само пасивни слушатели, особено в драматични моменти в работата 

на групата, са пасивно-защитно неавтентични.  

Отказът да се работи със случващото се „тук и сега” е друга масово 

наблюдавана форма на оттегляне в пасивно-защитна позиция в диагностично-

консултативните групи. 

 Защитният групово-динамичен стил в тези групи и в цялата организация-

клиент често приема и формата на ирадиираща групова манипулативност. 

Класически пример са ситуациите, в които даден член на дадена диагностично-

консултативна група (нерядко това се оказва и самия организационен 
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консултант без системно-психодинамична подготовка) манипулира - съзнателно 

или напълно несъзнателно, - другите членове на групата да влезат в 

определени отношения, за да се предпази от по-открито ангажиране със 

собствените си автентични преживявания, чувства, действия в диагностино-

консултативната група. За илюстрация на този тип защитна ориентация на 

групово и организационно ниво мога да ви посоча т.нар „защитно 
съчетаване”. Членовете на диагностично-консултативната група намират един 

или двама подкрепящи ги членове на групата и формират явен или негласен 

емоционален съюз, в който безусловно се бранят и подкрепят един друг по 

време на работата на групата. Друг пример е т.нар. „спасяване”. В трудни или 

конфликтни ситуации, даден член на диагностично-консултативната група се 

втурва да защитава или спасява друг член на групата, намиращ се в - според 

него, - по-уязвима от собствената му позиция. Допускането, лежащо зад това 

групово поведение е „да се пазим взаимно – аз ще ти помогна сега и ще 

разчитам да ми помогаш, когато имам нужда”. Цялата група, а и цялата 

организация-клиент така може да насочи защитно времето и енергията си чрез 

пасивната защита „да се фокусираме само върху проблемите на един от нас”.  

Дори и когато са разпознавани в работата на диагностично-

консултативните групи, ефектите на системната психодинамика на защитните 

стилове на групово функциониране изискват задълбочена практическа 

конфронтация с тях от страна на организационния консултант. В противен 

случай, ефективността на диагностично-консултативните групи и на 

организационно-консултативните взаимодействия е силно застрашена. И това 

не е допълнителен, а централен проблем във всяка програма за 

организационно консултиране и всяка среща за групова работа в нейния 

контекст. А групова работа за организационния консултант са и индивидуалните 

интервята в организацията-клиент. 

За да ви демонстрирам с доказателствен материал колко е важно всичко 

това в работата на организационните консултанти със системно-

психодинамична ориентация ще ви разкажа за едно емпирично наблюдение, 

което реализирах заедно с д-р Надя Матеева през последните години в 

контекста на различни програми за организационно консултиране, съществена 

част от които бе груповата ни работа с хора от консултираните от нас 
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организации. Основната цел  на нашето изследване беше да се проследят 
връзките между различните защитни стилове на групово-динамично 
функциониране и нивата на автентичност, публична и частна 
себерефлексия и социална тревожност при участници в различни 

диагностично-консултативни групи в организациите-клиенти.  

Централната хипотеза на изследването бе, че високите нива на 
групова дефанзивност, както като цяло, така и в конкретните им 
агресивни-защитни или пасивно-защитни проявления в диагностично-
консултативните групи ще водят до снижаване на автентичността, 
деформации в публичната и частна себерефлексия и вторично 
нарастване на социалната тревожност на членовете на тези групи 
ангажирани в диагностично-консултативни взаимодействия с нас като 
организационни консултанти. Заедно с това се очакваше да се очертаят тези 

специфични агресивно-защитни и пасивно-защитни стилове на групово-

динамично функциониране, които имат най-значим принос за неавтентичните 

преживявания, поведения и отношения на участниците в групите, за 

деформацията на себерефлексията им в хода на диагностично-консултативния 

процес и за появата на вторична социална тревожност, свързана с 

ефективността на участието им в диагностично-консултативната група в 

рамките на програмата за организационно консултиране в тяхната организация.  

В изследването ни взеха доброволно участие 348 възрастни (средна 

възраст М = 37,8 години; S.D. = 12.4 г.), участвали в период от три години в 

различни групови форми на работа с мен и д-р Надя Матеева. Над 68% от 

изследваните бяха с висше образование в сферата на бизнеса и 

образованието. 

Първостепенна по важността си за изследването беше диагностиката на 
защитните стилове на групово-динамично функциониране. За надеждна 

регистрация на индивидуалните различия в използването на богатия репертоар 

от защитни стилове за групово-динамично функциониране бе използвана 

кратката българска версия на Group Styles Inventory („GSI-SF”) (Cooke, 2003), 

създадена от авторите на основата на адаптирания от Human Synergistics - 

България оригинален „GSI”. Съгласно концептуалната рамка и 

психодиагностичната операционализация на „GSI”, методиката позволяваше 
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измерването на следните осем защитни (неконструктивни) стилове на групово-

динамично функциониране на диагностично-консултативните групи: 

Пасивно-защитни групово-динамични стилове(ПЗС): 
• Групово-динамична ориентация към одобрение (ПОО). В 

диагностично-консултативните групи ориентирани към одобрение 

конфликтите са минимални и междуличностните отношения  са приятни – 

поне на повърхността. Членовете на тези групи са основно загрижени да 

бъдат приемани и харесвани от другите, и да не се засягат един друг. 

Тази тенденция да се съгласяват един с друг твърде охотно и да поемат 

първата представена идея води само до диагностични анализи, 

интерпретации и групови решения и предложения с умерено качество. 

Въпреки, че членовете на групата може да изглеждат заангажирани с 

тези решения, често те имат неизразими и несъзнавани съмнения и 

въпроси относно тях. 

• Групово-динамична ориентация към конвенционалност (ПОК). 
Конвенционалните като стил на функциониране диагностично-

консултативни групи имат склонността да са сковани и предвидими 

поради протоколния начин, по който членовете им общуват помежду си и 

с консултанта; натиска да се подчиняват и/или склонността да мислят по 

един и същ начин. Идеите и предложенията им са до известна степен 

консервативни и традиционни; тези, които са новаторски или „различни” 

са разглеждани като твърде рискови. Като цяло преценките и решенията 

са лишени от творчество и въображение и за това не са нито особено 

вълнуващи за членовете, нито силно подкрепяни от тях. Тясната 

перспектива на групата често е неосъзнавана от членовете и понякога ги 

потиска. 

• Групово-динамична ориентация към зависимост (ПОЗ). В 

диагностично-консултативните групи със зависим групов стил  на 

взаимодействие има твърде много последователи и недостатъчно 

лидери. Членовете на групата чувстват, че имат нужда от насока и 

подкрепа, но същевременно неохотно поемат лидерски отговорности. 

Целите на груповата работа са приемани без възражение или не са 

изобщо установени. Членовете не са благосклонни към решенията, нито 
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се чувстват ангажирани с тях. Едновременно с това те са свикнали да 

следват заповеди и са склонни да осъществяват преценките и решенията 

предлагани от хората с по-високи позиции в йерархията на 

организацията или от организационния консултант, дори и да имат – 

осъзнавани и подсъзнателни, - резерви към тях. 

• Групово-динамична ориентация към избягване (ПОИ). Трудно е да 

постигнеш нещо в диагностично-консултативни групи с избягващ групово-

динамичен стил на функциониране и взаимодействие. Членовете им 

неохотно споделят идеи или се ангажират с преценки и решения – или 

защото се чувстват неспокойни и не искат да изглеждат „лоши”, или 

защото са се научили, че не е в техен интерес да се намесват. 

Предлаганите диагностични изводи и решения на разглежданите 

проблеми са най-често с крайно ниско качество и са „сирачета” – никой 

не поема отговорността за тях. При приключването на дадена групова 

задача, членовете се чувстват облекчени, че работата на групата е 

приключила и се надяват, че не са направили сериозни грешки и не са 

обидили никого. 

Агресивно-защитни стилове на групово-динамично функциониране (АЗС): 

• Групово-динамична ориентация към опозиция (АОО). В опозиционния 

групово-динамичен стил на групово взаимодействие преобладават 

противоречията, конфликтите и разногласията. Членовете на 

диагностично-консултативната група оспорват всичко казано от другите, 

дебнат за пропуски и грешки и (в самозащита) представят само сигурни 

идеи, които е трудно да бъдат критикувани. Макар, че известна доза 

опозиционно поведение може да е продуктивна в диагностично-

консултативния процес в организациите, този групов стил може да 

доведе до посредствени решения, които не могат да бъдат оспорвани, но 

не са и особено привлекателни за никого. В крайната си проява този 

групов стил сериозно накърнява ефективната употреба на време и 

способността на групата да решава проблеми. 

• Групово-динамична ориентация към власт (АОВ). Членовете на 

ориентираните към властта диагностично-консултативни групи - т. нар. 

„властолюбиви групи” в организацията-клиент, - са нападателни и твърде 
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самоуверени, понякога дори агресивни и арогантни – както в 

отношенията помежду си, така и във взаимодействията си с 

организационния консултант. Хората прекарват времето си в групата да 

се състезават за позиции и позиционно надмощие, опитвайки се да стане 

по техния начин и отказвайки се да правят компромиси. Идеите и 

предложенията на по-малко убедителните членове на групата най-често 

се пренебрегват. Ето защо, качеството на решенията взети от тези групи 

е толкова добро колкото е вещината на фракциите, които имат контрол в 

групата. Решенията са приемани, но само от тези членове, които са 

контролирали дискусиите в групата. Същите тези членове по-късно често 

са изненадани да научат, че техните решения не са били толкова добри, 

колкото те са мислели. 

• Групово-динамична ориентация към състезание (АОС). Събирането 

на диагностична информация и решаването на проблеми в диагностично-

консултативните групи със състезателен стил на групово-динамично 

функциониране е по-скоро като турнирна игра или състезание, отколкото 

съвместна диагностично-консултативна дейност. Членовете не са 

истински заинтересовани да решават проблемите в групата и 

организацията, и вместо това се опитват да прекарват времето си в това 

да „продават” идеите си и да се опитват да се впечатлят и надпреварват 

един друг. В крайното си проявление състезателната диагностично-

консултативна група може никога да не постигне до изводи и до 

предложение за решения; в по-леки случаи, решенията в тези групи (с 

непредвидимо качество) се постигат в последния момент без общо 

съгласие. Да наблюдаваш състезателна диагностично-консултативна 

група е като да гледаш битка – и участниците често се чувстват сякаш са 

преминали през нея. 

• Групово-динамична ориентация към перфекционизъм (АОП).  
Перфекционистичните диагностично-консултативни групи правят всичко 

възможно да излезат с най-добрите решения и избегнат абсолютно 

всички възможни грешки и пропуски. Членовете им се закачат за 

детайли, отдават твърде голямо значение на дребни въпроси и не са 

никога напълно доволни от която и да е идея. Високо 
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перфекционистичната група прекарва твърде много време в първата част 

на проблема и след това има твърде малко време да го решава 

ефективно. Членовете са много доволни от частта, над която са 

агонизирали и изключително недоволни от частта, през която са 

препускали (и която е със значително по-ниско качество). 

Кратката българска версия на „GSI” („GSI-SF”) е с добри психомерични 

свойства като вътрешната консистентност на осемте субскали варира от 0.78 
до 0.95 (α-Кронбах).  

Една от целите ни беше да проверим как защитните стилове на 
групово-динамично функциониране на диагностично-консултативните 
групи влияе на автентичността на техните членове в диагностично-
консултативния процес.  

Основният психометрично проверен инструмент за изследване на 

автентичността като многомерен личностен конструкт е българската версия 

на Скалата за автентичност (Authenticity Scale („АS”)) (Wood et al.,2008), 

който разглежда автентичността като трикомпонентна динамична личностна 

диспозиция, включваща следните основни компоненти:  

(а) автентичен начин на живот;  

(б) неприемане и неподатливост на външно влияние  

и (в) ниско равнище на себеотчуждение.  

Следвайки модела на създателите на „AS”, ние операционализирахме 

автентичността като съгласуваност между истинските вътрешни 
преживявания на човека, неговите когнитивни презентации за този 
вътрешен опит и външно разгръщащите се поведения и отношения с 
околните.  

Първият компонент на така измерваната автентичност – автентичен 
начин на живот (АЖ), - описва степента в която поведението на даден групов 

член е в съответствие със собственото задълбочено себеосъзнаване и 

осмисляне на вътрешните преживявания на Аз-а му.  

Вторият компонент на автентичността – неприемането и 
неподатливостта на външни влияния (ПВ), описва степента в която 

междуличностните отношения в груповия и организационния живот повлияват 

поведението на Аз-а. Автентичните хора са и изключително автономни; те не 
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приемат автоматично и не се поддават конформно на външни влияния, които 

не съответстват на собствените им вътрешни убеждения, ценности и принципи. 

Третият компонент на автентичността – себеотчуждението(СО), 
позволява да се изследва доколко индивида е загубил връзка със самия себе 

си. Себеотчуждението от собствените вътрешни преживявания, емоции, 

потребности и идеи е тежка форма на разстройство на идентичността и се 

проявява като неавтентични преживявания, поведения и отношения в 

индивидуален, групов и организационен план.  

Изследванията както на оригиналната, така и на българската скала за 

автентичност – „AS” потвърждават 3-факторната структура на инструмента 

(Матеева & Димитров, 2012б; 2012в), което позволява да се регистрират 

различията по 3 субскали на автентичността с висока дискриминантна 

валидност и по един интегрален индекс за автентичност на тяхна основа. 

Измерваната с „AS” автентичност корелира положително с редица показатели 

за субективно благополучие, себеуважение, удовлетвореност от живота и 

психично здраве (Sheldon et al., 1997; Goldman & Kernis, 2002; Harter, 2002; 

Kernis & Godman, 2005; 2006; Lakey et al.,2008; Wood et al., 2008; Матеева, 

2012а; Матеева & Димитров, 2012а; 2012б; Dimitrov & Mateeva, 2012c; Mateeva & 

Dimitrov, 2012). „AS” демонстрира ниска корелация с измерителите за социална 

желателност (r = -.09, n.s.).  В специализирано корелационно изследване с 

петфакторния личностен въпросник се установява, че личностните черти от 

голямата петорка обясняват само до 13% от дисперсията по субскалите на 

„AS”, което означава, че факторът „автентичност” е самостоятелна и 
многомерна личностна характеристика (Wood et al., 2008). Българската 

версия на „AS” е с добри психомерични свойства като вътрешната 

консистентност на трите субскали и сумарния индекс „Автентичност” (А) варира 

от 0.69 до 0.92 (α-Кронбах). Баловете за втория и третия компонентна 

автентичността – „приемане на външно влияние”(ПВ) и „себеотчуждението” 

(СО) бяха изчислявани реверсирано, тъй като високите стойности на суровите 

им балове говорят за ниска автетичност.  

В диагностично-консултативните взаимодействия между членовете на 

организацията и между тях и организационния консултант от много важно 
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значение е състоянието на три процесуални характеристики на индивидуално, 

групово и организационно равнище. Това са: 

• нивото на публичната себерефлексия на хората в диагностично-

консултативната група; 

• нивото на частната себерефлексия на хората в диагностично-

консултативната група; 

• и нивото на възникващата в диагностично-консултативния процес 
социална тревожност на хората в диагностично-консултативната 

група.  

За измерване на индивидуалните различия в публичната и частна 

себерефлексия, и социалната тревожност на изследваните членове на 

диагностично-консултативни групи използвахме кратката българска версия на 

Скалата за себеосъзнаване (Self-Consciousness Scale (SCS-SF)) (Scheier & 

Carver, 1985), която включва 12 айтъма в три субскали: (а) публична 

себерефлексия; (б) часна себерефлексия и (в) социална тревожност.  

Този вариант на скалата е с добри психометрични свойства -   

вътрешната консистентност на трите субскали варира от 0.70 до 0.88 (α-

Кронбах).  

Първата субскала – публична себерефлексия (ПСР), регистрира 

тенденцията на Аз-а да мисли за тези свои страни, които са публично 

представени в междуличностен, групов и организационен, и социален план; за 

тези видими свои качества и характеристики, за които другите формират 

впечатление като за социално наблюдаемото му поведение, маниерите му в 

общуването, особеностите на стила и експресивността му в отношенията с 

другите в публичните му прояви.  

Втората субскала – частна себерефлексия (ЧСР), регистрира 

тенденцията на изследваните да ангажират вниманието и мисленето си с 

невидимите, скритите или частните аспекти на Аз-а си – т.е. личните и 

недостъпни за пряко наблюдение от другите качества и характеристики като 

личните им и несподеляни с другите убеждения, аспирации, ценности, 

преживявания, чувства и идентификации.  

Третата субскала – социална тревожност (СТ), регистрира тенденцията 

към тревожна реакция при фокусирането на Аз-а върху публичните му аспекти 
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и изяви. В този смисъл, социалната тревожност в диагностично-

консултативните групи и организационно-консултативните взаимодействия е 

специфична реакция в резултат на публичната себерефлексия на Аз-а, 

свързана: (а) с преживяването на опасения и несигурност в ситуации, в които 

Аз-а е наблюдаван и вероятно оценяван от околните, и (б) с преживяване на 

съмнения в способността на Аз-а да се себепредставя адекватно в групов, 

организационен и социален контекст.  

Резултатите от корелационния анализ на взаимовръзките между 

наблюдаваните променливи са представени в Таблица 10. 

 
Таблица 10: Корелации между защитните групови стилове, себeрефлексията, 
автентичността и социалната тревожност на участниците в диагностично-консултативни 
групи  

Защитни 
групово-динамични 

стилове 

Наблюдавани показатели за публичната и частната 
себерефлексия, социалната тревoжност и основните 

компоненти на автентичността на членовете на групите 
 ПСР ЧСР СТ АЖ ПВ СО А 

Пасивно-защитни стилове на функциониране в диагностично-консултативните групи: 
Одобрение (ПОО) .46** -.21* .58** -.36* -.65** -.41** -.53** 
Конвенционалност (ПОК) .42** -.33* .61** -.44** -.58** -.48** -.54** 
Зависимост (ПОЗ) .48** -.42** .56** -.51** -.55** -.39* -.48** 
Избягване (ПОИ) .50** -.45** .63** -.53** -.48** -.50** -.52** 

Агресивно-защитни стилове на функциониране в диагностично-консултативните групи: 
Опозиционност (АОО) .67** -.36* .21* -.51** -.46** -.40** -.45** 
Властност (АОВ) .58** -.56** .28* -.62** -.60** -.34* -.58** 
Състезателност (АОС) .62** -.42** .29* -.58** -.56** -.28* -.49** 
Перфекционизъм(АОП) .40** -.60** .30* -.54** -.20* -.09 -.31* 
Статистическа значимост на корелациите: *p<0.5; ** p<0.01. Всички корелации над .55 се 
интерпретират като индикатори за силна взаимовръзка и са подчертани в по-тъмен цвят. 

 

Емпиричната проверка на силата и характера на взаимовръзките между 

наблюдаваните измерители за защитните групово-динамични стилове на 

функциониране в диагностично-консултативните групи и показателите за 

публична и частна себерефлексия, социална тревожност и автентичност дава 

солидни основания да се приеме, че основната хипотеза на изследването се 
потвърждава.  

Колкото по-високи са нивата на защитно групово функциониране 
толкова по-ниска е автентичността на преживяванията, поведенията и 
отношенията на изследваните членове на диагностично-консултативни 
групи, толкова по-висока е социалната тревожност и толкова по-
потиснати (репресирани) са проявите на частна себерефлексия за сметка 
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на засилването на публичната себерефлексивност в груповия 
диагностично-консултативен процес.  

Налице са статистически значими и умерени положителни корелации (в 

диапазона между .42 и .50) между пасивно-защитните групово-динамични 

стилове и публичната себерефлексивност на членовете на диагностично-

консултативни групи. В сравнение, корелациите между ориентацията към 

агресивно-защитни групови стилове и публичната себерефлексивност на 

членовете на диагностично-консултативни групи са по-силни (в диапазона 

между .40 и .62).  

Защитната ориентация (дефанзивността) на груповите процеси в 
диагностично-консултативните групи се асоциира положително и 
устойчиво със засилване на тенденцията към публична себерефлексия на 

членовете на групите като това е по-изразено в случаите, в които групово-

динамичните стилове са от групата на агресивно-защитните: опозиционен, 

ориентиран към властта в групата и състезателен.  

Защитният характер на участието в груповите процеси и отношения 
в диагностично-консултативните взаимодействия има потискащо 
въздействие върху проявите на частна себерефлексия – всички корелации 

между показателите за пасивно-защитните и агресивно-защитните групово-

динамични стилове и показателите за частната себерефлеския са 

статистически значими и отрицателни (в диапазона от -.21 до -.60). Като цяло, 

корелациите са по-силни при агресивно-защитните групови стилове – колкото 
по-интензивно групите се ангажират с тях, толкова по-затруднена е 
ориентацията на членовете им към частна себерефлексия. Най-изразена е 

тази тенденция при групите, в които се използват агресивно-защитните стилове 

ориентирани към властта и към перфекционизма, а по-умерена – при групите с 

пасивно-защитни стилове на търсене на одобрение и конвенционалност в 

грповата работа.  

Дефанзивният, дисфункционален групово-динамичен процес в 
диагностично-консултативните групи се асоциира положително с по-
високите нива на социална тревожност в членовете на тези групи като тази 

връзка е слаба до умерена в случаите когато се използват агресивно-защитни 

групово-динамични стилове (корелациите са в диапазона от .21 до .30). 
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Използването в групите на пасивно-защитни стилове е силно свързано с 
повишената социална тревожност у членовете им – тук корелациите са 

устойчиво по-високи (в диапазона от .56 до .63). Този резултат може да се 

интерпретира като основание да се говори за специфични ефекти, стоящи в 

установената връзка между нарастването на социалната тревожност в 

диагностично-консултативните групи и прибягването на членовете им към 

пасивно-защитно групово поведение в организационно-консултативния процес 

като цяло. От една страна, лицата с по-висока социална тревожност използват 

по-често пасивно-защитни стилове на участие в груповия процес. От друга, 

използването на пасивно-защитни стилове води до вторично повишаване на 

социалната тревожност в групата. В контраст, използването на агресивно-

защитни групови стилове е свързано със слабо до умерено нарастване на 

социалната тревожност в групата. 

Установихме съгласувани с основната хипотеза на изследването ни 

данни за взаимоотношенията между използването на защитни групово-

динамични стилове в диагностично-консултативните групи и показателите за 

основните компоненти на автентичността на членовете на групите. Като цяло 

колкото по-дефанзивно е груповото функциониране, толкова по-ниски са 
нивата на автентичност на преживяванията, поведенията и отношенията 
при членовете на групата.  

Комплексният показател за автентичността на всеки член на 
диагностично-консултативна група (А) корелира статистически значимо и 
отрицателно с всички защитни стилове на групово функциониране като 

най-силни са ефектите на следните стилове – от групата на агресивно-

защитните стилове: ориентацията към власт и състезателност и ориентацията 

към одобрение; ориентацията към конвенционалност и избягване - от групата 

на пасивно защитните стилове.  

Тази обща тенденция е в съответствие с очакването, че 

дефанзивността в групово-динамичните процеси и в груповите отношения 
в диагностично-консултативния процес води до нарастване на 
индивидуално, групово и организационно ниво на проявите на квази-
автентични и неавтентични преживявания, поведения и взаимодействия 
(отношения) между членовете на групата и между тях и консултанта. И 
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обратно, автентичността като цяло и в трите й основни и относително 
независими измерения се свързва с по-ниски нива на групово-динамична 
дефанзивност. С нарастването на автентичността на членовете на 

диагностично-консултативните групи в рамките на организационното 

консултиране намалява и използването както на пасивно-защитните, така и на 

агресивно-защитните групови стилове на групово фунциониране, което оказва 

благотворно влияние върху валидността и надеждността на резултатите на 

организационната интерактивно-процесуална диагностика.  

Картината на взаимовръзките между отделните защитни стилове в 

диагностично-консултативната група и характеристиките на основните 

компоненти на автентичността на членовете й е богата на възможности за 

открояване на специфични ефекти на груповата и организационната 

психодинамика върху автентичността на преживяванията, поведенията и 

отношенията на груповите членове. Така например, засилването на действието 

на агресивно-защитните групово-динамични стилове води до силно изразено 

снижаване на показателя за първия компонент на автентичността („автентичен 

начин на живот”)(тук корелациите са в диапазона между -.51 и -.62). Сходна, 

макар и по-умерена е връзката между пасивно-защитните групово-динамични 

стилове и този ключов показател за атентичност, характеризиращ степента, в 

която поведението на членовете на групата е в съответствие със собственото 

осъзнаване на вътрешните им преживявания като основа на автономната 

саморегулация на действията и общуването помежду им и в диагностично-

консултативните взаимодействия с организационния консултант. 

Пасивно-защитната групова динамика в диагностично-консултативната 

група е тясно обвързана и с другите два компонента на автентичността – 

описвани като отсъствие на автоматичен конформизъм и податливост на 

външните влияния и като ниско ниво на себеотчуждението в диагностично-

консултативните взаимодействия. Колкото по-дефанзивни са груповите 

взаимодействия толкова по-отчетливо членовете на диагностично-

консултативните групи преживяват неспособноста и демотивацията си да 

действат автентично по работната задача на диагностично-консултативната 

група, противопоставяйки се на тенденциите си към податливост на външни 

влияния и към автоматичен социален конформизъм.  
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Вторият компонент на автентичността – „отстояване на външните 

влияния” и запазване на автономната саморегулация конгруентна с реалното 

Аз, е статистически значимо и отрицателно свързан с действието на всички 

защитни групови стилове. Това е най-изразено при пасивно-защитното 

функциониране в диагностично-консултативните групи поведение ориентирано 

към търсене на груповото одобрение и конвенционалността на участието в 

груповата работа, а при агресивно-защитното функциониране на групата, 

характеризиращо се с изразена състезателност и ориентация към груповата 

власт.  

По-умерени, но също толкова консистентни спрямо очакванията в 

изследователската ни хипотеза са взаимовръзките между защитното групово 

функциониране и третия компонент на автентичността – „себеотчуждението”, 

отразяващ доколко индивида е загубил връзка със самия себе си, със своите 

автентични вътрешни преживявания, потребности, ценности и чувства. Данните 

получени в изследването показват, че пасивно-защитните групови стилове 
са свързани устойчиво със себеотчуждението като мярка за 
неавтентичност на преживяванията, поведенията и отношенията. По-слаба 

е тази тенденция при агресивно-защитното групово функциониране. 

Единственият агресивно-защитен стил, който не корелира със 

себеотчуждението е „груповия перфекционизъм”.  

Установените в представеното накратко емпирично изследване 

взаимовръзки между защитните групово-динамични стилове в работата на 

диагностично-консултативните групи, основните компоненти на автентичността 

на преживяванията, поведенията и отношенията, публичната и частната 

себерефлексия, и социалната тревожност при участници в тези основни форми 

на групова работа в програмите за организационно консултиране говорят 

еднозначно в подкрепа на разбирането за влиянието на груповата и 
организационната психодинамика върху тези ключови индикатори за 
пълноценно психосоциално функциониране и участие на членовете на 
групата в диагностично-консултативните процеси.  

 

Ефективната работа на организационния консултант с пасивно-
защитните и агресивно-защитните стилове в груповия процес и 
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организационните отношения има пряко и мощно въздействие върху 
всички показатели за автентичност на преживяванията, поведенията и 
отношенията на членовете на групата, а оттук и върху валидността и 
надеждността на организационната диагностика. Заедно с това 

автентичността на хората в организацията-клиент способства чрез създаването 

на сигурно и емпатично интерактивно-процесуално пространство за автентично 

себеизразяване и себерефлексивност за разгръщане на тяхната по-дълбинна 

частна себерефлексия и снижаването на социалната им тревожност в процеса 

на организационно консултиране. 

Получените данни – поне според мен, - имат не само научна стойност, а 

реална практическа приложимост във всички сфери на организационното 

консултиране, в които от централно значение е създаването на програми за 

ефективна групова работа и интерактивно-процесуална организационна 

диагностика.  

Ще си позволя да подчертая, че наистина си заслужава да отчитаме 

постоянно централното място, което заема автентичността като сиситемно-
психодинамично условие за валидна и надеждна организационна 
диагностика на индивидуално, групово и организационно равнище. 

Проследяването на състоянието на този комплексен показател в диагностично-

консултативния процес е отлична предпоставка за дълбочинна, системно- 

психодинамична диагностична оценка на процесите и резултатите в груповия и 

организационния живот. Автентичността на всички участници в 
диагностично-консултативните взаимодействия е ключово условие, за да 
вникнем в процесите в организационния живот. 
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ГЛАВА 43:   
СПЛОТЕНОСТТА В  
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИТЕ ГРУПИ 
 
Системно-психодинамичната организационна диагностика е преди всичко 
интерактивно-процесуален анализ и интерпретация в конкретни 
междуличности, вътрешногрупови и междугрупови (в организацията като 
цяло) взаимодействия.  

Дори когато организационния консултант разговаря „тет-а-тет” с 

изпълнителния директор на организацията-клиент в ход са групово-

психодинамични процеси в една реална диагностично-консултативна диада – 

група от двама. Това, което е работната територия на организационния 
консултант – „сцената” на организационното развитие, - е диагностично-
консултативното взаимодействие в група. От груповата психодинамика в 

тази диагностично-консултативна група зависи и качеството на процесите и 

резултатите от организационната диагностика. 

Системно-психодинамичният изследователски и научно-приложен 

интерес към анализа на влиянието на груповата психодинамика в реалните и в 

специално-създадените в процеса на организационно-консултативния процес  

диагностично-консултативни работни групи в средата на различни организации 

(образователни, бизнес, административни, граждански и дори терапевтични) 

неотклонно нараства под натиска на изискванията за оптимизация на 

ефективността на груповата работа (Murrell & Gaertner, 1992; Salter & Junco, 

2007).  

Групово-психодинамичните характеристики на процесите и отношенията 

в диагностично-консултативните групи (напр., груповата сплотеност, 

междуличностната емпатия; стила на групово лидерство и др.) оказват 

специфично влияние не само върху резултатите на диагностично-

консултативната дейност, но и върху индивидуалното поведение и личността 

на всеки от членовете на групата, на развитието на отношенията между хората 

в консултираната организация. Разнообразието на тези групово-

психодинамични характеристики и тяхното влияние върху поведението и 

развитието се отразява в концептуалната рамка на множеството интерактивно-

процесуални, групово-психодинамични модели  „индивид - групова среда”, 
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разработени в системната психодинамика, аналитичната социална и 

организационна психология и в груповата психотерапия (Armstrong & Yarbrough, 

1996; Yalom et al.,2005). За да се повлияе градивно върху ефективността на 

груповата дейност на диагностично-консултативните групи в организациите, 

които привличат в работата си в организацията-клиент външните 

организационни консултанти е нужно прецизното познаване от тяхна страна на 

груповата психодинамика на диагностично-консултативните взаимоотношения и 

взаимодействия, в чийто контекст се реализира организационното 

консултиране (Prapavessis & Carron, 1997; Carron & Hausenblas, 1998).  

Ето защо основната ми цел в тази част на книгата за организационната 

диагностика е да ви представя данни от валидизационните изследвания на 

българската версия на методиката за анализ на групово-психодинамичната  

среда – Group Environment Questionnaire - „GEQ” (Carron, Widmeyer & Brawley, 

1985) в диагностично-консултативните групи в бизнес и образователна среда 

като същевременно ги съпоставя с данни от аналогични международни 

изследвания на специфичните влияния на груповите отношения върху 

процесите и резултатите в спортни отбори и психотерапевтични групи, в които 

на фактора „групова сполотеност” се отделя специално внимание.  

През последните 20-30 години един от ключовите трансформационни 

(корективно-формиращи) фактори на груповата психодинамика в диагностично-

консултативните групи, създавани от организационните консултанти – 

груповата сплотеност, - стана предмет на множество изследвания. Още 

Карон (Carron, 1982) определя груповата сплотеност като „групово-
психодинамичен процес, отразяващ тенденцията на членовете на групата 
да са в близка взаимовръзка помежду си и да действат обединено за 
постигане на груповите цели” (p. 124). Емпиричните изследвания в различен 

организационен контекст – от бизнеса, през груповата психотерапия до спорта 

и груповите развлечения, - също предоставят конкретни доказателства, че 

груповата сплотеност е положително свързана с редица важни 
променливи на индивидуално, групово и организационно равнище – 
представянето, ефикасността и удовлетвореността на участниците в 
груповата и организационната дейност (Carron & Hausenblas, 1998).  
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При това устойчиво се открояват два основни компонента в груповата 
сплотеност, които имат отношение и към ефективността на диагностично-

консултативните групи в контекста на проектите за организационно 

консултиране.  

Първият е свързан с т.нар. „групова интеграция”, която отразява 

доколко членовете на диагностично-консултативната група функционират като 

едно цяло – екип, отбор, общност.  

Вторият е т.нар. „индивидуална привлекателност на групата”, която 

отразява доколко групата е привлекателна общност за всеки от своите членове.  

Всеки от тези два основни компонента на груповата сплотеност има два 
аспекта – първият, свързан с груповата цел и работните задачи на групата, и 

вторият, свързан с междуличностните, вътрешно-груповите отношения и 

взаимодействия между членовете на групата.  

Ценностно - целевата сплотеност на групата отразява степента, в 

която членовете на дадена диагностично-консултативна (диада, малка, среда 

или много голяма) група действат заедно за постигането на конкретни групови 

цели в диагностично-консултативния процес.  

Междуличностната, вътрешно-групова сплотеност на групата 
отразява степента, в която членовете на групата се харесват и изграждат добри 

междуличностни, вътрешно-групови отношения.  

Така четирите измерения на груповата сплотеност, възникващи като 

резултат от динамиката на развитие на диагностично-консултативните групи, 

създавани от организационните консултанти могат да се определят  (по 

критериите на  Carron et al., 1985) като: 

(а) междуличностна вътрешно-групова интеграция (МГИ) – как 

диагностично-консултативната група функционира на междуличностно, социо-

емоционално равнище; 

(б) ценностно-целева групова интеграция (ЦГИ) – как групата 

функционира за постигането на значими групови цели в диагностично-

консултативния процес;  

(в) индивидуална привлекателност на групата като система от 
междуличностни, вътрешно-групови отношения (ИПМО)  - социалната и 

емоционалната привлекателност на груповата среда, в която хората от 
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организацията-клиент и организационния консултант осъществяват 

диагностично-консултативните си взаимоотношения; 

и (г) индивидуална привлекателност на групата като система за 
организирано постигане на значими резултати/цели (ИПР) в диагностично-

консултативния процес в организацията-клиент. 

Традиционно измерването на груповата сплотеност като групово-

психодинамичен фактор се осъществява с помощта на Въпросника за групова 

среда (Group Environment Questionnaire – GEQ) създаден от  Видмайер, Броули 

и Карон (Widmeyer, Brawley & Carron,1985). Този популярен въпросник включва 

18 айтъма, които са насочени към регистрацията на показателите по 4-те 

измерения на груповата сплотеност. Факторната структура на оригиналния 

въпросник е многократно потвърждавана от различни изследователи (Widmeyer 

et al.,1985; Carron et al.,1985; Li & Harmer,1996) в различни групи – в т.ч. и 

диагностично-консултативни групи, психотерапевтични групи, реални 

управленски екипи, педагогически и медицински екипи, и спортни отбори. 

Факторите в оригиналния „GEQ” имат приемлива конвергентна валидност като 

отделните фактори значимо корелират помежду си (от r = .71 до r = .91; средно 

r =. 82), което говори за съществуването на комплексен мета-фактор 
„групова сплотеност” или „единна, интегрирана човешка общност”.  

Шулц и сътр. (Schutz et al.,1994), Съливан и сътр. (Sulivan et al.,2002) и 

Броули и Карон (Brawley & Carron, 2003)  подчертават, че не всяка група 
постига в резултат на развитието си високи нива и по четирите измерения 
на групова сполотеност, което налага в изследванията да се проверяват 

хипотези за всеки от измерваните с „GEQ” фактори. Ли и Хармър (Li & 

Harmer,1996), Шулц и сътр. (Schutz et al.,1994) препоръчват при валидизацията, 

адаптацията и практическото използване на „GEQ” да се използват 

диверсифицирани извадки от групи, работещи в различни условия.  

Следвайки това указание, аз и д-р Надя Матеева от ИИНЧ-БАН 

проведохме серия от валидизационни проучвания със създадената от нас 

българска версия на „GEQ” с диагностично-консултативни групи в бизнес 

организации и тренинг групи в образователни институции, създадени в процеса 

на организационно консултиране в тези организации,  и съпоставихме 

получените резултати с данните в чуждестранни изследванията със същия 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

432 

 

инструмент в реални спортни отбори и групи за психотерапия, за които 

груповата сполотеност е  с изключително важно значение за тяхното ефективно 

функциониране и развитие (Isogai et al., 2001; Li et al., 1996; Levy, 1979).  

В това изследване бяха включени 6 диагностично-консултативни групи 

включващи членове на управленските екипи от 2 промишлени предприятия с 

високи бизнес резултати (общ брой на участниците n = 86)  и 70 преподаватели 

от СОУ, участващи в програми за групово-динамичен тренинг в рамките на 

дългорочен проект за изследване на влиянието на груповата динамика върху 

автентичността на преживяванията, поведението и отношенията (Матеева & 

Димитров, 2012а; 2012б; 2012в). Резултатите им бяха съпоставени с данните от 

изследването на 586 състезатели от Гръцката волейболна лига (Ntoumanis & 

Aggelonidis, 2011)  и с данните от изследванията в САЩ и Израел с 642 

участници в психотерапевтични групи и групи за психосоциална подкрепа 

(Kurtz, 1992; Levy, 1979; Yalom et al., 2005).      

Груповата сплотеност и в 4-те извадки се измерва с местните адаптации 

на Въпросника за групова среда (Group Environment Questionnaire – „GEQ”) в 

България, Гърция, Израел и САЩ (Carron, et al., 1985).  

Българската версия на „GEQ” се състои от 18 айтъма, оценявани по 9-

степенна Ликертова скала. Въпросникът регистира 4-те компоненти на 

груповата сплотеност като групово-психодинамични характеристики на 

груповата среда в изследваните извадки. Субскалите „Индивидуална 

привлекателност на групата като система за организирано постигане на 

значими резултати/цели” (ИПР) и „Междуличностна групова интеграция” (МГИ)  

включват по 4 айтъма, а другите две субскали – „Ценностно-целева групова 

интеграция” (ЦГИ) и „Индивидуална привлекателност на групата като система 

от междуличностни отношения” (ИПМО)  - по 5 айтъма.  

Във всяка от извадките са проведени статистически анализи на 

дискриптивните характеристики, факторните структури, корелациите между 

компонентите, коефициентите за вътрешна консистентност и тест-ретест 

надежност на субскалите на местните версии на GEQ, което позволява 

съпоставянето им.  

Ето какво установихме за вътрешна консистентност и тест-ретест 

надежността на субскалите на „GEQ”. В Таблица 11 са представени 
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статистическите показатели за вътрешната консистентност (α-Cronbach) и тест-

ретест надеждност (Rt-r) (при среден интервал между първото и второто 

измерване от 120 дни) на 4-те субскали в 4-те групови контекста –  

диагностично-консултативни групи (управленски екипи в бизнеса и 

педагогически колективи), психотерапевтични групи и спортни отбори. 

Коефициентите α за 4-те субскали и в 4-те подизвадки са високи – в диапазона: 

.78 - .92, което говори за добър психометричен статус на инструмента по този 

критерий. Тест-ретест надеждността е висока (корелациите са в диапазона от r 

= .58 до r = .75).  

Данните за психометричните свойства на българската адаптация на 

Въпросника за групова среда „GEQ”, използвана в диагностично-консултативни 

групи в организации от бизнеса и образованието, не се различават съществено 

от данните за качествата на оригиналния английски въпросник, използван с 

групи за психотерапия в Израел и САЩ, и гръцката адаптация на GEQ, 

използвана с елитни спортисти от високоинтерактивен спорт като волейбола.  

Това потвърждава хипотезата, че щом българската методика 

демонстрира съпоставими психометрични качества с другите адаптации на 

„GEQ”, то тя може да получи по-разширено приложение и в изследванията на 

груповата динамика в спортните отбори и в групите за психотерапия. За нас, 

разбира се, това означаваше, че методиката може да се използва в хода на 
диагностично-консултативния процес и да ориентира организационния 
консултант за ефектите на груповата сплотеност както върху резултатите 
от диагностичната работа в организацията, така и за възможностите да се 
реализират конкретни интервенции на вътрешно-групово, междугрупово и 
организационно равнище. 

Налице е статистически значима от умерена до висока корелация между 

показателите по 4-те субскали на GEQ (от r = .51 до r =.86; средно r =.72;  p < 

.01), което дава основание също да се твърди, че инструмента демонстрира 
висока конвергентна валидност в разнообразна групова среда при сходна 
факторна структура на различните местни адаптации. Собствените 

факторни тегла на 18-те айтъма на 4-те версии на GEQ са от  b = .645 до b = 

.902, което говори за оптимален общ формат на субскалите на въпросника, 

приложим в различните групи. 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

434 

 

Таблица 11. Вътрешна консистентност и тест-ретест надежност на субскалите на GEQ в 4 
групови контекста – диагностично-консултативни групи в бизнес и образователни 
организации, психотерапевтични групи и спортни отбори 
 

Субскали на 
Въпросника за 
групова среда 

(GEQ) 

Вътрешна консистентност (α-Cronbach ) и 
 тест – ретест надежност в 4-те контекста 

Диагностично-
консултативни 

групи в бизнеса 

Педагогически 
тренинг групи 

Психотерапевтични 
групи 

Спортни отбори 

α R t-r α  R t-r α  R t-r α  R t-r 
МГИ   .81 .62** .83 .64** .85 .58** .86 .66** 
ИПМО   .84 .74** .85 .62** .86 .60** .91 .70** 
ЦГИ .79 .66** .82 .70** .78 .58** .81 .61** 
ИПР .86 .58** .90 .62** .84 .65** .82 .68** 
** p < .01 (статистическа значимост на корелационните коефициенти. 
Компоненти на груповата сплотеност: Междуличностна групова интеграция (МГИ); 
Индивидуална привлекателност на групата като система от междуличностни отношения 
(ИПМО); Целева групова интеграция” (ЦГИ);  Индивидуална привлекателност на групата 
като система за организирано постигане на значими резултати/цели” (ИПР). 

  
В четирите подизвадки се наблюдават общи статистически значими 

ефекти на интензивната групова работа между двете измервания на груповата 

сплотеност върху измерителите на 4-те й компонента. В хода на груповата 

работа (в период от средно 120 дни между измерванията) обобщените балове  

за групова сплотеност нарастват както в българските подизвадки  с 

диагностично-консултативни и тренинг групи с бизнес мениджъри (t = 6,25; 

p<0.01)  и преподаватели (t = 7,02; p<0.01), така и в чуждестранните подизвадки  

с групи за психотерапия (t = 4.68; p<0.01)  и със спортни отбори (t = 6.88; 

p<0.01).  

При това, обща тенденция е продължителната и целенасочена 
съвместна групова работа да оказва по-значимо трансформиращо 
влияние върху междуличностните, социо-афективните компоненти на 
груповата сплотеност -  „Междуличностна групова интеграция” (МГИ)  и 

„Индивидуалната привлекателност на групата като система от междуличностни 

отношения” (ИПМО). За тези две измерения в структурата на „GEQ” се 

наблюдават статистически значими промени в средните стойности  и в 4-те 

подизвадки.  

Сравнението на средните по другите две дименсии на груповата 

сплотеност показват, че само в диагностично-консултативните групи на 
мениджърите има статистически значимо нарастване на „Ценностно-
целевата групова интеграция” (ЦГИ) (t = 5,04;p<0.01). В спортните отбори, 

психотерапевтичните групи и тренинг групите от педагогически кадри не са 
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констатирани статистически значими промени по тези измерения на груповата 

сплотеност, което може да се обясни и с относително високото изходно 

равнище на тези показатели в първото измерване с „GEQ” в наблюдаваните 

подизвадки.  

Интересуваха ни конкретните ефекти на нарастването на груповата 
сплотеност. Равнището на положителна промяна на груповата сплотеност 
в резултат на интензивната и ефективна групова работа е значим фактор 
за различни промени в наблюдаваните групи. В българските подизвадки от 

диагностично-консултативни групи от мениджъри в бизнеса и тренинг групи от 

директори и преподаватели в СОУ нарастването на груповата сплотеност, 

измервано чрез разликите в груповите средни в хода на груповата работа 

корелира положително (в диапазона r = .64 до r = .82; p < .01) с нарастването на 

показателите за автентичността на членовете на групата, разглеждана като 

многомерен психологически конструкт с 4 компонента (Матеева, 2012а; 

Матеева & Димитров, 2012б). В чуждестранните подизвадки нарастването на 

груповата сплотеност води до по-добри резултати в спортните отбори (в 

диапазона r = .72 до r = .92; p < .01)  (Prapavessis & Carron, 1997; Ntoumanis & 

Aggelonidis, 2011) и групите за психотерапия (в диапазона r = .61 до r = .75; p < 

.01) (Kurtz, 1992; Levy, 1979).  

Получените по-този начин емпирични данни пряко потвърждават 

теоретичното допускане, че груповата сплотеност като групово-
психодинамична характеристика на груповите процеси, груповите 
отношения и груповото развитие в хода на интензивната групова работа 
оказва влияние върху груповата ефективност (Prapavessis & Carron, 1997) и 
личностната - интрапсихична, поведенческа и междуличностна 
автентичност на членовете на групата (Матеева, 2012а; Матеева & 

Димитров, 2012б)  

Грижите за изграждането на сплотени диагностично-консултативни групи 

както в бизнеса, така и в образованието, спорта и психотерапията оказват 

благоприятно влияние върху груповите постижения (в спортта и в 

психотерапията) и върху автентичността на преживяванията, поведението и 

отношенията (в бизнеса и образованието). Връзката между груповата 

сплотеност и ефективността на групите в бизнеса, образованието, спортта и 
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психотерапията на първо място е функция от промените в груповата 

психодинамика на междуличностните и вътрешно-груповите отношения на 

членовете на групата в хода на нейното функциониране и развитие.  

В действителност, консултативната ми практика с диагностично-

консултативни групи в множество организации също както и получените в това 

изследване данни показва, че между груповата сплотеност и груповата 
ефективност в диагностично-консултативния процес съществуват 
комплексни отношения на реципрочност, опосредствани от множество 
други групово-психодинамични и организационно-психодинамични 
фактори, чието наблюдение и стимулиране е постоянна задача на 
организационния консултант със системно-психодинамична подготовка.  

Един възможен подход към разширяване на разбирането ни за 

влиянието на груповата сплотеност върху ефективността на диагностично-

консултативните групи като работна „сцена” на диагностично-консултативния 

процес в организациите-клиенти на организационния консултант е предложения 

от Тажфел и сътр. (Tajfel et al., 1971) модел на развитието на груповата 
идентичност, съгласно който интензивната групова работа задейства 
процеси на психосоциална категоризация, чрез които се постига 
вътрешно-групова фаворитизация, усилваща взаимното привличане и 
взаимозависимостта на членовете на групата, които на свой ред отклюват 
потенциала както на групата, така и на членовете и за ефективно 
функциониране и развитие.  

Потвърдените в настоящето изследване добри собствени и 

съпостaвителни психометрични свойства на българската версия на Въпросника 

за групова сплотеност – „GEQ” я поставят сред методиките, чрез които 

организационните консултанти в български условия могат да проследяват 

ефектите на различните компоненти на груповата сплотеност върху 

резултатите от системно-психодинамичната организационна диагностика и 

диагностично-консултативния процес в различни проекти за тренинг и 

организационно развитие.  

Разбира се този подход може да се използва и съвсем самостоятелно и 

директно както в ежедневието на организациите в бизнеса и образованието, 

така и в спортните отбори, и в груповата психотерапия. 
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ГЛАВА 44:   
ЗА ВАЛИДНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА 
НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ 
 
От 1985 г. до днес съм участвал в дизайна и реализацията на над 100 центъра 

за оценка и развитие (Assessment & Development Centers) на управленски кадри 

от всички сектори и браншове. Тук нямам намерения да ви представям цялата 

тази огромна по обема си работа по разработването и валидизацията на 

рамките на оценяваните мениджърски компетенции, дизайна на различните 

психометрични и интерактивно-процесуални техники за оценката им, 

обучението и супервизията на оценителите и т.н. (Dimitrov, 2009).  

Факт е, че тази диагностично-консултативна практика има широко 
приложение не само по света, но вече и у нас. Това, което винаги ме е 

тревожило като организационен консултант със системно-психодинамична 

ориентация в нея е валидността и надеждността на заключенията за 
текущото представяне на участващите мениджъри и препоръките към тях 
и екологичната валидност и предиктивните възможвности на тези 
заключения за реалната практика на оценяваните в техните организации.  

Ще го кажа направо. Отчитайки колко много ефекти на колко много 

различни интрапсихични, групово-психодинамични и организационно-

психодинамични фактори не се наблюдават и не могат да се наблюдават в 

рамките и в хода на работата на Центровете за оценка, се опасявам, че 

валидността и надеждността на диагностичните им изводи и препоръките 
им към участниците и ръководителите в техните организации са меко 
казано съмнителни. 

В периода 2005 – 2013 г. си поставих задачата да проверя някои от 

съмненията си с едно наглед елементарно изследване, за което в края на тази 

глава ще си позволя да разкажа по-подробно. Целта му бе от системно-
психодинамична гледна точка да проверя влиянието само на две групи 
фактори върху оценките за текущото представяне на участници в 
центрове за оценка и развитие, в дизайна и реализацията на които 
участвах лично. Тези два системно-психодинамични фактора бяха 

разглеждани и по-рано в тази книга и могат да се дефинират най-общо като 

фактора „групова дефанзивност” и фактора „групова сплотеност”.  
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Хипотезата ми беше, че и двата фактора имат мощни предиктивни 
ефекти върху оценките за мениджърските компетенции на участниците в 
Центрове за оценка с унифицирана методологична рамка и внимателен 

контрол върху тези два рядко наблюдавани в центровете за оценка фактори. 

В това изследване участие взеха 320 мениджъри от 20 бизнес 

организации, в които се реализираха 20 двудневни центрове за оценка, за да 

се диагностицира текущото ниво на мениджърските им компетенции и да се 

набележат приоритетни мерки за подобряването им в бъдеще. Както 

обикновено организациите разполагаха с твърде зле подготвени рамки и 

дефиниции на мениджърските компетенции, които искаха да оценяват, което 

наложи да им предложа една обща рамка, която висшия мениджмънт да 

одобри след като за всяко ниво в мениджмънт системата си претегли кои 

компетенции и на какво ниво са наистина изискуеми от корпоративна гледна 

точка. 

Оценяването на 320 мениджъри бе осъществено от независими 

оценители в 20 центъра за оценка, с които имах само два контакта – при 

встъпителното им обучение как да реализират центровете за оценка, чиито 

дизайн бе направен от мен, и при – представянето на финалните им доклади, 

включващи и съгласуваните помежду им индивидуалните диагностични 

профили за всичките 320 мениджъри. Това, което не беше известно на 

оценителите бе, че аз имах възможност да се срещна с участниците в 20-те 

центъра за оценка за една диагностично-консултативна сесия от 2 до 3 часа в 

седмицата непосредствено след участието им в работата на центъра за 

оценка. По време на тази среща резултатите на участниците не бяха още 

известни нито на тях, нито на мен. Структурата й включваше: 

(а) една свободна групова дискусия за впечатленията им от участието им 

в центъра за оценка и 

(б) диагностиката на състоянието на двата фактора „групова 

дефанзивност” и „групова сплотеност” в реалните им работни групи, чиито 

ефекти исках да проследя.  

За целта те попълваха два въпросника, за които вече стана дума. 

Първият беше българската адаптация на Group Styles Inventory – „GSI”, който 

регистрира 12 измерения на групово-психодинамичния стил на взаимодействия 
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в реалната работна група (екип) на изследваните. 4 от тези стилове са 

конструктивни, 4 – пасивно-дефанзивни и 4 – агресивно-дефанзивни. Тук няма 

да повтарям определенията им, които са изложени по-горе в текста, а само ще 

напомня названията на тези дефанзивни форми на групови отношения, които 

описват пасивно-защитните и агресивно-защитните тенденции в груповата 

психодинамика в реалните екипи на оценяваните мениджъри: 

• Пасивно-защитните групово-динамични стилове в работните групи 
(екипи) на изследваните мениджъри (ПЗС) включват: Групово-

динамична ориентация към одобрение (ПОО); Групово-динамична 

ориентация към конвенционалност (ПОК);  Групово-динамична 

ориентация към зависимост (ПОЗ) и  Групово-динамична ориентация към 

избягване (ПОИ). 

• Агресивно-защитни стилове на групово-динамично функциониране 
на екипите на изследваните (АЗС) включват: Групово-динамична 

ориентация към опозиция (АОО); Групово-динамична ориентация към 

власт (АОВ); Групово-динамична ориентация към състезание (АОС) и 

Групово-динамична ориентация към перфекционизъм (АОП). 

 

На базата на индивидуалните показатели за състоянието на тези 8 

дефанзивни стила на групови отношения бе изчисляван един агрегиран 
индекс на дефанзивността (ИД) в реалната работна група (екипа) на всеки 

от участвалите в центровете за оценка мениджъри.   

Вторият интересуващ ме фактор беше груповата сплотеност в реалната 
работна група на всеки от оценяваните в центровете за оценка 
мениджъри. Тя бе регистрирана чрез българската адаптация на Въпросника за 

групова среда „GEQ”, която ви представих малко по-горе. Груповата 

сплотеност има 4 компонента, но мен ме интересуваше оценката за общото 
ниво на групова сполотеност в реалната работна група (екипа) на всеки от 

участвалите в центровете за оценка мениджъри, която е производна от 

резултатите им по 4-те измерения: 

• междуличностна групова интеграция (МГИ); 

• индивидуална привлекателност на групата като система от 

междуличностни отношения (ИПМО);  
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• ценностно-целева групова интеграция” (ЦГИ); 

• и индивидуална привлекателност на групата като система за 

организирано постигане на значими резултати/цели” (ИПР). 

 

Оценките за текущото ниво на мениджърските компетенции се 

осъществяваха от обучените независими оценители, които имаха на 

разположение подробна Рамка на оценяваните мениджърски компетенции, 

включваща както определение на всяка от оценяваните компетенции, така и 

свързани с диагностичните инструменти в дизайна на центъра артикулирани 

поведенчески индикатори за наблюдение и оценка, които се използваха от 

всички оценители на различните стъпки в диагностичната им работа. Ще ви 

представя почти изцяло тази рамка, за да придобиете представа, че ставаше 

дума за един много диференциран диагностичен модел, който позволяваше 

всеки участник да получи много подробен диагностичен профил на 

представянето си в центъра за оценка.  

Рамката на мениджърските компетенции включва следните 4 групи 
от общо 20 мениджърски компетенции като подробно ги дефинира и 

представя артикулиран набор от поведенчески индикатори за тяхното 

наблюдение и оценка в рамките на двудневия център за оценяване:  

• Мениджърски компетенции от група А (1-4) Продуктивно решаване 
на проблеми в екип включва компетенциите:  

o А1. Концептуален анализ на информация;  

o А2.Оперативно планиране и управление на проекти; 

o А3.Иновативни решения  

o А4.Стратегическа ориентация.  

• Мениджърски компетенции от група Б(5-10) Стил на лидерско 
действие включва компетенциите:  

o Б5. Управление на промените и риска;  

o Б6. Прилагане на познания, опит и технологии;  

o Б7. Делегиране на отговорности;  

o Б8. Контрол на изпълнението;  

o Б9. Супервизия на сътрудници  

o Б10. Самоконтрол и стресоустойчивост.  
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• Мениджърски компетенции от група В (11-14) Стил на 
взаимодействие в екипа включва компетенциите: 

o В11. Ефективно партниране;  

o В12. Социална мрежа; 

o В13. Работа в екип; 

o В14. Авторитет.  

• Мениджърски компетенции от група Г(15-20) Лична организационна 
ефективност включва компетенциите:  

o Г15. Ориентация към организационните резултати;  

o Г16. Мотивация за обучение  и развитие;  

o Г.17.Ориентация към клиентите;  

o Г.18.Прилагане и принос към корпоративната политика;  

o Г.19.Професионално - ролева гъвкавост;  

o Г.20 Организационна лоялност и надеждност. 

  

Ето и дефинициите и 50% от препоръчваните на оценителите 
поведенчески индикатори за наблюдение и оценка на компетенциите: 
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А: Продуктивно решаване на проблеми в екип 
А1: Концептуален анализ на информация 
Определение: Вниква задълбочено в работните ситуации и проблеми на екипа чрез 

критичен анализ и определяне на съществуващите реални взаимовръзки, информация, 

закономерности и ключови цели. Логична организация на отделните факти и данните (събирани 

от множество уместни източници в и извън екипа) в рационална система за намиране на 

ефективни решения. Експертна информираност в ключови за дейността на екипа/фирмата 

сфери. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Разкрива основните отношения:  
Свързва в логическа система отделните факти и данни по даден проблем/ситуация в 

екипа. Ползва и събира необходимата  информация ефективно. Разкрива 

закономерните връзки и тенденциите при анализа на информация и вземане на 

решения. Притежава индуктивни и дедуктивни мисловни умения. Извлича правилни 

изводи от ограничена, разнородна информация. 

• Разкрива множество (алтернативни) решения:  
Анализира активно взаимовръзките между отделните факти/аспекти на 

проблема/ситуацията. Събира, използва и систематизира множество асоциации и 

разширен обем от уместна информация, професионални познания и опит от различни 

сфери при анализ на ситуацията/проблема и формулира алтернативни решения. 

• Проверява и уточнява сложни масиви от данни и наблюдения по проблема:  
Използва алтернативни методи за оценка и анализ на проблема/ситуацията при избора 

на решения и претеглянето на алтернативните възможности. Използва анализи, 

планове и концептуални структури като ги интегрира в единна логическа система и 

рационален процес. Изяснява сложните проблеми и ситуации в екипа като ги 

систематизира в разбираеми схеми и ориентирани към решения модели и 

предложения. 

• Прилага комплексни идеи и модели в организацията на работата: Адаптира и 

прилага концепции и рационални модели за организацията на работата в екипа по нов 

рационален начин, водещ до подобряване на изпълнението на приоритетни за 

екипа/фирмата задачи. Разкрива алтернативни подходи и решения като анализира 

техните предимства и недостатъци по отношение подобряване на организацията и 

продуктивността на работата. 

• Създава нови концептуални решения и модели за работа, които водят до 
подобрения в работата по приоритетни задачи:  
Изработва и прилага нови и различни понятия и модели, които рационализират 

изпълнението на задачите и осигуряват подобрения в продуктивността и организацията 

на работата на екипа. Демонстрира концептуално лидерство и съгласува 
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предложенията си с интересите на заинтересованите от усъвършенстване на 

управлението и ефективността страни в екипа/фирмата. 

А: Продуктивно решаване на проблеми в екип 
А2: Оперативно планиране и управление на проекти 
Определение: Активно формулира, следва и актуализира оперативни работни планове 

за изпълнение на задачите, които надхвърлят общото описание на целта/задачата на екипа. 

Изработва, управлява и следи за успешното изпълнение на проекти в екипа. Използва времето 

ефективно, съгласува можество задачи и проекти в строен график със срокове, приоритети и 

критичен анализ на изпълнението. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Демонстрира настойчивост и постоянство:  
Предприема множество съгласувани, последователни и настъпателни мерки за 

постигане на множество цели/преодоляване на препятствия. Не се отказва лесно при 

оперативни затруднения и оптимизира подхода си към задачата/проекта, по който 

работи. Умее да проследява дейностите до завършването им, упражнявайки контрол 

върху всички участващи страни (клонове, други звена, отдели, ръководство, външни 

контрагенти). 

• Атакува съществуващите възможности или проблеми:  
Разкрива и използва съществуващите в оперативната ситуация възможности и/или 

решава най-належащите проблеми в реализацията на проекта. Планира и организира 

работата на екипа ефективно като се стреми да използва максимално съществуващите 

оперативни условия и организационни ресурси.  

• Действа проактивно, а не реактивно:  
Умее да предвижда и изпреварващо да неутрализира проблемите. Активно създава 

нови възможности и/или формулира конкретни цели, поемайки инициативата за 

оползотворяването на възможностите и реализацията на плановете/проектите, без да 

изчаква проблемите да се изострят или „да се решат от само себе си”. Предлага и 

разработва нови екипни проекти. 

• Изготвя своевременно оперативен план за действие:  
Обмисля предварително следващите си действия и ги планира детайлно с отчитане на 

всички факти и възможни условия. Ефективно организира използването на ресурсите за 

решаване на непосредствените задачи/ реализацията на проектите, в които участва 

екипа. Планира съобразно внимателно определени приоритети и показатели за 

изпълнение. Активно наблюдава хода на проектите на екипа и предлага мерки за 

корекция/оптимизация. 

• Изработва планове/проекти съгласувани с дългосрочните перспективи:  
Предвижда бъдещото развитие на ситуациите/проблемите в екипа и насочва 

планомерните си действия към своевременното им решаване. Организира действията и 

ресурсите в екипа по начин, който позволява намиране на трайни, дългосрочни 
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решения и нови възможности. Избира позиции, които позволяват да се извлече 

максимална полза за екипа от възникващите възможности. 

• Работа с разнородни задачи едновременно:  
Умее да се съсредоточава върху задача/проект при наличието на множество външни 

намеси (телефонни обаждания, въпроси, разговори). Когато бъде прекъснат, умее да 

прецени дали да се заеме с новата задача или да продължи да работи по предишната. 

Умее да измества фокуса към нови обстоятелства, докато продължава да следи и 

други. 

• Изпълнява последователно сложни планове:  

Разработва, актуализира и изпълнява цялостни проекти, които са насочени към 

решаване на сложни проблеми и обхващат различни по времеви обхват цели на екипа. 

Осигурява и използва ресурсите необходими за постигане на дългосрочните и 

стратегически цели. Подготвен е за възможните промени в условията на реализацията 

на проектите на екипа/фирмата. 
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А: Продуктивно решаване на проблеми в екип 
А3: Иновативни решения 
Определение:  Използва предишния опит и новаторските подход(и) в решаването на 

проблемите/задачите в работата на екипа. Не следва шаблоните и клишетата. Стреми се към 

неконвенционални, оригинални решения и показва готовност да експериментира с нови и 

различни решения и методи в работата на екипа. Демонстрира способност да стимулира и 

другите да предлагат и използват нови идеи, продукти и подходи в работата. Самостоятелност. 

Показатели за овладяване/използване на компетентността: 

• Показва откритост към новото:  
Отнася се с откритост и интерес към нови идеи и гледни точки в екипната работа, не 

отхвърля механично новите, непознати идеи. Готов е да приема и различни от 

обичайните решения, когато конвенционалните методи не работят. 

• Поставя на проверка конвенционалните методи на работа:  

Поставя на критичен преглед и търси несъвършенствата в конвенционалните методи на 

работа в екипа. Има готовност за формулиране на нови решения и неортодоксални 

подходи в работата на екипа. 

• Мисли оригинално, нешаблонно, самостоятелно: 
Формулира и търси разнообразни алтернативни решения на проблемите, по които 

работи екипа. Не загърбва и радикалните и неконвенционални подходи. Способен е да 

формулира и прилага решения отвъд познатите факти и примери. Иновативен, 

творчески подход към конкретните задачи и ситуации. 

• Отклик на промените/възможностите:  

Предвижда и откликва на външните промени с гъвкавост, адаптация на начина на 

работа в екипа и нови идеи за максимално използване на условията, в които се 

намира/работи екипа/фирмата. 

• Подкрепя новаторското мислене:  

Окуражава другите в екипа да формулират и споделят нови идеи. Създава и поддържа 

творческа атмосфера в екипа. Показва, че цени и отстоява нововъведенията в 

работата. Умее да импровизира. 
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А: Продуктивно решаване на проблеми в екип 
А4: Стратегическа ориентация 
Определение: Демонстрира проникновено разбиране за капацитета, същността и 

потенциала на екипа, в който работи, и фирмата като цяло. Внимателно анализира, взема 

решения и поема рискове на основата на задълбочено познаване и точен анализ на 

социалните, икономическите, пазарните и секторни проблеми, тенденции, процеси и следствия 

с оглед на влиянието им върху стратегическата ориентация в работата на 

екипа/фирмата/отрасъла и управляемостта им. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Показва разбиране на организационната стратегия:  
Добре анализира и разбира основните цели и стратегията на екипа/фирмата и техните 

изисквания към капацитета и действията на отдела/банката. 

• Съгласува текущите действия със стратегическите цели:  
Насочва работата си към приоритетните цели от гледна точка на стратегическите цели 

и интереси на екипа/фирмата. 

• Анализира процесите в екипа, във фирмата и  на пазара:   
Разбира как отделните звена във фирмата си взаимодействат, с външната среда, 

пазарите, клиентите, конкуренцията и всички заинтересовани страни. Анализира точно 

как промените в работата на екипа/фирмата биха се отразили на клиентите, екипа и 

фирмата, и преценява кои са необходимите и достатъчни действия, за да се постигнат 

желаните резултати. 
• Допринася с действията си за стратегическото управление: 

Допринася с идеи, анализи и предложения за изработването на организационната 

визия, пълномощията и стратегията на екипа/ фирмата. Разработва и помага за 

реализацията на алтернативни подходи за постигане на успехи и развитие на 

екипа/фирмата в областта на собствените си отговорности. 

• Подпомага изграждането на стратегически партньорства:  
Активно се ангажира с развитието на стратегически връзки и съюзи, ориентирани към 

разширяване на обхвата и влиянието на екипа/фирмата. 
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Б: Стил на лидерско действие   
Б5: Управление на промените и риска 
Определение: Насочва вниманието и енергията си, енергията и вниманието на хората 

в екипа към нуждата от конкретни промени в начина на работа. Поема отговорности за 

реализацията на промените като създава условия за ангажирано приемане и подкрепа на 

промените. Действа с разбиране и внимателно оценява рисковете при реализацията на 

дейността си. Отчита значението и ролята на факторите, които определят риска в отделните 

операции и цялостното поведение в работата. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Описва общата нужда от промяна:  
Определя и описва пред сътрудниците и колегите си потребността от промени в 

екипа/фирмата/продуктите/начина на работа.  

• Формулира визия за промените:  
Съдейства с идеите и подкрепата си за определяне на ясна визия за нужните промени и 

подобрения. Умело актуализира и уточнява досегашната визия. 

• Професионален риск:  
Разбира и владее процесите на действие в условия на повишен риск и/или опасност от 

грешки/загуби. Проверява внимателно и оценява точно степента на риск в областта, в 

която работи, и следва рационален модел за вземане на решения и самоорганизация 

на поведението си в екипа. Действа с чувствителност към промените в средата и в 

нови, и непознати ситуации. Претегля алтернативите на базата на ясни критерии за 

оценка. Бдителен към отклоненията от предварително избраната стратегия за 

действие. Не повтаря по-рано правени грешки. 

• Изгражда атмосфера на подкрепа и причастност:  
Ефективно комуникира с всички засегнати от промените и ги ангажира с 

участие/подкрепа в процеса на промяна. Анализира и изпреварващо информира за 

възможни рискове и заплахи за екипа и членовете му. 

• Отправя предизвикателства към статуквото:  

• Генерира усещане за неотложност и значимост на промените и свързаните с тях 

действия като съпоставя текущата ситуация със желаното и заложено във визията за 

успешна промяна състояние. 

• Участва активно в осъществяване на промените:  
Предприема конкретни действия в рамките на пълномощията си в подкрепа на 

промените в екипа/фирмата. Атакува препятствията и съпротивата дори с цената на 

неприятности и трудни решения.  
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Б: Стил на лидерско действие   
Б6: Прилагане на познания, опит и технологии  
Определение: Притежава и използва в работата си богат професионален 

(икономически, правен, административен и технически) опит. Използва ефективно познанията, 

информацията и съществуващите системи, технологии и ресурси в организацията при 

реализация на проекти и решаване на проблеми в областта в която работи. Познава в детайли 

структурата, хората, процесите и продуктите на фирмата. Използва самостоятелно и споделя 

опита и уменията си с колегите в екипа за подобряване на съвместната работа и резултатите. 

Ориентиран към кариера в сектора. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Богат опит в отрасъла:  
Притежава експертни знания, опит и практика в отрасъла и в системата на 

екипа/фирмата, позволяващи решаването на голям брой рутинни задачи. Привлича 

колегите и сътрудниците от екипа със споделяне на адекватен опит и умения в 

съвместното решаване на сложни задачи и споделя с екипа собствените си знания, 

опит и умения. Борави вещо и отговорно с предоставените от фирмата информация, 

бази данни, резултати от анализи и служебни сведения и документация. Дава приноса 

си за своевременната им актуализация. 

• Висока икономическа и обща култура:  
Има много добра подготовка и актуална ориентация за икономическите, правни, 

финансово-счетоводни и технически решения в сферата на професионалната дейност и 

стопанския живот в страната. Има развита способност и мотивация да изучава 

задълбочено икономическите процеси в страната, отрасъла и областите, в които 

работят партньорите, клиентите и конкурентите на фирмата. Самостоятелна 

ориентация в обществения живот и развитието на отрасъла.  

• Познаване на организацията и технологията на работа:  
Демонстрира задълбочени познания за стратегията, правната рамка, структурата, 

технологията, дейностите на звената и отделните продукти на фирмата. Може 

практически да представи организационната система и основните продукти/услуги на 

екипа/фирмата като цяло. Работи акуратно с фирмените системи и управленски 

практики – информационна, комуникационна, документална, правна, финансово-

счетоводна, административна. Технически умения в работата с информационни 

системи и  документи. 

• Ориентация в средата и конкуренцията:  
След преценка  на ситуацията и средата, формира ясна позиция за състоянието на 

икономическите субекти, процеси и интересите на екипа/фирмата. Познава и следи 

развитието на ключовите процеси и участници в средата, в която действа фирмата. 

Самостоятелно си осигурява надеждна и значима за работата на екипа информация за 

фирмените процеси, пазара и конкуренцията. 
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• Предприемчивост:  
Предприемчив, с усет към възможностите за сделка и успешно развитие на бизнес 

отношенията.  С настъпателна търговска нагласа в представянето на работата на 

екипа, продуктите и услугите на фирмата. Автономен  в отстояване на интересите на 

екипа. 
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Б: Стил на лидерско действие   
Б7: Делегиране на отговорности  
Определение: Делегира отговорности на индивиди и работни групи в екипа/фирмата, 

така че те да реализират ефективни действия с пълна ангажираност. Стимулира овластяването 

и развитието на сътрудниците и екипа.  

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Споделя положителни очаквания:  

• Изразява положителни очаквания към компетентността на колегите и сътрудниците си; 

говори за екипа/фирмата в положителна светлина. Прави позитивни изказвания и 

коментари за потенциала на сътрудниците/колегите си и способностите им да поемат 

по-голяма отговорност. Показва доверие в преценката им и в компетентността на 

действията им. Цени и уважава капацитета на сътрудниците/колегите в организацията. 

Проверява тактично изпълнението на делегираните задачи. 

• Делегира рутинните задачи:  
Предоставя  изпълнението на рутинните задачи на своите сътрудници и подчинени като 

демонстрира доверие в техните способности и мотивация да изпълнят задачите на 

изискваното равнище на компетентност. Дава подробни указания/обяснения, за да се 

увери, че сътрудниците имат необходимите условия и умения за успешно изпълнение 

на възложените задачи. 

• Демонстрира доверие:  
Демонстрира доверие като признава и посочва, че сътрудниците, подчинените и 

колегите имат необходимите умения за постигане на избраните цели. Подкрепя 

развитието на колегите и сътрудниците като им създава възможности да демонстрират 

своите способности и да разширяват пълномощията си. Приема и подкрепя мненията и 

конструктивните предложения на колегите и сътрудниците си. 

• Опълномощава:  
След преценка  на компетентността на сътрудниците в екипа, делегира по-големи 

пълномощия и отговорности като осигурява ресурси, система за обратна връзка и 

създава среда за използване на положителния  и на негативния опит в незастрашаваща 

среда.  
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Б: Стил на лидерско действие     
Б8: Контрол на изпълнението   
Определение: Действа активно, за да осигури съгласно предварително определени 

очаквания и стандарти изпълнението на поставените задачи и спазването на поетите 

ангажименти от страна на другите (клиенти, сътрудници, колеги, подчинени). 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Формулира ясни, непротиворечиви очаквания, цели и стандарти: 
Дава подробно описание на целите и задачите пред другите от гледна точка на 

индивидуалното, групово и организационно значение на изпълнението. Дава адекватни 

указания, уточнява потребностите и изискванията  към изпълнението на задачите, 

ролите и ангажиментите в екипа. Формулира конкретни показатели за наблюдение и 

оценка на изпълнението и спазването на условията на направените 

споразумения/решения. 

• Ориентира към високо качество на изпълнението:  
Прави преглед на изпълнението на задачите и ролите, и спазването на ангажиментите 

спрямо ясни стандарти за качество на изпълнението или предварително формулирани 

очаквания/споразумения в екипа. Предоставя диференцирана обратна връзка и насочва 

сътрудниците, колегите и подчинените си към подходи за подобряване на изпълнението 

на поетите от тях ангажименти. 

• Ангажира се с корективни действия:  
Своевременно взема мерки за преодоляване на проблемите и отклоненията в 

изпълнението на задачите, ролите и ангажиментите като прави аргументирана 

критериална оценка на изпълнението и отклоненията му от стандартите и очакванията, 

и предоставя коригираща обратна връзка и стимулиращи промяната препоръки и 

указания. Въвежда правила, стимули и санкции; дава личен пример, насочен към 

самодисциплина и подобрения в изпълнението на задачите, ролите и ангажиментите в 

екипа. Отнася се отговорно към всички поети ангажименти и взети решения.  
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Б: Стил на лидерско действие     
Б9: Супервизия на сътрудниците 
Определение: Мобилизира и насочва съвместните усилия на сътрудниците за 

постигане на общите цели за екипа/фирмата. Привлича, задържа и влияе върху развитието на 

кадрите в организцията. Грижи се за отношенията между сътрудниците и тяхната мотивация. 

При необходимост поема ролята на лидер в групи/екипи от сътрудници и колеги. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Формиране на очакванията и споделяне на информация:  
Изразява положителни нагласи към сътрудниците в екипа и другите звена във 

фирмента структура. Споделя редовно уместна и полезна информация с другите 

членове на работната група / подчинените/ колегите в организацията. 

• Изгражда ефективни екипи:  
Прилага стратегии за укрепване на сплотеността и продуктивността на екипа, в който 

работи (напр. подпомага взаимодействието и сътрудничеството между членовете, 

разрешава конфликтите, отбелязва съвместните постижения и успеха). Окуражава 

другите в екипа да дадат своя принос и фокусира съвместните усилия към конкретни 

цели и работни задачи. Съдейства за изграждането на дружелюбна атмосфера на 

сътрудничество и съпричастност, и условия за лично и професионално развитие на 

сътрудниците и колегите в екипа/отдела/фирмата. 

• Подпомага успеха на екипа:  
Формулира ясно целите и отбелязва постигнатите резултати в екипа и в средата, в 

която екипа работи. Ангажира се с преодоляването на външните препятствия, които не 

се повлияват пряко от екипните усилия.  

• Сътрудничество между екипите в организацията: Грижи се за подобряване на 

взаимодействието и сътрудничеството между работните групи/звената във фирмата 

като предоставя информация, подпомага съгласуваното вземане на решения и 

споделянето на ресурси/подкрепа при решаването на общи проблеми. 

• Определя споделена визия:  
Определя и конкретизира обща визия, която поражда ентусиазъм и причастност на 

членовете на екипа/отдела към съвместните им действия за постигане на 

стратегическите цели на екипа/фирмата. 
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Б: Стил на лидерско действие     
Б10: Самоконтрол и стресоустойчивост 
Определение: Работи самостоятелно и ефективно под напрежение, при недостиг на 

време и информация. Осигурява адекватен самоконтрол и не допуска стреса, критичните 

ситуации и външните въздействия да се отразят неблагоприятно върху хода и резултатите от 

работата в екипа. Демонстрира работоспособност, самочувствие и самоорганизираност при 

трудни обстоятелства, конфликти и нови/непознати ситуации. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Емоционален самоконтол:   
Действа с разбиране за значението на самоконтрола и личната самоорганизация в 

сложни обстоятелства, рискови и критични ситуации, в непозната среда. Активно работи 

с емоционалните  реакции на членовете на екипа и овладява преживяването на 

безпокойство, неопределеност, заплаха и риск за грешки. Справя се самостоятелно с 

дефицита на време, информация и определеност, когато това е от значение за 

постигането на значими за екипа / фирмата цели. Неподатлив/отстоява на 

манипулативни въздействия. Няма склонност към агресия / автоагресия и зависимости. 
• Самопознание и реалистична самооценка:  

Познава и разбира значението на личностовите и характеровите си особености, 

познава силните си страни, затрудненията и конфликтите си. Търси обратна връзка и 

отчита мненията на партньорите си в екипа. Извлича опит от допуснатите грешки и 

критиката. Показва възприемчивост и уравновесеност при обсъждането на различни от 

собствените си мнения и позиции. С изградено положително самоуважение и 

конструктивна самокритичност. Грижи се за физическото и психичното си 

възстановяване и баланса с личния живот. 

• Самодисциплина и постоянство:  
Показва постоянство, акуратност търпение и внимание при работата си с хора, данни и 

документи. Преследва целите и решава задачите си енергично, настъпателно и с 

постоянен стремеж към довеждането им до успешен край. Реагира бързо. Не се отказва 

лесно при съпротива, затруднения и проблеми. 

• Работоспособност:  
Влага съразмерни и/или допълнителни усилия, когато това е обосновано.Търси трайни 

(цялостни) решения на приоритетните проблеми и задачи. Не показва склонност към 

отлагане или примирение при невъзможност за незабавно намиране на решение. 

Запазва работоспособност при продължителни усилия и непредвидени 

натоварвания/промени в графика на дейностите на екипа. Адаптира се към нови 

условия при промени в работната среда/ситуация на екипа. 
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В: Стил на взаимодействие в екипа 
В11: Ефективно партниране  
Определение: Общува ефективно с партньорите си като постига взаимно разбиране, 

двустранен диалог и вникване в проблемите и грижите на партньорите. Търси/осигурява 

взаимозаменяемост и допълване.  

Показатели за владеене  и използване на компетенцията: 

• Приемане на колегите:  
Демонстрира откритост и възприемчивост към информацията от страна на партньорите 

в екипа / фирмата. Излушва внимателно когато другите споделят информация, идеи, 

преживявания. 

• Активно изслушване:  

Използва обективно и активно изслушване. Извлича акуратно фактите и използва 

значимата информация, за да направи обобщени изводи и да отрази 

изказванията/мненията на партньора. 

• Чувствителност в реакциите спрямо партньорите:  

Изслушва и реагира на изказванията на партньорите като демонстрира готовност за 

подкрепа и промяна на собственото си поведение. Показва неподправена 

чувствителност и толерантност към различията и емоционалните аспекти на 

комуникацията с партньорите. Реагира сензитивно и с такт. 

• Дейна съпричастност:  

Показва готовност и способност да се поставя на мястото на другата страна в 

работните и междуличностни отношения. Търси съгласувано разбиране и тълкуване на 

ситуациите и отношенията с партньорите. Допринася за изграждането на временни и 

постоянни екипи/работни групи с широк брой служители на фирмата. Подкрепя с 

действията си взаимодействията и синергията в колектива. Откликва на призиви за 

взаимно допълване и взаимозаменяемост с колегите от отдела/други звена в 

организцията. Познава спецификата на работата на широк къг от колеги и сътрудници в 

отдела/фирмата. 

• Прозорливост на социалните преценки:  

Прави акуратни оценки на отношенията и причините за поведението на другите 

(сътрудници, колеги, подчинени или клиенти). След анализ на проблемните ситуации, 

съдейства активно за разрешаването им в екипа.   

• Управление на конфликтите:  
Активно предотвратява възможностите и се ангажира с мерки за овладяване на 

неконструктивни, водещи до конфликт отношения в работата на екипа и организацията. 

Подвижност в моделите на водене на преговори и решаване на спорове. Способност за 

водене на ефективен диалог с трудни партньори и демотивирани сътрудници. 

Трансформира конфликтите в екипа в нови възможности. 

  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

455 

 

В: Стил на взаимодействие в екипа  
В12: Социална мрежа 
Определение: Установява, поддържа и използва широка мрежа от социални контакти в 

и извън екипа/фирмата, за да се информира, ориентира и взема компетентни решения в 

работата си. Определя внимателно кого и как да ангажира в постигането на целите и 

преодоляване на препятствията в работата си. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Поддържа мрежа от социални контакти:  
Поддържа установена мрежа от уместни контакти в и извън екипа/фирмата, която 

позволява да се ориентира в ситуацията, в пазарната и социална среда, в която работи. 

• Използва изградената мрежа от контакти:  
Използва  контактите си за събиране на стратегически значима информация и 

възможности за влияние в подкрепа на целите на екипа/отдела/фирмата. 

• Изгражда разширена мрежа от трайни отношения:  
Постоянно разширява мрежата от трайни отношения и партньорства, за да си осигури 

информация и подкрепа на екипа/отдела/фирмата. Ползва изградените отношения като 

вериги за пряко и косвено влияние. 

• Създаване на нови възможности:  
Създава нови възможности и партньорства за екипа, за да позиционира екипа/фирмата 

в една разширяваща се социална мрежа. Работи за утвърждаването на социалния 

профил, маркетинга и благоприятния публичен имидж на екипа и фирмата и нейните 

продукти сред партньорите и широката общественост. 
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В: Стил на взаимодействие в екипа 
В13: Работа в екип  
Определение: Сътрудничи си с другите в екипа, отдела, фирмата като работи 

съвместно с тях, без да допуска самоизолация и неконструктивна конкуренция и/или 

конфронтация. Поддържа сплотеността и организационната причастност. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Има положителни очаквания към екипа и колегите:  
Демонстрира уважение и положителна нагласа към работата на колегите и членовете 

на екипа. Участва със желание и активно в дейностите на различни екипи и  работни 

групи във фирмата дори, когато това не е в рамките на преките задължения. Познава 

структурата (формална и неформална) на екипите в организцията и протичащите в тях 

процеси. 

• Хоризонтална комуникация в екипа:  
Осведомява членовете на екипа редовно като им предоставя точна, уместна и актуална 

информация дори когато това не се изисква официално. Оказва подкрепа при нужда. 

• Търси мнението и приноса на колегите и екипа:  
Търси идеи и мнения от колегите и екипа при формулиране на решения и планове за 

действие. Цени и използва ефективно приноса на колегите и екипа. Учи от колективния 

опит и съвместно с членовете на екипа. Стимулира екипната съпричастност. 

• Стимулираща екипа положителна обратна връзка:  
Подава публично положителна обратна връзка към колегите  и екипа, когато има 

постижения и напредък, вместо да приписва заслугите лично на себе си. Окуражава и 

мотивира членовете на екипа и отбелязва обективно приноса им. 

• Допринася за сплотеността и климата в екипа:  
Допринася за изграждането на дружелюбна атмосфера, висок дух и сплотеност между 

членовете на екипа. Участва конструктивно при решаването на конфликтите в екипа. 

Грижи се активно за репутацията на хората от екипа/отдела/фирмата. Поема и делегира 

ситуативно лидерската роля в екипа/отдела. Включва се в социалния живот на 

екипа/отдела/ колектива на фирмата. 
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В: Стил на взаимодействие в екипа  
В14: Авторитет 
Определение: Изгражда и поддържа ежедневно авторитета си сред колегите, 

партньорите и клиентите на отдела/фирмата. Умее да убеждава и да представя идеите и 

предложенията си пред другите (колеги, сътрудници, подчинени, клиенти), с оглед постигането 

на конкретни резултати. Внушава доверие и респект. Висока професионална отговорност, 

честност и акуратност в действията и изказванията. 

Показатели за владеене  и използване на компетенцията: 

• Предприема конкретни действия за убеждаване:  
Убедителен, обективен и коректен в комуникацията си другите (колеги, сътрудници, 

подчинени или клиенти). Представя устни изказвания и писмени изложения, в които 

използва акуратно и ефектно данни, примери и други аргументи в подкрепа на 

препоръките и предложенията си към екипа. 

• Използва индивидуализиран подход за изграждане на доверие и респект:  
Убеждава другите като използва избирателно въздействащи конкретни аргументи и 

практически доказателства. Концентрация, почтеност и акуратност в изказванията, 

предложенията и публичните изяви.  Грижи се за впечатлението, което оставя у 

околните. Етичен и чувствителен към доверието и мнението на околните. Клиентите, 

колегите и ръководителите в организцията често търсят мнението и съветите му. 

Притежава експертен и морален авторитет сред членовете на екипа. Често му 

предоставят неформални лидерски и арбитърски функции в отдела/фирмата. 

• Отговорност за действията и изказванията:  
Приспособява подхода си в аргументацията и обосновката на препоръките и 

предложенията си в зависимост от конкретните интереси и особеностите на ситуацият в 

екипа. Отнася се отговорно към действията и изказванията си като служител на 

фирмата и член на екипа. Предвижда реакциите на членовете на екипа и се подготвя 

адекватно за тях.  

• Привлечен авторитет:  
Ангажира авторитети, експерти и трети страни в повлияването на партньорите си от 

екипа, ако собствената му позиция не е е достатъчно убедителна/ не поражда доверие. 

Грижи се за престижа и доброто име на екипа/отдела/фирмата/професията и дава 

личен пример.  

• Дискретност:  
Внимателно борави с информация и документи, които имат поверителен или 

сензитивен характер.  
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Г: Лична  организационна ефективност  
Г15: Ориентация към организационните резултати 
Определение: Работи за постигането на предвидените в корпоративната политика и 

управленската стратегия на отдела/фирмата приоритетни цели и резултати. Ангажира се с 

дейности за постигане на оперативните цели и стратегическите приоритети. Ефективно 

използва ресурсите на фирмата за реализация на мисията й и пазарните възможности. 

Показатели за владеене  и използване на компетентността: 

• Ангажира се с постигане на стандартите за изпълнение:  

Предлага и прилага конкретни показатели за наблюдение и оценка на качеството, 

постиженията и резултатите в областта, в която работи. Осъществява корективна 

намеса при отклонения и предлага своевременни подобрения в работата на 

екипа/отдела/фирмата. Ангажира се с конкретни срокове и условия за отчитане на 

междинните резултати. 

• Стреми се към надхвърляне на предварителните очаквания и цели: 
Търси предизвикателства и нови по-високи цели като оптимизира изпълнението на 

задачите в екипа и внася подобрения и нови повишени изисквания в работата му. 

• Усъвършенстване на операциите:  
Предлага и внедрява конкретни промени в методите и процесите на работа, насочени 

към подобряване на изпълнението и резултатите на екипа по количествени, качествени 

и времеви показатели. Разработва, демонстрира и устойчиво прилага повишени 

стандарти и усъвършенствани методи за работа, осигуряващи оптимизирано съчетание 

на дейности и ресурси, по-добро обслужване на външните и вътрешни клиенти, ново 

ниво на ефективност и конкурентоспособност на фирмата и продуктите й. Прецизност и 

комбинативност в действията. 

• Принос за справяне със стратегическите предизвикателства:  
Допринася за реализацията на заложените в стратегията на фирмата визия, мисия и 

стратегически цели. Организира изпълнението на задачите, ролите и ангажиментите на 

екипа спрямо приоритетни за успеха на фирмата показатели за качество на услугите и 

операциите. Предвижда рисковете и проблемите пред организацията и препоръчва 

промени в политиката и плановете с оглед подобряване на резултатите и устойчивостта 

на организацията. 
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Г: Лична  организационна ефективност  
Г16: Мотивация за обучение и развитие 
Определение: Активно се ангажира с обучението, самоподготовката и развитието в 

екипа с цел постигане на значими резултати и принос към непрекъснатото усъвършенстване. 

Подкрепя и окуражава обучението и развитието на другите във фирмата. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Има интерес към развитието в своята експертна област:  
Показва жив интерес към развитието и новите тенденции в собствената си експертна 

област. Запознава се с предоставената му информация и активно използва 

допълнителни източници. Разговаря с всички пряко ангажирани с внедряването на 

съвременни подходи, инструменти, методи на работа и технология в собствената му 

експертна област. 

• Познаване на тенденциите в сектора:  
Има интерес към изследване и задълбочен анализ на тенденциите в развитието на 

сектора/професията. Търси активно информация за новите продукти и услуги на пазара, 

инструменти и методи на работа, правно-нормативните и технологични решения като 

чете, разговаря с водещи експерти в и извън фирмата, участва в срещи, семинари и 

програми за повишаване на квалификацията. 

• Ангажира екипа с новите тенденции и актуалните проблеми в работата:  
Проучва кои промени оказват най-значимо влияние върху ефективността на  работата 

му в отдела / фирмата; върху удовлетвореността и лоялността клиентите и върху 

пазара. Селективно усвоява и прилага нови подходи, инструменти, методи на работа и 

технологии, гарантиращи не само добро равнище на текущите резултати, но и 

изпреварваща адаптация към бъдещите изисквания на бизнес-средата. 

• Свързва знанията и опита си с нуждите на екипа и фирмата: 
Демонстрира задълбочена подготовка и професионално познаване на потенциалните 

нови решения в своята експертна област, които могат да окажат положително влияние 

върху ефективността на екипа / фирмата, и интересите/удовлетвореността на клиентите 

й. Обогатява и използва активно знанията и опита на членовете на екипа за решаване 

на конкретни проблеми на развитието на отдела /фирмата.  

• Поддържа широк профил на интереси:  
Допринася за създаването на екипна атмосфера на непрекъснато професионално 

усъвършенстване и програми за развитие в отдела/организацията като споделя 

достъпната информация, опита и идеите си за подобрения и участва в програмите за 

обучение и развитие. Предоставя интересни инициативи и предложения на 

ръководството. 
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Г: Лична  организационна ефективност  
Г17: Ориентация към клиентите   
Определение: Служи на корпоративните и потребителски интереси като насочва 

индивидуалните и екипни усилия към  ключови за фирмата и клиентите й приоритети. Прилага 

корпоративните политики, програми и системи за обслужване на клиентите (външни и 

вътрешни) съгласно приетата организационна стратегия. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Отклик на търсенето:  
Познава актуалната динамика на интереса към и мнението на клиентите и 

обществеността за продуктите и услугите на фирмата, заявките, жалбите и въпросите 

към екипа. Предоставя коректна информация и насоки. Вниква в интересите и задържа 

вниманието на екипа спрямо клиентите. Дипломатичност и търговски усет при воденето 

на преговори и обслужване на вътрешните клиенти на екипа. 

• Ясна комуникация с клиентите си:  
Следи динамиката на пазарните процеси и потребностите  на клиентите, и поддържа 

ефективна система от връзки с клиентите, чрез която им осигурява конкретни решения 

и ясна привлекателна картина на развитието на продуктите и услугите на отдела / 

фирмата като цяло. Има усет за работните граници и екипния стил на поведение с 

клиентите (външни и вътрешни), с които екипа работи. 

• Реакция към новите потребности на клиента:  
Осигурява достъп на клиентите до търсени от тях информация и услуги в екипа , 

предлага решения и консултира клиентите с оглед адекватното ангажиране на екипа / 

фирмата с новите  потребности и предлаганите от клиентите подобрения. Използва 

индивидуален подход за осигуряване на удовлетвореността и лоялността на клиентите. 

• Съгласуваност с пазарните реалности:  
Съгласува действията на екипа по прилагане на корпоративната политика, 

реализацията на стратегиите за предлагане и развитие на продуктите и услугите като 

събира и отчита информацията за пазарната реалност, в която работят екипа/ отдела / 

фирмата. 
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Г: Лична  организационна ефективност  
Г16: Прилагане и принос към корпоративната политика 
Определение: Познаване на начина, по който се вземат решения и се определят 

стратегическите задачи, корпоративните политики, организационните програми, планове и 

инициативи.  Стимулира приноса на екип към диалога и формулирането на дневния ред на 

фирмата и съгласуването на приоритетите и политиката й с интересите на служителите и 

клиентите на продуктите и услугите на организацията. Висока организационна култура. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Познаване на ролята на екипа / отдела:  
Разбира значението за екипа / отдела на ключовите управленски решения и политики. 

Следи и коментира с ръководителите си конкретните следствия от прилагането им в 

практиката. 
• Действия в подкрепа на корпоративните приоритети:  

Предлага на екипа и го ангажира с решения, действа в подкрепа на конкретни 

организационни инициативи и корпоративни приоритети. 

• Баланс на интересите:  
Действа за съгласуваност на корпоративните, потребителските и обществените 

интереси в работата на екипа/отдела. Анализира рисковете и заплахите и дава свои 

предложения за овладяването им от екипа, ръководството и персонала на фирмата. 

• Принос за реализацията на корпоративната политика:   
Допринася активно за осмислянето и прилагането на корпоративните политики в 

работата на екипа/отдела. 

• Развитие на корпоративната политика:  
Използва знанията, опита и резултатите от работата на екипа, за да препоръча 

аргументирано конструктивни промени в действащите политики и стратегията на 

фирмата. 

• Корпоративна идентичност:  
Вписва се в корпоративния имидж за служител на фирмата; изгражда и поддържа в 

поведението на членовете на екипа, публичния им облик и взаимодействията им 

изработения в организацията модел на представяне и отношение с клиентите и 

партньорите. 
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Г: Лична  организационна ефективност  
Г19: Професионално - ролева гъвкавост 
Определение: Адаптира се успешно и  работи ефективно в широк диапазон от 

ситуации, с различни индивиди и групи в и извън екипа/фирмата. Показва разбиране и 

възприемане на различни от собственото мнения, приспособява собствените си действия към 

промените в средата и новите изисквания към работата. Самодисциплинираност и 

експедитивност в професионалната дейност. 

Показатели за владеене и използване на компетентността: 

• Приемане на нуждата от гъвкавост в работата:  
Има готовност да развива идеите и възприятията си за работата си на основата на нова 

информация и промени в изискванията/ситуацията на екипа/организацията. 

• Пластично спазване на правилата:  
Познава задълбочено нормативната база и проявява самодисциплина  и 

самостоятелност във вземането на решения, прилагането на процедурите и 

установените правила в работата в конкретни и нови обстоятелства на екип с оглед 

постигането на оптимален резултат за екипа/ отдела / фирмата и експедитивност. 

• Динамична стратегия за ефективност:  
Променя плановете на екипа за действие, приоритетните работни задачи и 

ангажираността на екипа съобразно новите изискванията / възможности на работната 

ситуация. Демонстрира автономност, отговорност и предприемчивост при нужда от 

нови, по-ефективни решения и подходи в работата на екипа. Осигурява 

осъществяването на рутинните операции и професионалните дейности в екипа 

експедитивно и без нужда от външна намеса и допълнителни напътствия/ресурси. 
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Г: Лична  организационна ефективност  
Г20: Организационна лоялност и надежност  
Определение: Стимулира членовете на екипа да действат с разбиране за значението и  

отговорностите на ролята и мястото си в екипа/ отдела / фирмата като се придържат към 

приетите правила и политики, финансови и административни рамки и правилници. Не допуска 

формиране на възприятия за конфликт на интересите, корупция и нелоялност към фирмата. 

Моделира с поведението си всеотдайност и надеждност на работното място. 

Показатели за владеене и използване на компетенцията: 

• Корпоративно самосъзнание:   
Действа с разбиране за значението на процесите и вътрешната нормативна уредба в 

отдела/фирмата и с активно приемане на ролята и задълженията си. Приема 

официално съществуващата организация и регламентация на работата, 

субординацията, ограниченията и изискванията. Осъзнава тяхното значение за 

постигнето на значими за екипа / банката резултати. Висока финансова и трудова 

самодисциплина и надеждност в изпълнението на основните задължения и роли като 

служител на фирмата. 
• Ориентация в неформалната структура:  

Познава и разбира неформалните аспекти на организационната структура и култура – 

мнения, отношения, процеси на взаимодействие, традиции и ритуали като осмисля 

значението/приноса им за постигането на значими за екипа / отдела / фирмата цели. Не 

премълчава проблемите, с които се сблъсква в работата на екипа и информира преките 

си ръководители при нужда от тяхната намеса с конкретни мерки. 
• Корпоративен стил в отношенията с клиенти и външни партньори:  

Разбира и владее своеобразието в стила и подходите в отношенията на членовете на 

екипа и другите служители на отдела / организацията с клиентите и другите значими 

външни партньори – инвеститори и представители на деловия свят, държавни и 

общински служители, медии, неправителствени и обществени организиции, 

консултантски организации, международни партньори. Прилага знанията и опита си в 

тази област за постигане на значими за екипа / фирмата цели. 

• Приоритетност на корпоративния интерес:  
Подпомага членовете на екипа да приемат и спазват субординацията на интересите и 

правомощията в организационната структура като съгласува действията и публичните 

им изяви с изградената система за официални публични коментари, опазване на 

търговските тайни и стратегическите интереси на фирмата. Бдителен към отклонения и 

превишаване на правата в екипа. Не допуска конфликти на интересите и злоупотреби с 

информация, ресурси и власт. 

• Нулева толерантост към проявите на корупция и нелоялност: 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

464 

 

Активно предотвратява възможностите и се ангажира с мерки за спиране на опитите за 

корупция и нелоялност сред служителите в отдела / фирмата. Грижи се за доброто име 

и престижа на професията, екипа, фирмата. 

 Когато оценителите ми предадоха своите 320 финални доклада, аз 

разполагах с 6400 оценки за владеенето и използването на мениджърски 

компетенции от участниците в центровете за оценка и развитие извлечени по 

всички правила на диагностичната работа – зад всяка оценка стояха минимум 

двама независими оценители, които формираха становището си след 

двудневни наблюдения включващи разнообразни диагностични методи – 

групови упражнения, ролеви игри и бизнес симулации, тематични групови 

дискусии, самостоятелна работа по бизнес казуси и разбира се психометрични 

тестове и индивидуални полуструктурирани интервюта.  

Аз разполагах и с оценките за интересуващите ме групово-

психодинамични и организационно-психодинамични фактори, които 

представяха състоянието на екипите, от които идваха и към които се връщаха в 

организациите си след участието си в центровете за оценка 320-та оценявани в 

тях мениджъри. 

На основата на тези данни за двата фактора „групова (екипна) 
дефанзивност” и „групова (екипна) сплотеност”, които идваха не от 

центровете за оценка, а от работната среда – непосредствените екипи, - на 

оценяваните мениджъри, аз ги разделих в матрица от девет подгрупи (3 х 3), 

отразяващи равнището на екипната дефанзивност – мениджъри от екипи с 

ниска, средна или висока групова дефанзивност, - и равнището на екипната 

сплотеност – мениджъри от екипи с ниска, средна или висока групова 

сплотеност. За всяка от 9-те клетки в тази матрица бяха изчислени средните 

групови стойности за оценките за всяка от наблюдаваните в центровете за 

оценка мениджърски компетенции. 

 Двата фактора „групова дефанзивност” и „групова сплотеност” 
естествено корелираха негативно при висока статистическа значимост (r = -

.78; p < 0,001), което се очакваше като се има предвид колко е трудно да си 

представиш една група, в която има пасивно-защитна и/или агресивно-защитна 

групова психодинамика да е и с висока групова (екипна) сплотеност. Това ги 

правеше подходящи, почти ортогонални предиктивни фактори, чието влияние 

върху получените в центровете за оценка резултати за текущото състояние на 
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мениджърските компетенции имаше да ни каже нещичко за валидността, 

надеждността и предиктивните възможности на центровете за оценка като 

масово използвана диагностична процедура. 

 Проведеният двуфакторен дисперсионен анализ даде следните 

обобщени резултати. Когато груповата сплотеност в реалната работна 
група (екипа) на оценявания от независими оценители мениджър е висока, 
а груповата дефанзивност на отношенията в реалната работна група 
ниска, оценките за 16 (т.е. 80%) от наблюдаваните общо 20 мениджърски 
компетенции са статистически значимо по-високи от тези при 
мениджърите, които работят в екипни условия на ниска групова 
сплотеност и висока дефанзивност на груповите отношения. Това в 

осъщественото от мен проучване касаеше пряко оценките за представянето на 

повече от половината от участниците (168 човека) в Центъра за оценка в 

следните организационно значими области: 

• Мениджърски компетенции от група А (1-4) Продуктивно решаване 
на проблеми в екип включва компетенциите:  

o А2.Оперативно планиране и управление на проекти; 

o А3.Иновативни решения  

o А4.Стратегическа ориентация.  

• Мениджърски компетенции от група Б(5-10) Стил на лидерско 
действие включва компетенциите:  

o Б5. Управление на промените и риска;  

o Б6. Прилагане на познания, опит и технологии;  

o Б7. Делегиране на отговорности;  

o Б9. Супервизия на сътрудници  

o Б10. Самоконтрол и стресоустойчивост.  

• Мениджърски компетенции от група В (11-14) Стил на 
взаимодействие в екипа включва компетенциите: 

o В11. Ефективно партниране;  

o В12. Социална мрежа; 

o В13. Работа в екип; 

o В14. Авторитет.  
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• Мениджърски компетенции от група Г(15-20) Лична организационна 
ефективност включва компетенциите:  

o Г15. Ориентация към организационните резултати;  

o Г16. Мотивация за обучение  и развитие;  

o Г.17.Ориентация към клиентите;  

o Г.19.Професионално - ролева гъвкавост;  

 

Останалите 20% от оценките (за компетенциите А1., Б8., Г18. и Г20.) 

също са по-високи по абсолютни стойности при мениджърите работещи в 

условия на висока групова сполотеност и ниска групова дефанзивност, но 

тяхното ниво на статистическа значимост не е удовлетворително.  

И обратното, разбира се е валиден резултат – високата дефанзивност 
и дисфункционалност на собствените работни групи и ниската им групова 
сплотеност изпращат мениджърите от тези екипи в групата на участниците 
в центровете за оценка с най-ниски лични резултати по повечето от 
наблюдаваните компетенции.  

 

Няма да ви обременявам със статистическите подробности, но искам да 

ви ангажирам в осмислянето на този конкретен резултат в изследването. 

Излиза, че това, което се случва на мениджърите в тяхната ежедневна 
екипна работа в организациите, от които идваха и в които се връщаха 
след участието си в центъра за оценка има доказано мощно предиктивно 
влияние върху равнището на 80% от оценките в Центъра за оценка за 
текущото владеене и използване на организационно значими 
мениджърски компетенции, включени в използваната многомерна рамка на 

компетенциите. А това са оценки, правени от обучени независими оценители, 

които никога не са били в екипите и организациите, от които идваха 

участниците в 20-те центрове за оценка и развитие на мениджърските 

компетенции. Излиза също така, че участвайки в Центъра за оценка 
мениджърите се представяха не само като индивидуални носители на 
наблюдаваните организационно значими компетенции, а като прототипни 
представители на своите реални работни групи (екипи) и организации. 

Преносите от тези реални групи и организации – били те положителни или 
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отрицателни, - оказват огромно въздействие върху нивото на личното 

представяне на участниците в Центъра за оценка. При това без самите те и 

техните оценители въобще да го осъзнават! 

 

Представете си сега колко центрове за оценка и други диагностични 

процедури за оценка на мениджърските компетенции се организират и 

реализират в световен мащаб ежедневно без въобще да се наблюдават 

откритите от нас преносни ефекти, дължащи се на състоянието на груповата 

сплотеност и дфеназивност на екипите и организациите, от които идват и в 

които се връщат оценяваните индивидуално мениджъри.  

 
Какво точно бяха оценили внимателно подготвените от мен 

оценители във внимателно подготвените като съдържание и процес 20 
центъра за оценка и развитие на мениджърските компетенции?  Личното и 
текущо представяне на участниците на нивото на техните мениджърски 
компетенции в една специално създадена и внимателно контролна 

диагностична среда с високо ниво на диференцираност на използваните 

методи и с всякакви допълнителни мерки за повишаване на валидността и 

надеждността на крайните диагностични изводи, или несъзнаваните ефекти 
на преносите на практики, отношения и опит от реалните екипи и 
организации на участниците в центровете за оценка?  

Системно-психодинамичната интерпретация, която съм склонен да 

приема е, че групово-психодинамичните и организационно-
психодинамичните сили на реалния организационен живот – и за добро, и 
за лошо, - са винаги в действие и каквито и мерки да вземаме за 
методическо осигуряване на валидността и надеждността на центровете 
за оценка като интерактивно-процесуални методи за организационна 
диагностика те ще ни напомнят, че мениджърските компетенции не могат да се 

измерват и оценяват, а и да се развиват изолирано, извън техния конкретен 

системно-психодинамичен контекст – този на реалните групови и 

организационни преживявания, поведения и отношения в организационната 

практика. 
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Само там - в реалната ежедневна практика, в груповия и 
организационния живот, - мениджърите могат да демонстрират, 
валидизират и развиват автентично компетенциите си.  И  да не се 

самозаблуждаваме – само там е и естественото място за една 
интерактивно-процесуална организационна диагностика с висока 
валидност и надеждност, на която да могат да разчитат при избора си на 

адекватни интервенции за екипно и организационно развитие организационните 

консултанти и организационните лидери със системно-психодинамично 

мислене и практика.  
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ГЛАВА 45:   
МОИТЕ 25 „ДЕЖУРНИ” ТЕМИ  
ЗА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ДИАЛОГ 
 
Когато един организационен консултант със системно-психодинамична 

подготовка започва диагностично-консултативната си работа по нов проект с 

нова организация-клиент, много скоро за него става очевидно, че много от 
нужните му данни могат да бъдат получени от относително малко хора в 
организацията. Тези хора – в средния и висшия мениджмънт, в групите от 

служители с опит, постижения, статус и авторитет, в синдикалната организация 

и в неформалните общности и „тъмните кътчета” в организацията, - са 

източниците на информация за историята на организацията, за проблемите в 

нейното текущо функциониране и развитие. 

 След като ги идентифицира, запознае се с тях и ги привлече за участие в 

диагностично-консултативния процес, организационният консултант се нуждае 

от време и пространство за една дълбочинна, екстензивна (обхватна) и 

интерактивно-процесуална организационна диагностика. Той има да говори с и 

да изслушва – лице в лице, а не само чрез размяна на анкети и въпросници, - 

много хора във всички части на организацията. И това в един специален 

диагностичен контекст – организационният консултант не е организационен 
консултант, ако не наблюдава продължително, внимателно и търпеливо 
как хората и групите в организацията функционират в трудовото си 
ежедневие на работното си място – както в рутинни, така и в извънредни 
обстоятелства; както на самото им работно място, така и през обедните 
почивки и в контактите им в средата около организацията. Тук в тази 

необятна диагностично-консултативна територия той се вслушва в това какво и 

как говорят хората от организацията-клиент, какво преживяват, чувстват, 

мислят за организацията, за себе си и другите в нея, за отношенията помежду 

си, за проблемите и очакванията си. Наблюдавайки ги как работят и живеят 

заедно в организацията си и в нейните реални подгрупи. 

 Това вслушване е възможно само като интерактивно-процесуален 

анализ в група, като групов диалог – в „групи от двама” когато консултанта 

провежда индивидуални събеседвания или в малки и по-големи диагностично-

консултативни групи с участието на различни хора от организацията-клиент. 
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Груповият диалог може да е напълно свободен и открит за всичко, което се 

случва в самия процес на съвместна диагностично-консултативна работа. В 

тези условия всеки диалог неизбежно се тематизира от самите представители 

на организацията и процесуалните намеси на консултанта. Диагностично-

консултативният диалог може да бъде и „минимално структуриран” от темите, 

които внимателно и дозирано внася за анализ, изясняване, конфронтация и 

интерпретация самия организационен консултант. Едва след като тази част от 

диагностично-консултативната работа се е разгърнала може да се мисли и за 

други средства за събиране на диагностична информация – анкети и 

въпросници, например. 

 Няма организационен консултант без „дежурни” теми за 
диагностично-консултативен групов диалог. Те идват от самото 

предварително задание, от първоначалния договор с организацията-клиент, но 

и от целия досегашен опит на консултанта, от изходната му хипотеза за 

организацията и за собствената му работна задача, и – разбира се, - от личния 

му диагностично-консултативен стил.  

Опитните организационни консултанти със системно-
психодинамична подготовка избягват да задават много въпроси и 
предпочитат да се вслушват внимателно и активно в асоциативния поток 
и свободните дискусии между участниците в диагностично-
консултативните групи, задавайки само кратки доуточняващи въпроси 
или въпросите, които хората от организацията се затрудняват сами да си 
поставят за открито обсъждане. В тази диагностично-консултативна ситуация 

данните са богати, разхвърляни, но и много по-валидни и подробни, отколкото 

са данните от структурираните анкети и въпросници. И това е естествено – 

интерактивно-процесуалния подход към организационната диагностика 

позволява хората по-пълноценно да се отворят, открито да изразяват мненията 

си, да споделят наблюденията, преживяванията и идеите си, без да бъдат 

„форсирани” с предварително готови въпроси или „възпирани” и „канализирани” 

да говорят по-определени, но не от тях самите теми.  

Всяка организационна диагностика е комплексна интервенция – 

например, всяко повече или по-малко структурирано интервю или всеки 

структуриран от консултанта въпросник е форма на проективна техника. Много 
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хора се затрудняват и се самонасилват да отговарят на въпроси, които не ги 

занимават обикновено в реалния им групов и организационен живот. Това 

насища диагностично-консултативния процес с допълнително напрежение, 

изкуственост и често се отразява върху валидността и надеждността на 

диагностичната информация. Ефективният диагностично-консултативен 

процес, в който консултанта се вслушва в това какво и как му говорят хората от 

организацията на собствения „език” на организацията, обаче, винаги съдържа и 

много възможности за консултанта – следейки внимателно текущия текст, 

подтекст и контекст на груповия диагностично-консултативен диалог, - да 

изследва интересуващите го теми. Тях аз определям като „дежурни” теми за 

вграждане в естествения ход на автентичния диагностично-консултативен 

диалог. 

 Тук ще ви представя моите 25 „дежурни” теми за вграждане с много 

кратка обосновка на диагностичната значимост на всяка от тях: 

• Тема 1: „Как сте днес?”. За мен е много важно да знам как се 

чувстват, какво преживяват хората, с които се срещам в началото на 

срещата ни. Точно в този момент, „тук и сега” и в текущия ден от 

живота и работата им. Това е много важно, за да започна да вниквам 

в психодинамиката на контекста на срещата ни – била тя 

конфиденциално индивидуално събеседване или открита дискусия с 

цялата организация в едно отворено пространство. Затова „как сте 

днес?” и „Как е животът?” не са просто въпроси за загряване и 

„разтапяне на ледовете”, а много важни диагностични и диалогични 

теми. Никога не забравям, че аз също мога да бъда попитан същото 

от моите събеседниците и им дължа честен отговор. 

• Тема 2: „Разкажете ми за себе си, за живота си и опита си 
преди да започнете да работите в тази организация”. 

Отговорите на този въпрос обикновено съдържат значима 

диагностична информация за биографията, историята и опита на 

личността на събеседниците ми – техните самоописания така както 

самите те ги конструират, разгръщат, представят и споделят с мен и с 

другите участници в диагностично-консултаивния диалог ми дават 

много важни индикации за личния контекст, в който се намира всеки 
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от събеседниците ми. Извеждането на тази тема в началото на 

диагностично-консултативния диалог е и възможност за 

идентифициране на личните потребности и нагласи на участниците в 

него, за анализ и разбиране на дистанцираността или близостта им 

към случващото се между нас, за собствената им идентичност и за 

екзистенциалната им ситуация. 

• Тема 3: „Разкажете ми за организацията. Как тя е станала 
това, което е сега?”. Тук отговорите обичайно представят 

историята на организацията както хората в организацията я разбират 

и разказват. Неизбежно се появява и информация за това как те се 

инвестират в организацията, но и проличава доколко разказваната 

история на организацията е отражение на индокринацията на 

членовете й. Слушам внимателно как хората с различен по 

продължителност стаж и с различен йерархичен статус в 

организацията разказват историята на развитието й до този момент. 

Това ми дава възможност да вникна в това как хората интерпретират 

досегашното развитие на организацията, кои са за тях ключовите 

маркери (жалони) и събития в тази история, промените в еволюцията 

й – особено тези, които са им въздействали или които имат 

субективно значение (личностен смисъл) за самите тях като членове 

на организацията. Тази тема винаги отваря дискусия за силите, които 

влияят на хода и структурата на организационния живот, за решените 

и нерешените проблеми в миналото на организацията и за 

отношението на хората към тях. Тук е мястото да отбележа, че всяка 

от „дежурните” ми 25-теми има и свой „дежурен” придружаващ въпрос 

– „Още нещо по тази тема?”  Задавам го не от любопитство, а 

просто защото знам, че винаги има от това „още нещо” по всяка тема, 

във всеки разговор. Става и с минимално окуражаване – кимване, 

поглеждане в очите и „Хм, да, моля продължете”. Количеството и 

качеството на диагностичната информация по тази тема могат да са 

отличен ориентир за това дали събеседника ми изпитва явен или 

скрит натиск да говори с мен по един премерен и канализиран начин 

за това какво се случва в организацията, дали има личен разказ или 
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само „преразказва” официалната история на организацията както му е 

била представена или внушена. 

• Тема 4 (а): „Каква е вашата работа, какво работите в тази 
организация?”.  Тази подтема хвърля светлина върху конкретната 

информация за личната, екипната и организационната работна 

задача. Разбирането на тези работни задачи от събеседниците ми, 

както и това как се чувстват по отношение на тях ми позволява да се 

приближа до тяхната трудово-професионална, групова и 

организационна роля и Аз-идентичност, да усетя дали виждат себе си 

в организацията само в тесните граници на професионалната си роля 

и длъжността си или се разглеждат като ангажирани и с по-

обхватните цели и мисията на организацията като цяло, като човешка 

общност със сложна структура и много функции. А също и да науча 

повече за това какви са отношенията на събеседника ми с другите 

хора в организацията и дали преживява ролеви или други – 

междуличностни, групови или междугрупови, - напрежения, влияния и 

конфликти. 

• Тема 4 (б): „Що за място е тази организация за човек с вашата 
работа?”. Понякога тази подтема, която касае емоционалното 

усещане за организацията като работодател се появява в 

диагностично-консултативния диалог много по-директно „харесва ли 

ви да работите тук?”. Отговорите носят информация и много 

споделени преживявания какво означава (какъв е личностния смисъл) 

за всеки от събеседниците ми това да е член на организацията, да 

работи в нея, да заема една или друга позиция в структурата й; какви 

са манифестираните и латентни противоречия и конфликти, надежди, 

фантазии и аспирации в организационния живот. Дали се надява да 

израства и да се развива в тази организация? Или е обречен на 

застой и кариерна безперспективност? Какви са текущите му дилеми и 

предизвикателство на работното място? И доколко се справя с тях? 

• Тема 4 (в): „И защо?”. Това е подтемата за основанията – 

ценностите или конфликтите, - за това събеседника ми да харесва 
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или не работата си в организацията, отношенията между хората в нея 

и самата организация.    

• Тема 5 (а): „Разкажете ми за хората в организацията”. Тази 

подтема е естествено продължение на диалога по подтеми 4(а) и 4(б) 

и носи ценна диагностична информация за потребностите и 

преживяванията на събеседниците ми в организационните 

отношения. Дали получава нужната подкрепа, какво е мястото му в 

йерархично-властовата структура на организацията, какви са 

свързаностите му с другите, его-идеалите и конкретните други, с 

които се идентифицира или от които се дистанцира? Как се 

удовлетворяват тези потребности в групов и организационен 

контекст? Какви са отношенията с авторитетните фигури в 

организацията и мн.др.? 

• Тема 5 (б): „Какъв би трябвало да е човек, за да бъде приет да 
работи в тази организация?” Отговорите и дискусиите по тази 

подтема обикновено са много полезни за диагностиката на 

организационния имидж сред хората в организацията, за разкриване 

на възприятията на събеседниците ми за действащата в 

организацията  организационна култура, за това как хората в 

организацията се идентифицират с нея и атрибутите й – ценности, 

цели, условия на труд, отношения и обществен престиж. Какво е 

нужно, за да станеш, останеш или престанеш да си част от 

организацията? Нерядко груповите дискусии по тази подтема са 

прекрасна диагностична ситуация за анализ и интерпретация на 

организационната култура и текущи организационен климат. 

• Тема 5(в): „Ако наемахте някого да работи в организацията на 
място като вашето, какви качества би трябвало да 
притежава този човек?” Подтемата носи богата диагностична 

информация за его-идеалите на хората в организацията, за това 

какво смята всеки от тях по отношение на това „какъв би трябвало да 

бъде” тук – в тази организация и организационна роля.  Но 

поставянето им често разкрива и тревогите, и несигурността на 

хората в организацията, неопределеността на организационните им 
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роли и отговорности. А и какви са източниците на стрес или 

конфликти на работното място и в организационните отношения? 

• Тема 6(а): „Разкажете каква подкрепа получава човек в тази 
организация, за да може да си върши добре работата”. Тази 

подтема е насочена към събирането на диагностична информация за 

съдържанието и ефективността на организационната система за 

подкрепа на хората в групите на организацията.  Поставянето и на 

обсъждане често разкрива от каква подкрепа се нуждае всеки от 

събеседниците ми и доколко потребностите и очакванията му се 

разпознават и удовлетворяват. Нерядко това носи и информация за 

това как хората в организацията съвместно се справят с 

предизвикателствата в работата и отношенията си. 

• Тема 6(б): „Разкажете за това каква подкрепа получавате в 
момента и от каква подкрепа ще се нуждаете и в бъдеще”. Тази 

подтема е всъщност „Какво по-конкретно по Подтема 6(а) 

можете/искате да споделите от своята собствена текуща ситуация?”. 

Тя персонализира преживяванията и често в диагностичния диалог 

разкрива емоциите и потребностите на събеседника относно 

получаваната и търсената подкрепа от организацията и конкретните 

хора и групи в нея. 

• Тема 6(в): „Колко и какъв тренинг получават хората в 
организацията?”. Това е конкретно проучване на съдържанието, 

насочеността и ефективността на официалните организационни 

програми за обучение и развитие. Често обсъждането на тази 

подтема хвърля светлина върху областите, в които хората в 

организацията преживяват затруднения или получават съдействие да 

напредват в съответствие с личните си планове за професионално 

развитие и кариерна реализация. 

• Тема 6(г): „Как разбирате как се справяте със задачите и 
задълженията си в организацията?”. Обсъждането на тази подтема 

обикновено носи информация за характеристиките и действието на 

механизмите за обратна връзка и оценка на изпълнението на 

задачите, разкрива се същността и качеството на отношенията 
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„началник-подчинен”, но заедно с това и източниците на напрежения и 

съревнование между колегите, емоциите в съвместната работа и 

много други аспекти от организацията й – системите на контрол, 

мотивационните процеси, процедурите за атестация и промоция, 

лидерския вакуум, поводите и причините за взаимни критики и 

обвинения и т.н. 

• Тема 6(д): „Какво се случва когато възникнат проблеми?”. 

Много важна тема за диагностичен диалог, която разкрива 

действащите механизми за справяне с проблемите на индивидуално, 

групово и организационно равнище. Тук е важна по-честата употреба 

на добавката „Моля, дайте конкретен пример”. 

• Тема 6(е): „Как организацията се грижи за хората в нея?”. Тук 

обикновено дискусиите са трудни за удържане и изключително ценни 

от диагностично-консултативна гледна точка.  

• Тема 6(ж): „Как хората в организацията се грижат един за 
друг?” е много добро продължение на дискусията по подтема 6(е), 

което ни казва много за груповата и организационната 

психодинамика, за това колко са близки, сплотени или обратното – 

фрагментирани и дисфунционални – груповите и организационните 

отношения. Тук също е важно редовното минимално окуражаване с 

„Моля, дайте конкретен пример”. 

• Тема 7(а): „Във всяка организация има важни правила и норми, 
които всеки е длъжен да спазва. Какви са те в тази 
организация?”. Обсъжданията по тази подтема носят ценна 

диагностична информация за ключовите проблеми в системите за 

организационен контрол, за табутата, оперативните норми и реалните 

ценности в груповия и организационния живот. Научаваме доколко 

тези  правила и норми са действени, как са или не са част от 

организационната идентичност и практика на хората в организацията. 

Доколко организацията е ригидна или гъвкава в прилагането и 

усъвършенстването им. 

• Тема 7(б): „Как точно работят те при вас?” е покана за още, по-

конкретна диагностична работа. 
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• Тема 8(а): „Кога сте най-натоварени с работа?” е темата за 

организацията на труда, за трудовото натоварване и неговите 

причини и последствия за хората в организацията и за нейните 

резултати. 

• Тема 8(б): „Как изглежда един типичен работен ден тук?” е 

изследване на реалните трудови и организационни процеси в 

ежедневието на организацията, което особено ценно, ако се допълва 

и с директно и достатъчно продължително наблюдение в реално 

време от страна на организационния консултант. 

• Тема 8(в): „Защо според вас е така?” е покана за съвместен 

анализ на диагностичната картина очертана при обсъждането на 

предходите подтеми и я допълва с ценни идеи и интерпретации от 

страна на участниците в диагностично-консултативния процес. 

• Тема 9: „По какъв начин хората в организацията научават 
какво се случва в нея?” Това всъщност  е огромната тема за 

организационната система за комуникация и информационен обмен. 

Обсъжда се ефективността и надеждността на каналите и средствата 

за комуникация от индивидуална, групова и организационна гледна 

точка. Може да се стигне и до това, което в системната 

психодинамика се нарича „параноидна фантазия” за това, че само 

това, което се спуска „отгоре” е от значение или до разкриване на 

емоционално наситени преживявания като безпомощност, недоверие 

и тревожност в различните комуникативни канали на организацията. 

Тук никога не е излишно да се добави класическото „Имате ли да 

кажете още нещо?” 

• Тема 10(а): „Какво мислят хората извън организацията за 
нея?” Тази тема отключва много проекции в диагностично-

консултативния диалог, но дава реална информация за това какво 

хората в организацията биха искали другите да мислят за нея. Много 

често се атакува публичния образ, фасадата на организацията, 

нейните неавтентични опити да поддържа имидж и да насажда 

социална идентичност, които не съответстват на преживяванията на 

хората, които работят в нея. Този тип тематични дискусии – колкото и 
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емоционално натоварващи да са, - често водят до важни действени 

прозрения за нужните организационни промени. Затова е важно да не 

се пропуска редовното минимално окуражаване с „Моля, дайте 

конкретен пример”. 

• Тема 10(б): „А защо е така?” е самоподразбираща се покана за 

изясняване, конфротация, анализ и интерпретация на всичко 

споделено в дискусиите по подтема 10(а). 

• Тема 11(а): „Как организацията се опитва да се движи „в крак” 
със света около нея?” е темата за анализ на свързаността и 

гъвкавостта (адаптивността) на организацията в нейния 

икономически, социален, политически и технологичен контекст. 

Експлицират се много проблеми, тревоги и фантазии за развитието на 

организацията, за реалните, символичните и въображаемите външни 

заплахи и вътрешни страхове и дефицити, за отношението на хората 

в организацията към нейното текущо функциониране и към 

възможностите за развитие в бъдеще. 

• Тема 11(б): „Кои са най-важните неща, които правите в 
организацията, за да не изоставате?” е покана за фокусиране на 

диагностичния диалог по тази тема и насочване към това как хората 

разбират организационните стратегии, приоритети и какво е 

разминаването между идентификациите с организационните идеали и 

обратната връзка от проверките на реалността. 

• Тема 11(в): „Как се изполват опита и идеите на хората в 
организацията?” е подтемата за „утилизацията” на 

организационния капацитет. Често обсъжданията по тази подтема 

разкриват как хората участват във вземането на решенията в 

организацията, има ли съпротиви и неизползвани резерви, как се 

осигурява и стимулира приноса на хората за нейното развитие. 

• Тема 12: „Как организацията използва информацията, с която 
разполага? е диагностичната тема за информираността и 

организационната компетентност и иновативност на индивидуално, 

групово и организационно равнище. Тук често се разкриват 
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вътрешните „бариери” пред развитието – дефанзивността, 

съпротивите, прокрастинацията и мн.др. 

• Тема 13: „На какво наистина се държи в тази организация?” е 

голямата тема за его-идеала на организацията, около който хората в 

нея би следвало да се обединяват, идентифицирайки се автентично, 

а не само декларативно с него. Диагностичната работа по тази тема 

показва доколко хората в организацията са наясно и са ангажирани с 

посоката на нейното усъвършенстване и развитие. Важно и да се 

проследи как хората в организацията биват мотивирани да се 

ангажират с нужните промени на индивидуално, групово и 

организационно равнище. 

• Тема 14: „Ако организацията беше човек, как бихте го 
описали?” е една проективна тема за диагностично-консултативна 

дискусия, която обикновено се посреща добре дори в организации с 

много негативизъм, фрустрация и нерешени проблеми. Груповите 

дискусии, например, дават представа за организационния имидж на 

хората в организацията. Не бива да се забравя и подтемата „Винаги 

ли този „човек” е бил/ ще си бъде такъв?”. 

• Тема 15: „Колко жизнена е тази организация?” е „дежурната” тема 

за диагностична работа с представата на хората за енергичността и 

потенциала за развитие на организацията им. Тя носи много 

информация за груповите и организационни отношения в контекста на 

обсъждането на готовността за промяна и развитие. 

• Тема 16: „Познават ли хората тук бизнеса на организацията?” 
е много важна тема за обсъждане в диагностично-консултативния 

процес. Става дума за това дали хората в организацията на 

индивидуално, групово и организационно ниво са адекватно 

информирани и организационно компетентни и доколко успеха и 

развитието на организацията са станали част от собствената им Аз-

концепция. Организационният консултант със системно-

психодинамична подготовка може да научи много за състоянието и 

перспективите на организацията, вслушвайки се в примерите, които 
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събеседниците му дават за своята и на колегите си организационна 

идентичност. 

• Тема 17: „В какво здраве е тази организация?” е „дежурно” 

продължение на диагностичната работа по предходните теми. Тук е 

важно да се отбележи, че обсъжданията по нея разкриват в голяма 

степен каква е трансферентната реалност в организацията – доколко 

хората разчитат на организацията, какви силни страни и проблеми й 

приписват, как проектират върху нея потребностите и очакванията си 

да са част от една жизнена, напредваща и успешна човешка общност. 

Дали хората идентифицират собственото си бъдеще с работата и 

мястото си в организационния живот? Тук е полезно да се използва 

още едно класическо средство за минимално окуражаване на 

събеседниците „Бихте ли казали какво точно влагате в току-що 

казаното...?”. 

• Тема 18: „Какво прави сега организацията за здравето си?” е 

покана за задълбочен диагностичен анализ на съдържанието, 

характера и ефективността на конкретните текущи действия и усилия 

на индивидуално, групово и организационно ниво за оцеляването, 

напредъка и справянето на организацията с предизвикателствата в 

нейната вътрешна и външна реалност. Тук се говори много за 

реалните проблеми в организационния живот. И за симптомите на 

ненужните несъзнавани, но непрекъснати и в крайна сметка 

дисфункционални защити и съпротиви срещу промяната. 

• Тема 19: „Какво може да спрем да правим?” е „дежурната” тема за 

нужните първи стъпки на индивидуално, групово, междугрупово и 

организационно ниво по пътя към желаната организационна промяна. 

Става ясно разбират ли хората централните, конструктивни процеси и 

функции, които движат груповия и организационния им живот и 

ангажират ли се по-конкретен, персонализиран начин с реална 

подкрепа за тях или – съзнателно или не, - ги препятстват и 

саботират. И ако, да – защо и докога? 

• Тема 20: „Към кого извън организацията е насочено вниманието 
й? е диагностично-консултативната тема за анализ и интерпретация 
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на мисията на организацията в контекста на преосмислянето на 

нейната стратегия за развитие. Кои са целевите и референтните 

външни групи на организацията? Откъде идват външния натиск и 

възможностите за развитие? Как ни въздействат в действителност 

тези сили, групи и тенденции? Какво правим ние с тях? И защо? 

• Тема 21: „Какво бъдеще ни очаква в тази организация и защо? е 

друга голяма „дежурна” тема за диагностично-консултативна работа 

на всички нива в организацията. Разкрива се оптимизма или 

песимизма, увереността или разочарованието и отчаянието на хората 

в организацията, но още по-важно – споделят се отговори на въпроса 

„Защо?”. 

• Тема 22: „Какво бихте предприели веднага, ако вие сте лидер на 
тази организация?” е друга проективна тема за диагностичен 

диалог с всеки участник в диагностичните взаимодействия в 

организацията-клиент.  Тя има отношение към най-важните проблеми 

и предизвикателства пред организацията – дали те се познават от 

хората и дали се преживяват от тях като непосилни свръх-задачи или 

като напълно осъществими, но все още не взети решения. Много 

важен диагностичен момент е какво чувстват и мислят хората в 

организацията за нейното ръководство. Какво очакват то да направи? 

В какво биха го подкрепили, а в какво – не? 

• Тема 23: „Обмисляйки отново всичко, за което стана дума 
дотук, колко от хората в организацията мислят като вас?” 
Тази тема е не просто „дежурна”. Тя е задължителна в диагностично-

консултативния процес разчитащ на методите на интерактивно-

процесуалния анализ. Най-малкото, което може да ви даде 

поставянето й е информация за това дали събеседниците ви се 

чувстват като част от мнозинството в структурата на организацията 

или са изтласкани на опасни за тях позиции като „девиантни 

дисиденти” или потенциални „изкупителни жертви”.  

• Тема 24: „Има ли тема, която не сме разгледали до този 
момент, а вие смятате, че без това работата ни няма да е 
завършена?” 
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• Тема 25: „Какво чувствате и мислите за работата ни днес?” 
 

Разбира се, това са моите „дежурни” теми в диагностичния диалог. 

Винаги по-важни от тях са реалните теми, по които организацията говори на 

консултанта си.  

И тук отново ще повторя нещо заради важността му за валидността и 

надеждността на организационната диагностика. Организационният 
консултант не е организационен консултант със системно-
психодинамична ориентация, ако не е готов да се ангажира да наблюдава 
продължително, внимателно и търпеливо как хората и групите в 
организацията наистина функционират, какво преживяват, правят и как си 
взаимодействат в реално време и в естествената екология на 
организационния живот.  

Само там – в наблюдението – без да задава въпроси и да предлага теми 

за диагностично-консултативна работа ще регистрира и симптомите за 

реалните проблеми на организацията, които хората в организацията много 

често не осъзнават или ако осъзнават не искат да се обсъждат. 
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ГЛАВА 46:   
РАННИТЕ ТРЕВОЖНИ СИМПТОМИ,  
КОИТО ОРГАНИЗАЦИЯТА ИМА,  
НО НЕ МОЖЕ ДА ОБСЪЖДА САМА 

 

Често в различните програми за подготовка и супервизия на организационни 

консултанти и треньори за групово-динамичен психотренинг по-млади и 

неопитни колеги ме питат какво точно да наблюдават в групите и 

организациите, за появата и честотата на кои ранни „тревожни симптоми” 
да следят в работата си, без да разчитат, че хората от организацията 
могат сами да ги опишат и споделят.  

Отговарям им, че описанията и класификациите на тези симптоми са 

много повече от тези, с които си служат клиничните психолози, 

психотерапевтите и психиатрите (например, DSM-V или ICD-10), но да започнат 

с повишаване на диагностично-консултативната си чувствителност към 

признаците за дисфункционални (разстроени, „невротични”) 
междуличностни, групови, междугрупови и организационни отношения, 

предложени в адаптирания от мен диагностичен модел за организационните 
неврози на Кетс де Фрийз и Милър (Kets de Vries и Miller, 1984). 

Може да се каже, че всеки тип разстроени отношения в междуличностем 

групов, междугрупов, организационен и социален план има свои ключови 

индикативни характеристики, своя интерсубектна феноменология и видима 

поведенческа манифестация във взаимоотношенията между отделни хора или 

групи хора в социален контекст. Това позволява да се говорим за поне три нива 

на описание на симптоматиката на разстроените, невротични отношения между 

хората, които както стана дума и в други части на книгата могат да 

класифицират в специфични диагностични групи (типове дисфункционални 

отношения). Нивата, на които те могат да се наблюдават в междуличностен, 

групов, междугрупов, организационен и социален план са: (а) индикативни 
характеристики (симптоми), (б) интерсубектна феноменология (фантазми) 
и (в) дисфункционални поведения.  

Симптоматиката на параноидния тип разстроени (невротични) 
отношения в междуличностен, групов, междугрупов, организационен и 

социален контекст включва: 
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Основни индикатори: 

• подозрителност и недоверие (липса и неустойчивост на доверителни 

отношения) към другите в групата, организацията и обществото; 

• свръхчувствителност и свръхбдителност, водещи до постоянно 

състояние на тревожно очакване на ескалация на неблагоприятните и 

заплашителни ситуации и действия на околните в междуличностен, 

групов, организационен и социален контекст; 

• очакване за нарастваща реална или потенциална заплаха и 

застрашеност на собствената позиция в групата, организацията и 

обществото; 

• повишена готовност да се контрират възприеманите заплахи;  

• свръх-загриженост за скритите мотиви и особения смисъл на действията, 

поведението и ролята на другите; 

• разширен обхват на вниманието – постоянно оставане „нащрек”, за да се 

долови и най-малката промяна в обстановката, особено ако потвърждава 

постояно поддържаната собствена система от опасения и подозрения; 

• хладна, прикриваща емоциите и представяща се за рационална 

собствена позиция. 

Интерсубектна феноменология (фантазми): 

• „Не, наистина не мога да имам доверие на когото и да е тук”; 

• „Тук има хора, процеси, сили, които се отнасят злонамерено към мен и 

моите интереси”; 

• „По-добре ще е да внимавам повече и да съм постоянно „нащрек” – 

всичко може да се очаква от тия тук”; 

• „Трябва да съм в състояние да се предпазя и защитя...Постоянно трябва 

да съм в готовност за самоотбрана”. 

Дисфункционални поведения: 

• повече или по-малко разстроени връзки с действителността и 

изкривяване на картината за реалното състояние на нещата, дължащи се 
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на свръхангажирането с проверките и потвърждаването на опасенията и 

подозренията;  

• снижен и дори трайно отсъстващ капацитет за спонтанно, автентично и 

непресторено поведение;  

• манифестирани защитни диспозиции и  поведения с нарастваща и бързо 

ескалираща примитивизация (невротични съпротиви). 

Симптоматиката на компулсивно-натрапчивия тип разстроени 
(невротични) отношения в междуличностен, групов, междугрупов, 

организационен и социален контекст включва: 

Основни индикатори: 

• отчетливо проявени тенденции към перфекционизъм и 

свръхвзискателност;  

• свръхангажираност с тривиални подробности и рутинни 

(ритуализирани) поведения, процедури, протоколи и начини на 

изразяване; 

• изискващо настояване другите и всички в организацията да правят 

нещата така както се изисква; 

• отношенията между хората, организационните звена и йерерахичните 

нива се разглеждат само в термините на команден ред, 

разпоредителни и контролни правомощия, подчинен и/или 

доминантен статус; 

• отсъствие на спонтанност; 

• неспособност за релаксация и неформалност; 

• тенденция към дребнавост, догматизъм и заядливост. 

Интерсубектна феноменология (фантазми): 

• „Не мога да разчитам, че нещата ще се случват както трябва от само 

себе си”; 

• „Трябва да имам постоянен контрол, иначе всичко ще се провали”; 
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• „Постоянно във всичко трябва да се намесвам, ако не искам нещата 

да тръгнат в нежелана посока”; 

• „Толково е лесно нещата тук да тръгнат на зле, ако не внимавам 

точно какво и как правим”. 

Дисфункционални поведения: 

• изразена ориентация навътре, „към себе си”; 

• крайна нерешителност, скованост и готовност да се отлага; 

• избягване, дължащо се на постоянен или изострен страх от допускане 

на грешки; 

• неспособност да се отклони (дори при промяна в ситуацията) 

поведението от предварително избран сценарий или план за 

действие; 

• извънредно уповаване на правила, регулации и по-рано изработени 

схеми за работа и взаимодействие в организационния живот; 

• отказ да се види „по-голямата картина” или да се отчита динамиката в 

контекста, конкретната текуща ситуация; 

• свръх-реагиране на критики, инициативи и предложения за промяна. 

 Симптоматиката на драматично-истериоидния тип разстроени 
(невротични) отношения в междуличностен, групов, междугрупов, 

организационен и социален контекст включва: 

Основни индикатори: 

• постоянно драматизиране с централна (водеща) роля за собственото 

„Аз”; 

• трудноудържимо и многопосочно привличане на вниманието върху 

собствената личност; 

• нарцистична свръхангажираност както със собствените идеи и 

постижения, така и с нуждата околните да ги забелязват, харесват, 

адмирират или да им служат; 
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• постоянно търсене на изява и възбуда пред публика, и превръщане на 

работните взаимодействия и контакти в представления, изпълнения 

пред аудитория; 

• резки преходи от свръхидеализизиране до пълно обезценяване на 

околните в зависимост от собствените нужди и настроения; 

• склонност да се експлоатират и манипулират другите в групата, 

организацията и обществото; 

• трудности в концентрацията и/или резки промени в обхвата, 

устойчивостта и дълбочината на вниманието към случващото се в 

междуличностните, груповите отношения, организационния и 

социалния живот. 

Интерсубектна феноменология (фантазми): 

• „Нужно ми е постоянно да привличам и задържам вниманието и да 

впечатлявам или респектирам другите в тази организация, за да им 

показвам какво мога и колко съм значим”; 

• „Хората са важни за мен, защото могат да ми потрябват и защото 

искам да ме харесват”; 

• „Допада ми да ми показват колко силно им въздействам”. 

Дисфункционални поведения: 

• повърхностност;  

• повишена внушаемост; 

• по-висок риск за преминаване от света на фактите и доказателствата, 

към пожелателното, самовлюбено, самообслужващо се или 

комформно мислене и поведение на основата на допускания, 

предположения и собствени непроверени в действителността мнения; 

• околните често се чувстват използвани, манипулирани или свеждани 

до „публика”. 
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Симптоматиката на депресивния тип разстроени (невротични) 
отношения в междуличностен, групов, междугрупов, организационен и 

социален контекст включва:  

Основни индикатори: 

• чувство на вина и загуба на собствената значимост; 

• самосъжаление и себеобвинения; 

• усещане за неадекватност и загуба на интерес и ориентация към 

ситуациите и процесите в организацията; 

• чувство за безпомощност и безнадеждност; 

• оставяне на нещата да се случват от само себе си или както дойде; 

• влошена способност за ясно и логично мислене за нещата; 

• загуба на интерес и липса на инициатива за предприемане на 

конкретни действия; 

• ниска или напълно липсваща мотивация за постижения и промяна; 

• неспособност да се изпитва удоволствие; 

• затвореност; загуба на самоуважение. 

Интерсубектна феноменология (фантазми): 

• „Няма никаква надежда нещо да промени нещата тук”; 

• „Не съм способен да направя каквото и да е, за да си подобря 

положението”; 

• „Нищо няма да стане, нищо не може да се направи”. 

Дисфункционални поведения: 

• свръхпесимистичен поглед към всички и всичко; 

• трудности в концентрацията на вниманието и организацията за 

действие; 

• потиснатост и нежелание да се действа; 

• нерешителност, пасивност, дезангажиране. 
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Симптоматиката на шизоидния тип разстроени (невротични) 
отношения в междуличностен, групов, междугрупов, организационен и 

социален контекст включва: 

 

Основни индикатори: 

• откъсване, себеотстраняване и себеотчуждение от случващото се в 

живота на групата, организацията и обществото;  

• дезангажиране и незаинтересованост; 

• отдръпнатост и невъзприемчивост; 

• масивно и пълно отчуждение; 

• липса на чувствителност, възбудимост и неспособност за 

съпреживяване с другите в групата, организацията и обществото; 

• безразличие към критики и похвали, санкции и награди; 

• снижен или липсващ интерес към текущи и бъдещи събития и 

дейности; 

• хладна, дистанцирана позиция; 

• безчувственост.  

Интерсубектна феноменология (фантазми): 

• „Реалността е непоносима и светът около мен не ми носи 

удовлетворение”; 

• „Каквото и да правя с другите, нещата все ще се обръщат срещу мен 

и ще ми причиняват болка и вреда”; 

• „Не съм за това, по-сигурно за мен е да се държа настрана от всичко 

това”. 

Дисфункционални поведения: 

• емоционална изолация, водеща до отказ от взаимодействия и 

взаимозависимост с другите в междуличностен, групо, 

организационен и социален контекст; 
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• себичност; 

• капсулация в пасивно-защитни или агресивно-защитни поведения, или 

в резултат на скъсването на връзките с действителността и с 

околните задълбочваща се регресия в състояние на пасивна агресия 

и невротични и психотични реакции. 

На първо време този кратък списък е едно достатъчно добро начало за 

всяко диагностично наблюдение на тревожните сиптоми за реални проблеми в 

груповия, организационния и социалния живот и в диагностично-

консултативния процес. Все пак това в голямата си част това са преживявания, 

поведения и отношения, които много често хората не осъзнават като тревожни 

сигнали (симптоми) или ако ги осъзнават, не желаят и не могат да ги обсъждат 

без външна помощ.   

Експлицирането, изясняването и интерпретацията им 
(конфронтацията с тях) е, обаче, неотменна част от диагностично-
консултативната работа на организационния консултант със системно-

психодинамична подготовка. 
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УВОД 
Когато разглеждаме консултирането за организационно развитие основаващо 

се на принципите на груповата и организационната психодинамика, това на 

практика означава, че преосмисляме системно-психодинамично намесите, 

интервенциите си в организационното функциониране, а това винаги е много 
отговорно присъствие в живота, в съществуването и еволюцията на 
хората и техните системи – групи, организации, общности и общество.  
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ГЛАВА 47:   
ЧИЕ Е ВСЕ ПАК ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ? 
 

Позволете ми няколко думи за традициите и текущите практики 
в психоанализата, без чието познаване и разбиране е трудно да се практикува 

системно-психодинамично организационно консултиране. 

Традиционно психодинамичното изследване и психодинамичната 

практика в психологията и психотерапията се смятат за насочени:  

(а) към разбирането на множеството несъзнавани сили, които 

движат функционирането на ума и поведението на човека (Brenner, 1957)  

и (б) към съставянето на колкото е възможно по-пълна картина от 

познания за трите инстанции ("то", "аз" и "свръх-аз"), от които се смята, че е 

изградена психичната организация на личността, и за техните отношения 

помежду им и с външния свят (Freud, 1936, рр.4-5).  

За да изследва отношенията между различните психични сили с 

определен акцент върху това как те влизат в конфликт помежду си, клиничната 

психоанализа изучава „инфантилните фантазии пренесени в живота на 

възрастния, въображаемите начини за задоволяване или нежеланите санкции и 

наказания за удовлетворяването на тези сили” (Freud, 1936, р.4). Целта на 

подобни проучвания е да се помага на хората в клиничните условия на 

психотерапията и психологичното консултиране.  

Клиничната психоанализа ни говори основно за хората и техните 

затруднения и страдания в живота; за отношенията, в които те могат да влезат 

с професионалната помощ на аналитика, за да се постигне по-дълбоко 

себеразбиране; за обогатеното лично усещане за субективния смисъл на 

живота и за по-голямата степен на лична свобода и отговорност (Mitchell 

& Black, 1995, стр.253). В съвременния клиничен контекст, психоанализата се 

стреми да повлияе за постигането на една качествена промяна в организацията 

на личността по посока на една по-голяма вътрешна увереност в себе си, по-

голяма стабилност и повече зрялост и автентичност - т.е. не просто 

освобождаване от страховете, болката и симптомите на екзистенциалното 

страдание на човека, а постигане на свободата и отговорността да поддържаш 
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и продължаваш живота си по един естествен и спонтанен начин, и да умееш 

креативно да използваш  потенциала, с който разполагаш.  

За мен психоанализата е една мъдра екзистенциална и 
психодинамична практика, от която системно-психодинамичното 

организационно консултиране е научило и получило изключително много. 

Клиничната психоанализа - и преди, и сега, - е нещо, което се смята за 

полезно за всички хора, а не само за тези от тях, които страдат от психични 

разстройства, защото им открива възможности да осъзнават по-добре 

несъзнаваните от тях сили, които влияят на изборите, които правят в живота си 

(Brenner, 1957). В тази светлина един ключов ангажимент, който безспорно 

буди уважение към подхода на клиничната психоанализа, е 

безкомпромисното й отношение на грижа към правото за 
самоопределение на анализирания (Wallwork, 1991).  А то има няколко важни 

практически последствия не само за практиката на психоаналитика.  

Системно-психодинамичното организационно консултиране не може 
и не се стреми да направи за и на хората в организацията-клиент нещо, 
което те не са готови да определят като свой собствен екзистенциален 
избор. Системно-психодинамичното организационно консултиране, обаче, 

може и се стреми да подпомага хората в организацията-клиент да се изправят 

пред екзистенциалната реалност, че тези избори са не просто неизбежни, а 

много необходими и смислени за самите тях на всеки етап от организационния 

им живот и те носят отговорността кога и как ще ги правят и променят. 

В клиничната психоанализа - на първо място преди всичко друго, - 

анализираният има право да откаже терапията. Още преди тя да е започнала, 

психоаналитикът информира анализирания какво представлява терапията. 

След това иска информираното съгласие на анализирания, за да гарантира 

ангажираността му с процеса и принципите, от които този процес се ръководи. 

Едва тогава психоаналитикът поема ангажимент да помага на анализирания 

при постигането на по-ясно разбиране, но без да му казва какво да прави. Така 

психоаналитикът гарантира, че анализирания сам прави и преосмисля своите 

избори в живота си. Заедно с това психоаналитикът поема ангажимент да 

не вреди на анализирания. А това означава, че той се задължава да не 

използва информацията, която анализирания споделя или чувствата, които 
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анализирания пренася към аналитика. За да постига своите цели в клиничен и 

психотерапевтичен контекст, психоанализата винаги се придържа към набор от 

внимателно дефинирани външни и технически параметри на аналитичната 

ситуация. Тези параметри се „основават върху една етична позиция и върху 

приемането на принципи като уважение към хората, към истината, към 

спазването на поетите ангажименти и към запазването на поверителността” 

(Wallwork, 1991, р.217).  

Изглежда - поне за мен самия, - че всички тези принципи и параметри 
могат да бъдат прилагани в пълнотата си и  наистина ефективно и в 
практиката на организационното консултиране, но само ако то е 
осъществявано от позициите на системната психодинамика.  

 

Организационното развитие е винаги и само на хората в 
организацията-клиент. Ние не им го даваме, продаваме или разрешаваме, не 

ги учим и мотивираме да му се посветят като на свещена кауза или 

вдъхновяваща идеология на успеха и прогреса. Не се и опитваме да им 

казваме какво и как точно трябва и е правилно да се прави. Не им обещаваме 

нищо повече от това, че ще сме в него с  тях за самите тях докато те и ние – 

техните консултанти, - имаме желание да се срещаме и да сме заедно, 

ангажирайки се да сме колкото можем, но все по-искрени в отношенията си. Не 

искаме от тях да са ни благодарни и не им благодарим „за бизнеса”. Искаме да 

са наистина екзистенциално свободни да избират автономно как да работят и 

живеят. Организационното им развитие е техен отговорен екзистенциален 

избор и, разбира се, че го могат и без нас. С нас, обаче, то може да е по-

истинско. 
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ГЛАВА 48:   
„ЖИВОТЪТ НЕ Е ТОВА,  
КОЕТО СИ МИСЛИМ ЗА НЕГО.  
ЖИВОТЪТ Е!” 

 

Тази вдъхновяваща фраза не е измислена от мен. Казал я е един от 

изтъкнатите екзистенциални психотерапевти - Джеймс Бюджентал (Buggental, 

1963) в една от поемите си за екзистенциалния смисъл на психотерапията.  

Аз мисля, обаче, че тя се отнася с пълна сила и за груповия и 

организационния живот на хората. Организационният живот не е това, което 
хората в организацията и техните организационни консултанти си мислим 
за него. Организационният живот е... Той е непрекъснат процес на ставане, 

на реализация – по-пълноценна или по-непълноценна, - на потенциала на 

хората в организацията. А тя самата е една жива система - човешка общност.  

Изследванията в областта на груповата и организационната 

психодинамика исторически винаги са се стремяли да разкриват скритите и 
неосъзнавани измерения на поведението в организационните системи 

(Kets de Vries, 1991). За да се постигне това, гледните точки на Фройд, 

психоанализата и екзистенциално-психодинамичната психология за 

нормалната (екзистенциалната) и невротична тревожност и защитните 

механизми на Аз-а, - особено в по-късната им интерпретация, която е по-близо 

до школата за обектните отношения и теориите за самоопределението и 

автентичността, - винаги са били прилагани в изследването на почти всеки 

аспект от груповите отношения и функционирането на организационните 

системи.  

Системно-психодинамичното организационно консултиране е по 
същество съвместна (психосоциална) екзистенциална практика на хората, 

а не просто „консултантски бизнес” или „търговия с експертиза” както си 

представят тези, които не разбират смисъла и същността му, и не умеят, аи 

може би всъщност и не желаят да го практикуват истински.  

Организационото консултиране е начин на човешко съ-съществуване, 
на споделен живот с хората в техните групи, организации и общности. А 

те, хората – както всъщност всички знаем, - са биологически и културно-

исторически обречени и винаги устремени към живот - от зачеването до гроба 
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си, - в света на отношенията си с другите хора, който им гарантира 

екзистенциално нужните им оцеляване, напредък и реализация като човешки 

същества.  

В този контекст икономическите съображения в системно-
психодинамичното организационно консултиране са важни, но само в 
контекста на по- съществените – екзистенциално-психодинамичните, т.е. 
човешките.  

Разбирането за действието на несъзнаваните защитни механизми в 

отговор на различните типове тревожност, например, винаги е било използвано 

при анализа на функционирането на работните групи в организацията (Bion, 

1959).  То се прилага и при анализа на организационните роли и структури 

(Jaques, 1955) и при опитите да се осветли защо и как се организира труда в 

организациите (Menzies, 1960).  

Концепцията за несъзнаваната екзистенциална и напълно нормална 
човешка тревожност („екзистенциалния ужас”) е в основата на моделите за 

изучаване на лидерството и политическото поведение в човешките организации 

(Kernberg, 1979; Zaleznik, 1970). Тя е заложена и в изследването на 

организационната култура и организационната промяна (Winnicott, 1971) и 

широкомащабните организационни и социални интервенции (Trist & Bamforth, 

1951).  

Системно-психодинамично ориентираното организационно консултиране, 

обаче, отива далеч отвъд прякото прилагане на откритията, направени от 

класическата психоанализа и екзистенциалната психология, и клиничните им 

приложения (Gabriel et al., 2001, стр. 13). Отвъд традиционните микро-

икономически, организационни, социологически и социално-психологически 

парциални и фрагментирани изследвания за смисъла и мотивите на човешкото 

поведение в групите и организациите. Системно-психодинамично 

ориентираните организационни изследвания и консултативни практики стъпват 

на психодинамичните и екзистенциалните теории (Diamond, 1993), но те се 

различават от клиничните им приложения с това, че изучават човешките групи 
и организации in vivo като комплексни самоорганизиращи се социални 
системи за запазване и очовечаване на живота на хората и често се 

насочват към анализа на колективни феномени като груповите отношения, 
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организационните политики, емоциите в организациите, организационните 

истории или дисфункционалните организационни култури, препятстващи 

организациите в усилията да разгърнат и реализират потенциала на хората в 

тях (Gabriel, 1997).  

Изследователите и практиците в областта на груповата и 

организационната психодинамика проучат дълбокия екзистенциален смисъл 
на организационната психоструктура като интерпретират организационните 

данни и начините, по които тези данни резонират със собствените им 

преживявания и наблюдения в групите и организациите (Stein, 2001). Анализът 

на груповата и организационната психодинамика често разбулва и по-
нехуманната и дисфукционална страна на груповия и организационния 
живот на човека (Diamond, 1993). Примерите за подобни изследвания включват 

проучванията, които Хауърд Щайн прави на съкращенията в организациите, 

използвайки психодинамични интерпретации на ефимизмите на мениджмънта, 

за да извади наяве един от масовите корпоративни холокости – писмата за 

масови съкращения на персонала. Друг конкретен пример ни 

предлагат изследванията на Бъркард Сийвърс за демотивацията, при които 

благодарение на несъзнаваните процеси на фрагментиране и разцепване 

се обезсмисля трудовата дейност на хората (Sievers,1994). Щайн (Stein, 

1997) проучва отблизо психодинамиката на организационния тоталитаризъм и 

политическата коректност, представяни като „научен мениджмънт” и „добри 

практики” в т. нар. „управление на човешките ресурси” и „управление на хора”, 

които също са класически корпоративни ефимизми. А Баум (Baum,1987) 

показва как бихме могли прецизно да диагностицираме дисфункционалните - 

невротизиращи отношенията между хората, - аспекти на съвременната 

бюрокрация. И накрая, такива примери ни предоставят и изследванията на 

Даймънд (Diamond, 1993) върху несъзнавания живот на организациите и по-

ранния му анализ на груповата динамика на индивидуалната и колективна 

регресия на членовете на групата изпитващи потребност от защита срещу 

изтласканата си екзистенциална тревожност и несигурност в организационен и 

социален контекст (Diamond, 1991). 

И въпреки, че изследванията на основата на методологията на 

системната психодинамика често подчертават дисфункционалните, „по-тъмни” 
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страни в организациите, някои изследователи посочват, че именно те могат да 

помагат и за реалното самоусъвършенстване на групите, организациите и 
по-големите общности на хората по множество различни начини (Diamond, 

1993; Stein, 2001).  

Браун и Старкли, например, препоръчват използването на системно-

психодинамичния подход за подобряването на организационното учене и 

формулирането и изпълнението на приоритетните работни задачи. Хиршхорн 

(Hirschhorn,1988) предлага системно-психодинамичния подход да се прилага за 

това организациите да се подпомогнат да станат по-репаративни, 

отстранявайки останалите от миналото си нездравословни механизми за 

справяне с проблемите. Кетс де Фрийз  и неговите сътрудници  предлагат 

използването на системно-психодинамичните открития и техники за 

създаването на условия за по-здрава и благоприятна среда за ефективни 

организационни промени (Kets de Vries  & Balazs, 1998; Kets de Vries  & Miller, 

1984). A Даймънд (Diamond, 1993) обсъжда използването на груповата и 

организационната психодинамика за подобряване на междуличностната 

комуникация, организационните отношения и общото здраве на организацията 

и работните екипи в нея. 

Всичко това ни показва как идеята, че резултатите от системно-

психодинамично ориентираните организационни изследвания и интервенции в 

живота на организациите  могат да се използват за подобряването (поне на 

някои страни) на организационното здраве, става централна за работещите 

в областта на груповата и организационната психодинамика през XXI-ви век. 

Понастоящем системно-психодинамичните изследвания и интервенциите за 

групово (екипно) и организационно развитие са тясно свързани помежду си и 

с понятия като "организационно здраве" и „качество на организационния 
живот” (Diamond, 1993). И нещо повече, изтъква се, че те следва да се 

използват при оценката на ефективността на интервенциите на консултанта в 

груповата и организационната психодинамика  заедно с показателите за 

редуцирането на симптомите за организационната неефективност и 
неефикасност - "Ние сме задължени да помогнем на организациите и да ги 

направим по-здрави!" - възкликва амбициозно Даймънд (Diamond, 2002).  
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По начин сходен с начина, по който психоаналитичната теория намери 

приложението си в клиничната практика и динамичната индивидуална и групова 

психотерапия, и ги промени коренно, практиците в областта на 

организационното развитие приемат и внедряват в практиката на 

организационното консултиране откритията на системната психодинамика. 

Основаващото се на нея консултиране за организационно развитие може да се 

опише като набор от специфични техники или методи, които се използват от 

практикуващите ги в  организационната диагностика и в организационните 

интервенции (Levinson, 1972).  

Диагностиката на организацията, например, разчита на интерактивно-
процесуалния анализ и системно-психодинамичната интерпретация на 
данните от организацията, ставайки основа за по-осмислени интервенции и 

програми за организационно развитие (Diamond, 1993). Всичко това може да се 

опише и като системно-психодинамично ориентирано изследване на 
организационния живот – на функционирането и еволюцията на 
организацията, - в хода на този живот (“real action research” по Diamond, 

2002).  

Прилагането на теорията и методите на системната психодинамика в 

конкретен организационен контекст - подобно на използването 

на психоаналитичната теория в клиничен контекст, - се натъква и на някои 

затруднения, първото от които е необходимостта от по-ясно и еднозначно 
определение за целите на системно-психодинамично ориентираните 
консултации за организационно развитие.  

Консултантите от това направление описват целите на своите 

интервенции за организационно развитие като превръщането на 
организациите в по-способни да  разбират себе си  и да си помагат сами в 
самоорганизацията на еволюцията си (Hirschhorn, 1988). Интервенциите за 

екипно и организационно развитие целят да се помогне на организациите и 

групите в тях да станат по-зрели, по-автентични и по-способни да преодоляват 

действието на несъзнаваните си защитни механизми и регресионните 

тенденции, които непрекъснато препятстват процесите на учене, адаптация, 

усъвършенстване, развитие и реализация на потенциала на хората в 

тях (Brown & Starkey, 2001).  
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Системната психодинамика разглежда конкретните цели на ефективната 

консултативна практика в помощ на организационно развитие като насочени 

към изграждането на по-здрави организации, които имат адекватно 
разбиране за собствената си психодинамика и са свободни от 
невротичните (агресивно-защитни и пасивно-защитни) тенденции във 
функционирането и развитието си, в организационната си култура. 

Тази диагностично-консултативна практика се опитва да направи 

организациите и групите в тях по-хуманни, по-еманципирани, по-съзидателни и 

по-ангажирани със създаването на добри работни и социални условия за 

своите служители и работници, а не просто по-успешни бизнес-корпорации и 

по-авторитетни публични институции. „Ние, практиците, които сме ангажирани с 

организационна диагностика и организационни интервенции, се опитваме да 

създадем по-здрави организационни култури, които изграждат по-здрави 

човешки отношения, и да подобрим качеството на живот на всеки в 

организацията” (Diamond, 2002).  

Разбира се, при това е неправомерно да допускаме, че съществува 

организационно здраве, което може да се анализира и лекува както 

соматичното или психичното здраве на индивида (Jaques, 1995).  

 

Консултирането за организационно развитие, основаващо се на 
системната психодинамика, се откроява от другите консултативни 
подходи (бизнес консултирането и управленското консултиране), защото има 

източника си в научни дисциплини, богати на мощни дълбинни и системни 

методи.  

С тях, обаче, изглежда е по-лесно да се злоупотребява от техните 

имитатори и неподготвени импровизатори, отколкото да се използват 

ефективно и последователно и наистина отговорно (Clarkson, 1995). Натъквал 

съм се на какви ли не имитации и злоупотреби с етикети „организационно и 

управленско консултиране” и „управление на хората, на човешките ресурси”.  

Именно поради това много често системно-психодинамично 

ориентираните организационни консултанти за разлика от другите консултанти 

по организационно развитие, са много по-загрижени не само за това как да са 

ефективни и успешни в професионалната си кариера и какви са нейните бизнес 
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резултати, но и за това как да не се окажат опасни за своите клиенти (Atkins et 

al., 1997).  

Да, със системно-психодинамично ориентираното консултиране за 

организационно развитие може да се злоупотребява по много начини и 

консултантите носят отговорност за предотвратяването на подобни 

злоупотреби. То е „опасен метод” защото е дълбинна екзистенциално-

психодинамична практика за всички участници в него и променя живота им. Ето 

защо от решаващо значение е да се очертаят и съблюдават ясни 

професионални и етични граници за това какво представляват системно-

психодинамични интервенции и как по-добре да се избягват интервенции, които 

всъщност не са системно-психодинамични, а само се опитват да ги 

наподобяват. 

Съществуват няколко основни проблема пред прилагането на 

системната психодинамика в консултативната практика за организационно 

развитие. Първият е, че отсъства една универсална дефиниция 
за организационно здраве и за това какво конкретно трябва да постигне 
психодинамично ориентираното консултиране в организационното 
развитие. В допълнение на този проблем, изглежда, че има и много 

различни  мнения за това как системно-психодинамично ориентираното 

консултиране може да е вътрешно по-съгласувано по отношение на 

собствените си фундаментални постановки за научнообоснована и доказала 

ефективността си диагностично-консултативна практика.  

В същото време, съществува голямо многообразие от различни 
конкретни диагностично-консултативни техники за организационно 
развитие, които следва внимателно да се подбират, за да се постигне 

вътрешна съгласуваност с методологичната рамка на системната 

психодинамика и да се избегнат потенционално неадекватни и опасни 

диагностично-консултативни практики като дехуманизираното и 

редукционистично микро-икономическо и бизнес-административно 

организационно и управленско консултиране, в които хората често се 

определят като „човешки ресурси” за оценка, управление и развитие. 
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ГЛАВА 49:  
ЗА СИСТЕМНОТО  
В ОРГАНИЗАЦИОННОТО КОНСУЛТИРАНЕ  

 

В допълнение на вече казаното, системната психодинамика като теория и 

практика поставя и въпроса за прилагането в организационното развитие и в 

организационно-диагностичната практика на системните теории за хаоса и 
сложността при осмислянето на странните, мистериозни и изненадващи 

поведения и взаимоотношения в сложните адаптивни системи на човешките 

групи и организации.  

Организациите от всички видове и сектори влагат огромни ресурси за 

осъществяването на организационни промени и дългосрочни програми за 

организационна диагностика и организационно развитие. Но като 

цяло, постиганите в резултат промени твърде често  не оправдават 

очакванията и направените инвестиции, а за поддържането на всеки малък 

напредък са нужни непрекъснати инвестиции на още време и енергия. На 

практика, зад разкрасената самозащитно фасада на много организации в 

действителност властва един неосъзнаван и плашещ хаос и екзистенциален 

ужас (т.е. терор). 

Дори когато промяната се е осъществила както е планирана, тя често 

носи със себе си и редица непредвидени последици („странични ефекти”). 

Докато хората в организациите и консултантите по организационно развитие 

продължават да мислят за организациите по същите остарели микро-

икономически и когнитивно-поведенчески начини, ние ще продължаваме да не 

разбираме добре системната психодинамика на екипните, организационните и 

социалните промени, да не предвиждаме точно ефектите й и да не насочваме 

правилно намесите си в нея.  

Може би с помощта на методите на системната психодинамика е 

необходимо да проучим първо собствените си базисни допускания за мястото 
на човешките отношения в организационното функциониране, за неговата 

реална организация и еволюция, за по-дълбоките и истинските причини за 

организационното поведение на хората и за следствията от него, и за смисъла 

на управленския контрол като част от това поведение. Необходимо е да 

проучим много по-задълбочено – поне според мен, - как новите парадигми на 
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системната психодинамика за хаоса и сложността в груповия, организационния 

и социалния живот на хората могат да повлияят за усъвършенстване на 

собственото ни разбиране на саморганизацията на еволюцията на човешките 

системи. 

В традиционния смисъл, например, хаосът означава пълна или 

съществена липса на ред и управляемост (загуба на ориентация и контрол в 

средата на поведението), т.е. случайност и неопределеност на случващото се. 

В контекста на изследването на психодинамиката на човешките системи, обаче, 

хаосът в груповия, организационния и социалния живот на хората въобще 
не е лишен от вътрешна смислова подреденост и  въобще не е случаен, а 
е симптоматичен – сигнализира, че много важни аспекти на груповия, 

организациония и социалния живот, причините за неговото състояние в общия 

случай остават извън обсега на съзнанието на хората в организациите, 

общностите и обществото.   

В системната психодинамика концепцията за хаоса се използва за 

описване на особеностите в поведението на определени сложни нелинейни 

системи като групите, организациите и обществото, които се държат по 

странни и непредвидими начини, трудно осъзнавани и контролирани в 

границите на текущите формално-логически невро-семиотични модели на 

живота, използвани от хората в тях и в средата им.  

Във всяка хаотична система една проста съвкупност от начални условия  

може да породи комплицирани и непредсказуеми резултати в текущото и 

бъдещото фунциониране и развитие на системата. Това се случва 

непрекъснато в ежедневието на днешните работни групи (екипи), организации и 

в обществото като цяло. Хаотичните групови и организационни системи са 

частен случай на самоорганизиращите оцеляването, адаптацията и 
еволюцията си човешки системи, които определяме като сложни, 

комплексни. Сложните групови и организационни системи по-често от 

признаваното се държат по-изненадващи, мистериозни и парадоксални начини 

за своите членове – включително техните ръководители и мениджъри. Но тези 

екзистенциално-психодинамични (човешки) системи съвсем не отговарят 

непременно на конкретните критерии, описващи хаоса в природните и 

техническите системи.  Така, че е повече от наивно да използваме теории и 
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методи взаимствани механично и директно от природните и техническите 

науки, за да ги разберем по-пълноценно.   

Най-общо, от гледната точка на системната психодинамика всяка 

човешка организация може да се определи като комплексна екзистенциално-
психодинамична система, която притежава следните основни характеристики:  

• неопределен брой части (подсистеми) – никой в дадена организация 

не може да каже колко фантазии и емоции преживяват хората в нея и 

какво точно е влиянието им в организационните отношения; 

• нелинейни и свръхдинамични връзки между променливите, 

описващи състоянието и функционирането на отделните части в 

системата; 

• механизми и канали за обратна връзка в системата; 

•  и системно многопластово поведение, което може да изглежда 

случайно, но което може да бъде описвано и интерпретирано на по-

дълбоко (в т.ч. и системно-психодинамично) равнище въпреки, че 

изглежда непредсказуемо от гледната точка на традиционните 

рационално-технически, политическо-административни и микро-

икономически подходи. 

В природата, например, времето е отличен физико-метеорологичен 

пример за комплексна самоорганизираща се система. Отчитайки, че то е с 

много по-нисък клас на комплексност от комплексността на една човешка 

система като груповия живот, сме длъжни да признаем, че и най-мощния 

компютър не е в състояние да изчисли с достатъчно висока надеждност 

конкретно какво ще е времето на дадено място в определен бъдещ момент. 

Компонентите, които влияят върху това какво ще е времето са твърде 

взаимозависими - молекулярните частици в атмосферата си взаимодействат 

при определянето и на температурата, и на налягането и на влажността. Всяка 

промяна в характеристиките им оказва влияние върху вариативността на 

останалите компоненти, но точната връзка между всички показатели остава 

неизвестна. На системно ниво, ние наблюдаваме определени форми 

(патерни) на времето, независимо от фундаменталната им непредсказуемост. 

Горещи и студени атмосферни фронтове, климатични промени, сезонни 
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температурни тенденции - всички те са продукт от взаимодействието на 

атмосферните частици и техните по-отделно измерими характеристики. 

Е, психодинамичните човешки системи като групите и 
организациите демонстрират много, наистина много по-сложни адаптивни 
и самоорганизиращи се поведения от природните и техническите сложни 
адаптивни системи, проучвани от системна гледна точка. Груповата и 

организационната психодинамика се разгръщат в човешките организации и 

групите в тях именно като комплексни адаптивни (саморганизиращи 

еволюцията си и реализацията на потенциала си) живи системи и подходите ни 

към тях изискват в изучаването и повлияването им да се прилага известното ни 

за тези системи и за ролята на контекста им - било на математическо или на 

друго по-високо, диалектическо невро-семиотично ниво. Целта при това е да 

разберем как функционират организациите и групите в тях като човешки 

системи и да разработим инструменти и техники за подпомагане на 

индивидите, групите и организацията като едно цяло да функционират 

ефективно и да си взаимодействат продуктивно в своята динамична 

вътрешна и външна среда. 

Системно-психодинамично ориентираните организационни консултанти 

твърдят - за разлика от склонните към икономически редукционизъм и 

опростенчески рационализации конкурентни подходи към организационното 

консултиране,  - че хората винаги си имат и ще си имат работа с изключително 
комплексни, нелинейни системи в живота и еволюцията на своите групи, 
организации, общности и общества. Чрез научните методи използвани в 

парадигмата на логическия позитивизъм учените може би ще продължат да 

съумяват да разчленяват механично усложнената организационна система на 

отделните й части и да ги анализират фрагментарно и така да се опитват да ги 

управляват (контролират) поотделно и линейно. Този механично-

редукционистичен подход към групите и организациите (например, както е при 

микро-икономическата теория за рационалния избор)  не ни позволява 

да работим с комплексността, непредсказуемостта, взаимозависимостта и 

новопоявяващото се поведение в сложните, нелинейни човешки групи и 

организации.  
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Когато познатите ни научни методи се оказват недостатъчни за 

описанието и обясняването на груповите, междугруповите и организационните 

феномени, някои хора приемат езика на мистиката или магическото, 

пожелателно мислене на политическите идеологии  за алтернатива и създават 

нови и нови смели псевдо-научни управленски микро-теории 

(интелектуализации). Хората, които не могат да разберат в дълбочина 

случващото се в груповото и организационното поведение защото не са в 

състояние да използват анализа и интерпретацията на системно-

психодинамичните концепции и методи често съвсем изоставят науката и 

регресират като се обръщат към мистицизма, спиритуализма и езотериката, 

или към волунтаризма на идеологиите и политиката, търсейки не по-валидно 

(истинно) и доказуемо научно обяснение на неразбираемото за тях, а 

идеологически заклинания и политически утопии със самообслужващи 

статуквото функции.  

Този субективен подход в политикомическото разбиране за 
управляемостта на груповия, организационния и социалния живот на 
хората - който потенциално може и да е все още задоволителен за 
станалите вече архаични практики в управлението и развитието на 
екипите, организациите и обществото, - ограничава възможностите за 
развитие на нови концепции и методи за оптимизация на груповия, 
организационния и социалния живот на хората. 

Системната психодинамика интегрира и прилага системните концепции 

за хаоса и комплексността в своите екзистенциално-психодинамични 

интервенции за групово, организационно и социално развитие, и в 

изследователските си стратегии, за да описва, обяснява и присъства 

конструктивно в еволюцията на груповото, организационното и социалното 

поведение, отхвърляйки редукционистичните псевдо-научни стратегии за 

управленски контрол и идеологическите уклони и утопии на консултативни 

практики принадлежащи към миналото. Напълно възможно е именно  

комплексната парадигма на системната психодинамика в аналитичната 

социална психология да осигури нужната съгласуваност на многообразието от 

различни разпокъсани данни и теории за груповия, организационния и 

социалния живот на хората. Понастоящем, изследователите и практиците в 
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областта на системната психодинамика, които използват принципите на 

комплексността при описването на груповото и организационното поведение са 

идентифицирали множество смислени патерни за организация на 

въздействията си върху системната самоорганизация на функционирането и 

еволюцията на  организациите.  

Един от тях, например, е отчитането на сложната нелинейност в 
психодинамиката на човешките системи. Традиционната математика и 

статистика, с която все още си служат много организационни и социални 

психолози, почти всички икономисти и политици се основава на едно 

проблемно за мен, но фундаментално за тях формално-логическо допускане, 

че ако са ни известни стойностите на дадени измерими независими променливи 

и ако използваме точните процедури, можем да определим (предвидим) 

уникалните стойности на други интересуващи ни зависими променливи. Този 

постулат е валиден, обаче, само ако уравнението свързващо променливите е 

по същество линейно или е част от ограничен набор от нелинейни уравнения, с 

които можем да описваме по-прости от човешките системи. Тези 

математически понятия и средства – от системно-психодинамична гледна 

точка, - са съвсем недостатъчни за описването на сложните, нелинейни 

процеси и отношения в груповата, организационната и социалната 

психодинамика. Дори при много по-малко комплексните  системи 

съществуващи в природата и създадени от човека в технологиите е 

невъзможно да се определи (предскаже) стойността на дадена зависима 

променлива при напълно известна стойност на независимата променлива. А и 

променливите са много, много повече, отколкото можем да наблюдаваме 

симултанно особено на съзнателно равнище. 

Казано образно-метафорично, досегашната елементарна линейна 
математика и статистика, с които все още си служат днешните мениджъри, 
организационни психолози и консултанти по организационно развитие е 
като една много шарена и натоварена каруца, с която искаме да 
осъществяваме надеждни междупланетни полети. Тя не може да опише 

достатъчно точно и изчерпателно днешното текущо състояние на дадена 

конкретна организация, камо ли да послужи като инструмент за построяване на 
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валидни обяснителни и предиктивни модели за въздействието ни върху 

утрешните (бъдещите) й състояния.  

Всяка човешка група и организация, от гледна точка на разбирането на 

системната психодинамика демонстрира изключително сложни, нелинейни - 

екзистенциално-психодинамични, - системни явления и функции. Когато, 

например, определена група от хора в организацията започва с описанието на 

даден организационен проблем, по който работи и достигне до неговото 

елегантно и ефективно решение накрая, ходът и резултатите в работата на 

екипа не биха могли да бъдат описани и предвидени изчерпателно и 

достатъчно прецизно на основата на познаването на изходното състояние на 

този екип. Просто хората в групата (да речем – управленския екип на 

организацията) не знаят колко от случилото им се остава изцяло или в 

преобладаващата си част извън съзнанието им и извън съзнанието и на най-

добросъвестните външни наблюдатели на груповия живот.  

При наличието на свръхсложни взаимозависимости в комплексните или 

хаотични системи каквито са човешките групи, организации и общества, 

точното състояние на системата в дадена точка в бъдещето й си остава в 

голяма степен непознаваемо. Учените, мениджърите и техните консултанти 

могат само да проучват множества от възможни бъдещи опции във 

функционирането и еволюцията на групата, организацията или обществото, но 

уникалното й бъдещо състояние  е непознаваемо и неконтролируемо 

(неуправляемо) и затова движението към него – колкото и то да е желано, - 

често се представя неясно, с размити образни и описателни метафори, а не с 

еднозначни, обяснителни математически формули.  

На членовете на всяка организация и на техните консултанти по 

организационно развитие често се налага честно да си признават, че две от 
основните характеристики на груповата и организационната 
психодинамика са: 

• непредвидимостта 

• и неуправляемостта.  

 

В началото на всеки проект за организационна промяна, например, е 

невъзможно да се знаят със сигурност неговите ход, резултати и непредвидими 
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фактори и странични ефекти. Агентите на промяната и консултантите по 

организационно развитие, които работят в рамките на парадигмата на 

системната психодинамика проучват внимателно множества от възможни 

бъдещи състояния на консултираните от тях групи и организации, без да знаят 

кое точно и как точно ще се превърне в конкретна реалност за тях. Това им 

дава определени основания да гледат скептично на всеки мениджърски или 

политически проект за планомерно управление на организационната и 

социалната промяна. 

От друга страна, всеки отделен компонент на груповата или 

организационната система влияе върху и е повлияван от състоянието и 

поведението на останалите компоненти в груповата или организационната 

система.  Учените в природните и техническите науки са приели да наричат 

това явление  „спрегнатост” или „свръх-взаимозависимост”. Две части от 

дадена система се считат за силно съчетани, спрегнати или взаимнозависими, 

ако взаимно си оказват мощно влияние. Частите от системата са с ниско 

съчетаване, ако си оказват известно, но не силно изразено влияние една на 

друга. Двете части на системата не са съчетани въобще, ако нито една от 

тях не оказва влияние на другата. Често равнището на свръхвзаимозависимост 

в групите и организациите, с които работим определя колко време е нужно 

промяната в една част на организацията (идеите, убежденията и решенията на 

управляващата мениджмънт подгрупа, да речем) да се разпространи от нея 

към друга част на организационната или социалната система. В човешките 

групи и организации, както предсказва системно-психодинамичния подход към 

тях, свръхвзаимозависимостта между хората във всяка група (вътрешно-

груповата психодинамика) и свръхвзаимозависимостта между подгрупите 

(динамиката на междугруповите отношения) в човешките 

организации определят характера, скоростта и съдържанието на 

информационния и емоционалния обмен в тях и, в крайна сметка 

ефективността на усилията на организационните лидери и техните консултанти 

да реализират поне частично целенасочени и рационално управляеми проекти 

промени на индивидуално, групово и организационно равнище.  

Груповите и организационните системи са свръхвзаимозависими и 

поведението на всяка отделна част от тези системи действа съвместно 
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с поведението на останалите части при създаването и самоорганизацията на 

поведението и еволюцията на цялата организационна система, колкото и да ни 

се иска те да следват опростенческата - обикновено представена в прости 

линейни схеми и логически модели, - фантазия на плановете ни за управление 

и развитие на дадена група, организация или общество.  

Организационното поведение е не просто осреднена величина, сбор или 

линейна функция от поведенията на отделните части (индивиди и групи от тях) 

в организацията, а по-скоро сложно и съвсем ново системно поведение, което 

възниква от взаимозависимите осъзнавани и несъзнателни преживявания, 

действия и отношения на организационните подсистеми – индивиди и групи от 

тях, - при това в динамичен междуорганизационен и социален контекст. В 

съвременните човешки организации, това нововъзникващо системно 
поведение ни дава обяснение за случаите, при които поведението в дадена 

група (например, единодушното приемане на определена стратегия за 

развитие от цялото ръководство на организацията) ни 

изглежда високосъгласувано, докато поведението на цялата организационна 

система, която това ръководство е поело да „управлява” чрез приетата 

стратегия се оказва напълно произволно или случайно, т.е. реално 

неуправляемо и непредвидимо.  

Биолозите, например, говорят и за способностите на организмите като 

живи самоорганизиращи се системи да се адаптират към динамичната си среда 

като при това запазват своята идентичност, която ги отличава от всички други 

организми в същата среда. Тази двойствена по функциите си способност се 

определя като „себевъзпроизводство” (autopoesis). В групите, организациите 

и обществото на хората - както предвижда системната психодинамика, - 

организационното себевъзпроизводство обяснява, например, как дадена 

корпорация като едно организационно цяло може да продължи да запазва 

неизменна своята организационна идентичност въпреки непрекъснатите 

промени в нея и дори когато във времето работещите в нея хора и групи 

непрекъснато идват и си отиват, появяват се и изчезват. И обратно – как  някои 

от „гнусните гъсеници” в света на организациите стават мистериозно „красиви 

пеперуди”.  
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Всяка комплексна организационна система вмества в себе си безкраен 
брой индивидуални и групови състояния и различия. Всеки организационен 

консултант знае, че преди още да е успял да ги регистрира и измери в 

определен момент от съществуването на организацията, която наблюдава, те 

вече са се променили, отчитайки факта, че консултанта ги наблюдава, измерва 

и анализира, т.е. намесва се в състоянието им и във функционирането им, в 

еволюцията им.  

Дадена част от организационната система на една фирма, например, 

може да се различава по множество начини от другите части в нея. Областта, в 

която отделните части в организацията са разграничени в обособеността си се 

нарича в системния подход към анализа и диагностиката на груповата и 

организационната психодинамика „граница”. Границата не е наложена отвън 

на системата, а се формира спонтанно, става такава поради различията и 

диференциацията вътре в самата система. Границата става точката, областта, 

зоната, в която са фокусирани промяната и адаптацията на системата, както 

когато даден студен атмосферен фронт се превръща в определящия център за 

системата на времето над дадена територия.  

Организациите изобилстват на вътрешни и външни граници и тези 

граници са определящите области за промяната и наглед турбулентното 

поведение на организацията. Конкретни примери за такива граници са, 

например, управленските йерархии в организациите, контактните територии с 

клиентите, географските разпределения, териториите на фунционалните звена 

в организацията, индивидуално-психологичното, образователното и културното 

разнообразие на хората и групите в организацията. 

Повечето сложни системи предполагат наличието на многоканални и 

преплетени форми на обратна връзка. Обратната връзка описва тенденцията 

на системата да използва собствените резултати на изхода си за регулиране на 

входните състояния и на възпроизводствените и трансформационни процеси в 

системата. Положителната обратна връзка усилва изходните и междинните 

резултати, а отрицателната ги ограничава. Механизмите на груповата и 

организационната психодинамика функционират именно като системи за 

положителна или отрицателна обратна връзка в организацията. Но каналите за 

обратна връзка не са само тези, които осъзнава и контролира ръководството на 
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организацията. Всеки човек в организацията ползва и много напълно 

несъзнавани канали за обратна връзка. За илюстрация – положителната 

атестация на даден креативен млад сътрудник, например, може да послужи за 

внезапно редуциране на креативността му (система за отрицателна обратна 

връзка) или за насърчаване на още много други служители около него да са 

още по-иновативни (положителна обратна връзка). В организацията, например, 

действат механизми на несъзнавана репресия на всички, които се отклоняват 

от негласно приетите норми за продуктивност и креативен принос. Или 

несъзнавани механизми за идентификация с всеки, който получава подкрепа и 

признание от началството. 

Обратната връзка е първичното средство за управленска и 

консултативна интервенция, намеса в самоорганизацията и в еволюцията 

(самовъзпроизводството) на  сложните адаптивни системи като групите, 

организациите, общностите и обществата, поради което именно дизайна и 

ефективността на системите за обратна връзка в програмите за 

организационно управление и консултиране е с решаващо значение за 

адаптацията, еволюцията и ефективното функциониране на организацията. 

Ние просто не забравяме, че обратната връзка не е само това, което 

осъзнаваме като такава. Тя е винаги многопластова и разбирането й изисква 

системно-психодинамично мислене и диагностика на понякога непредвидимите 

й ефекти. 

Някои изследователи откриват поразително сходство между 
структурите и функционирането на невронните мрежи на мозъка и 
груповата и организационната психодинамика на човешките организации 
и общности. Например, комуникационните канали, които се използват често 

укрепват с времето, докато комуникационните канали, които се използват рядко 

отслабват. Когато една комплексна система като организацията или като 

психиката (невро-семиотичната дейност на цялата нерна система) е отворена 

към своята външна среда, тя може да стане вътрешно по-дезорганизирана (да 

се отдалечи от „точката си на уравновесяване”). В даден момент тя  може да 

се отклони достатъчно далеч от равновесието и спонтанно да се реорганизира 

в нова структура. Именно този процес в груповата и организационната 

психодинамика се нарича самоорганизация на еволюцията на системата. 
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Новата структура, която е възникнала в резултат на самоорганизацията 

се нарича „новообразувание”, което е спонтанно породено в поведението на 

цялата система. От гледната точка на системно-психодинамично подготвения 

консултант по организационно развитие групите и организациите се 

самоорганизират когато процесите на самовъзпроизводството им биват са 

тласнати отвън и/или отвътре достатъчно далеч от точката си на вътрешно 

динамично равновесие. Спонтанните и преднамерените действия на отделните 

хора, на отделните групи, протипостоящите се фракции, клики и коалиции от 

хора в близки лични връзки в организацията могат да послужат като нагледни 

примери за психодинамично детерминираната и опосредствана 

самоорганизация на еволюцията в човешките системи.  

В една такава сложна психодинамична система, дори наглед много малка 

причина може да има грандиозни организационни (системни) следствия, така че 

дори най-малките промени в началното състояние на дадена организационна 

подсистема могат да предизвикат сериозни бъдещи изменения във 

функционирането на цялата система. Тази извънредна чувствителност към 

изходните условия често се определя образно-метафорично с термина „ефект 
на пеперудата” – образно казано, махането с крилца на една пеперудка в Хонг 

Конг може да доведе до разрушителен ураган по бреговете на Калифорния. 

Или за да сме по-близко до груповия и организационен живот – и най-малкото и 

дори съвсем неоснователно преживяване на недоверие към автентичността на 

организационните лидери от най-отдалечените от тях служители на 

организацията може да доведе до необяснима „организационна катастрофа” 

чрез неспазването на стандартите за качество от иначе квалифицираните и 

наглед лоялни служители. 

Изследователите на груповата и организационната психодинамика 

отстояват разбирането, че в човешките групи и организации ежедневно има 

множество доказателства за наличието на реални и не винаги добре 

осъзнавани полжителни и отрицателни „ефекти на пеперудата” - например, 

това се случва когато в една отдалечена част на организацията безконтролно 

се разпространи нямащ никакви основания в реалността слух; когато наглед 

случайно хрумване на един отделен работник, присънило му се вкъщи след 

тежък скандал със съпругата му се превърне в нова печеливша продуктова 
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линия или нова марка дамско бельо, или когато дори малките различия в 

жизнените стилове и държаните в тайна лични сценарии за  напредък в 

кариерата на по-младите членове на управленския екип на фирмата се 

превърнат в реална, макар и неосъзнавана от хората в организацията причина 

за постоянни междугрупови конфликти и затяжва криза в развитието на 

организацията.  

Поради сложността на екзистенциално-психодинамичните системи, -
 каквито са всички човешки групи и организации, - е изключително трудно 
те да се наблюдават и да се експериментира контролирано с тях в 
естествени условия. Управлението е всъщност само „управление”, т.е. по-

скоро артистична психосоциална практика и изкуство, отколкото строга, точна 

наука. 

Това е и причината много учени и консултанти да се опитват да 

използват компютри и сложни невро-семиотични системи за създаването на 

системни модели и симулации на функционирането и развитието на 

организациите. Всъщност, ние знаем добре, че всеки член на дадена 
организация създава свой собствен - съзнателен или не, - но уникален 
модел на своята организация в психиката си, огромната част, от който е 
скрит за съзнателно наблюдение дори от самия му автор, който е силно 
зависим от него. Тези невро-семиотични, само частично осъзнати модели 

симулират, опосредстват и постоянно интерпретират поведението на реалните 

сложни групови, организационни и социални системи, и могат да се използват в 

системната психодинамика за наблюдение и трансформиране на поведението 

на тези сложни организационни системи и на техните компоненти. 

Консултантите по организационно развитие със системно-психодинамична 

ориентация се стремят именно към автентичното ангажиране на хората и 
групите в организацията в съвместно – в открит, експлицитно аналитично-
рефлексивен диалог, - невро-семиотично моделиране на груповите, 
организационните и социалните процеси като използват разнообразието от 

различни техники за организационно консултиране.  

Системно-психодинамичните модели могат да подпомогнат 

консултантите по организационно развитие, давайки им възможност да покажат 

на хората в диагностично-консултативния процес как да разберат и адаптират 
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неограничения брой модели, с които разполагат именно те - хората в  

организацията, - за осмисляне и преосмисляне на нейното минало, настояще и 

бъдеще. 

В анализите на груповата и организационна психодинамика често се 

разкрива комплексността на човешките групи и организации като се използва и 

термина „атрактор”, с който се обозначават динамичните тенденции на дадена 

система.  

Точковият атрактор, например, описва факта, че дадена сложна 

система (организация или група в нея) се движи към едно точно определено 

свое състояние. Такива са конкретните планове за групова работа, описващи 

ясно работните задачи на всеки екип в организацията, например.  

Периодичните атрактори описват факта, че дадена организация, 

например, регулярно преминава от едно точно определено свое състояние в 

друго свое, точно определено състояние в известен времеви интервал. 

Периодичният атрактор в системната теория понякога се нарича и 

ограничителен цикъл, защото поведението на системата не излиза извън 

границите на атрактора. Такива периодични атрактори са някои организационни 

политики, например, които определят „табутата” в организационния живот.  

Случайният или странен атрактор, който е характерен за 

свръхсложните самоорганизиращи се психодинамични системи като човешките 

групи и организации, описва тенденцията на организацията и групите в нея да 

клъстеризират своето поведение в съвкупност от приемливи състояния без 

нито едно от тях или нито една последователност от тях да се повтаря. В 

анализа на груповата и организационната психодинамика  често се прилага 

концепцията за странните атрактори в диагностично-консултативната работа 

в човешките организации и групите в тях. За илюстрация - системите от 

споделени смисли, фантазии и препоръки на хората в даден екип, в дадена 

дори малка диагностично-консултативна подгрупа в организацията-клиент 

(включваща консултанта и най-креативните, необременени от постове, статус и 

кариерни тревоги „вътрешни аутсайдери” или „дисиденти”) могат да 

функционират именно като странни атрактори, които задействат процесите на 

трансформация в поведението на цялата организация. В съвместната 
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диагностична работа с хората в организацията консултантът често търси тези 

наглед „случайни и странни” атрактори. 

Някои специфични рестриктивни или архаични организационни политики, 

управленски процедури за контрол, практики и ритуали за работа с кадрите в 

организацията – в някои случаи наричани „управление на човешките ресурси”, -

също могат да се разглеждат като изпълняващи ролята на „странни атрактори” 

с негативно (дисфункционално) участие в етиологията на проблемното 

функциониране на организациите от системно-психодинамична гледна точка. 

Атракторът на дадена групова система може да отразява всъщност и 

съвкупността от споделени самозаблуди, митове и убеждения на членовете на 

групата (например, топ-мениджмънта на организацията) въпреки техните 

уникални психодинамични истории като неповторими индивидуалности, които 

са включени в тази отговорна група. Всички техни лични интерпретации за 

живота в организацията могат да хвърлят повече светлина върху реалностите, 

стоящи в основата на поведението на групата от която са част, без при това 

нито една от тези интерпретации да е потвърждение на споделяните от всички 

официални истории, изпълнени със самозаблуди, митове или убеждения със 

специфични защитни функции – например, да прикриват истинското положение 

на нещата пред хора, които не са членове на ръководството и на организацията 

(техните консултанти, например). 

 
Какво в най-значителна степен отличава системно-психодинамично 

ориентираното консултиране за организационно развитие от всички други 
типове бизнес, управленско и организационно консултиране? 

Консултантите по групова и организационната психодинамика поддържат 

разбирането, че това е съвкупността от специфични методи и умения на 
консултанта при реализацията на три основни аспекта на 
взаимодействията им с хората в организацията-клиент.  

На първо място, това е умението да се превеждат и интегрират с 
разбиране несъзнателните мисли и чувства на хората в организацията и да 

им се откриват пътища към тяхното индивидуално, групово и организационно 

осъзнаване, осмисляне и изразяване.  
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На второ, умението да се изясняват, разбират в дълбочина, 
конфронтират конструктивно и интерпретират аналитично съпротивите и 
защитните механизми в този процес на осъзнаване, осмисляне и открит 

диалог в групите и организацията като цяло.  

И на трето място - уменията за системно-психодинамична 
диагностика и интерпретация на реакциите на пренос и контра-пренос 

както вътре в самия организационен живот, така и в диагностично-

консултативния процес. 

Първите два пункта изглеждат прости и самоочевидни - особено днес 

когато много от централните концепции на груповата и организационната 

психодинамика са вече популярна част от нашата култура. Първият пункт 

описва факта, че голяма част от човешката мотивация остава извън 
нашето съзнание и е труднодостъпна, защото е ирационална и невинаги 

съответства на приетите социални норми и на съзнателните представи и 

идентификации, които индивидите, групите и организациите изграждат и 

поддържат за себе си. Респективно, вторият пункт изтъква, че голяма част от 
груповото и организационното поведение на хората се мотивира от 
защитите им срещу напрежението и тревожността, действащи без те да ги 
осъзнават, за да се предпазват от преживяването на мощните афекти и 

импулси, които възникват в отношенията им, в самата работа и в опитите за 

промяна на познатите и установили се модели на поведение и 

самоорганизация. Анализът на груповата и организационната психодинамика 

ни осигурява огромен теоретичен и емпиричен материал от работата си с тези 

явления както на индивидуално ниво, така и на нивото на групите и по-големите 

организационни и социални системи (Eisold, 1996). 

Но нека сега да се насочим към по-подробното разглеждане на третия 

отличителен белег на системно-психодинамичното организационно 

консултиране. Това отново е темата за диагностиката и интерпретацията на 
преносите и контра-преносите в организационния живот и в специфичната 
ситуация на организационното консултиране.  

Както посочва още Грийнсън (Greenson, 1967), преносите в груповите и 

организационните отношения са по същество несъзнателни, макар, че някои 

техни аспекти могат да бъдат осъзнавани. Човек може да осъзнава, че реагира 
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странно или свръх-тревожно в дадена комуникативна ситуация, но да не 

осъзнава смисъла на това свое поведение, повлияно повече от миналия му 

опит и нахлуващите от него предишни (исторически) чувства, мисли и 

конфликти, отколкото от актуалната ситуация. Но независимо от това дали 

реакциите на пренос са съзнателни или не, те винаги присъстват в една или 

друга степен в наблюдаваните „тук и сега” организационни отношения и можем 

да ги открием без особени затруднения и в хода на самия диагностично-

консултативен процес.  

Работата с проективните идентификации като друга психодинамична 

реалност описваща как организациите, групите и отделните хора в тях 

проецират върху другите собствени нежелани преживявания, страни и 

характеристики, е един друг специфичен за диагностично-консултативната 

работа на системно-психодинамично ориентирания организационен консултант 

инструмент, който му позволява да схваща и експлицира скрития смисъл на 

много от мощните и смущаващи функционирането на организацията процеси. 

Ако бъде правилно идентифицирана и разбрана, проективната идентификация 

може да послужи, например, за източник на изключително богата информация 

за причините за състоянието и за ограниченията в потенциала за промяна в 

организационната система, с която се ангажира консултанта.  
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ГЛАВА 50:  
РАЗХОДКИТЕ НА КОНСУЛТАНТА 
В „МИННОТО” ПОЛЕ НА ПРЕНОСИТЕ 

 

По-съвременните възгледи в програмите за организационно развитие 

подчертават повсеместното присъствие на преносите и контра-преносите 
във всички видове групови, организационни и социални отношения 
между хората. Никой не е неутрален и освободен от действието на своите 

предварителни допускания и биографично сложили се предиспозиции.  

Всички възприятия за текущо случващото се в организационния живот, 

например, постоянно се пречупват и през призмата на миналия опит на хората 

и групите в организацията. И в резултат на това както организационния 

консултант, така и клиента му - също както психоаналитика и неговия пациент в 

клиничната практика, - показват тенденции:  

(а) към съвместно възпроизвеждане на по-ранни ситуации, които са им 

исторически (екзистенциално-психодинамично) познати и афективно близки, и  

(б) към съзнателно и несъзнателно пресъздаване и отиграване в хода на 

актуалните си взаимодействия на отношения, роли, чувства, травми и 

конфликти, които са лично предразположени да преживяват и преосмислят, 

пренасяйки ги в настоящето си от минали ситуации от живота си.  

В традиционната диадична психоанализа и в груповия анализ за 

описването на тази ситуация се използват концепциите за "интерактивно-
процесуалната матрица" на консултативното взаимодействие и 

консултативния процес (Greenber, 1995).  

При работата с организациите Ерлих и сътрудниците му (Ehrlich et 

al.,1996) предлагат консултантите да изучават и да работят както с „полето на 

преносите” или „трансферентното поле” на организационния живот в 

организацията-клиент, така и със специфичното, но свързано допълнително с 

него „трансферентно поле на диагностично-консултативния процес", на 

отношенията „консултант-клиент”. Само организационните консултанти със 

системно-психодинамична подготовка отчитат тази реалност в диагностично-

консултативната си работа. 

Екзистенциалните „срещи” в трансферентното поле на 
консултативния процес са ежедневието на консултанта. Трансферентното 
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поле на организационното консултиране е екзистенциално-психодинамично 

защото задейства всички съзнавани и несъзнавани сили и процеси, които 

действат между хората, между страните в една консултативна ситуация, а те 

идват от историите на живота им.  

Образно казано, отивайки на работа всеки ден всеки от нас пренася в нея 

и в отношенията си с хората в организацията – включително и с 

организационния консултант, който среща там, - всичко от цялостния си живот, 

от „битието си в света”, както би се изразил Хайдегер. Независимо дали в това 

поле на преноси и контра-преноси действат мощни проективни идентификации 

и други защитни механизми, или по един или друг повече или по-малко 

незабележим начин се пресъздават и отиграват чувства, травми, конфликти и 

отношения от миналите животи на участниците, винаги в него има неизвестни и 

ненапълно осъзнавани предварително оформени някъде в миналото на 

страните във взаимодействието представи, очаквания, фантазии и страхове, 

които обагрят и модифицират текущите им актуални отношения и резултатите 

от тях и снижават автентичността им.  

Опитните мениджъри с по-дълъг стаж, например, често са склонни 

несъзнателно да се държат бащински и да патернализират по-младите от тях 

организационни консултанти. Консултантите с неразрешени в миналото им 

лични или професионални проблеми с мнението на авторитетите в по-рано 

провалилите се проекти, тълкуват много от поведението на текущите си 

клиенти си като носещи сигнали за заплаха от нов, подобен на миналите 

неуспехи провал.  

Преносите и контра-преносите винаги присъстват и са неотменна 
част от всяко диагностично-консултативно взаимодействие. Да се мисли за 

тях, по същество, означава да се осмисля каква е същността на отношенията 

„консултант-клиент” като се отчитат и субективните значения, които за всяка от 

страните в отношенията те имат и придобиват в хода на консултациите. А това 

е един винаги подходящ въпрос, който можем да си поставим и на всеки етап от 

организационното консултиране. На организационните консултанти без 

специализирана системно-психодинамична подготовка, обаче, рядко им хрумва 

си го поставят и това води до загуба както на съществена диагностична 

информация, така и на автентичността във взаимодействията им с клиента. 
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Нека – най-вече за илюстрация на казанато по-горе, - се спрем на нещо 

много типично в началото на консултативните отношения с една конкретна 

организация-клиент. За да се справят с трудностите при установяването на 

отношения с взискателните и тревожни клиенти, някои от системно-

психодинамично ориентираните консултанти по организационно развитие са на 

мнение, че е необходима известна идеализация (положителен пренос) на 
консултанта от страна на клиента. Кларк (Clark, 1995) и Старди (Sturdy, 1997), 

например, твърдят, че е жизнено важно консултантът по организационно 

развитие да създава положително впечатление и дори, както те настояват, да 

има непрекъснат контрол и да поддържа в началото на консултативния процес 

климат на зависимост на клиента от себе си. Това може да се разглежда и като 

нова версия на Фройдовия "неизбежен положителен пренос", разглеждан в 

някои случаи като изходна предпоставка за напредъка на индивидуалната 

психоаналитична работа.  

Но - както коментират редица практици, - дори и в консултативния 

кабинет подобен възглед за отношенията между аналитик и пациент е 

опростенчески и често подвеждащ пример за капаните на контра-преноса. 

Организационният консултант така може да се подведе и да игнорира 

действителните източници на значимите явни или скрити страхове или 

враждебността и резервираността на клиента си. Това е още по-валидно – 

показва опита, - в сложната ситуация на една организация, когато консултанта 

работи едновременно с множество различни членове на организацията и дори 

с цели нейни подгрупи (отдели, екипи и т.н.). Подобен подход е наситен с 

контра-преносен риск и може като цяло да създаде и фалшиви, неавтентични 

взаимни очаквания и отношения още в началото на консултативното 

взаимодействие. 

Нека разгледаме типичния процес на наемане на един консултант по 

организационно развитие. Например, свръх-зает корпоративен топ-мениджър, 

намиращ се под постоянно напрежение иска и настоява за бързи, прецизни 

резултати от организационната диагностика, възложена на консултанта. В 

повечето случаи, проблемът, за който мениджърите търсят помощ от 

организационните консултанти е засилил остро тревожността им. Те оказват 

явно или прикрито несъзнателен натиск върху консултанта по организационно 
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развитие да произвежда резултати, както те самите са под натиск да 

призвеждат резултати, и както те непрекъснато оказват като мениджъри натиск 

върху своите сътрудници да произвеждат резултати. Така, те често са 

предразположени да разглеждат признаците за предпазливост и внимателно 

наблюдение и обмисляне на случващото се в диагностично-консултативния 

процес от страна на консултанта като сигнали за неговата несигурност, 

неангажираност и дори некомпетентност.  

И обратно, мениджърите гледат на безапелационното приемане на 

заявката им от консултанта при съвсем ограничена информация като добър 

знак за доверие и увереност в компетентността на консултанта. Естествено, 

много консултанти по организационно развитие без системно-психодинамична 

подготовка биха желали да удовлетворят радушно подобни очаквания и да 

създадат благоприятно впечатление у клиента за това, че са компетентни и че 

имат пълен контрол върху диагностично-консултативния процес от самото му 

начало до приключването му. Много бизнес-консултанти и консултанти по 

организационно развитие, на практика, именно затова преднамерено свръх-

рекламират себе си и своите предишни резултати, считайки представянето на 

историята на успешните си минали проекти за важен маркетинг инструмент. Те, 

разбира се, го правят, без да си дават сметка, че това е ярка проява на контра-

преносите им към новите и бъдещите им клиенти. Имената на доволните им 

бивши клиенти и кратките препоръчителни коментари се представят подредено 

в брошурите и интернет-страниците на консултантските им фирми и в 

автобиографиите им, за да внушат на новия клиент, че попада в „добри и 

опитни ръце”.  

Техните колеги със специализирана системно-психодинамична 
подготовка, обаче, трудно се вместват в тази дисфункционална картина. 

Обучени да запазват неутралитет, да застават в позицията на внимателни 

наблюдатели, които са относително сдържани при началното ангажиране с 

клиента, системно-психодинамично подготвените консултанти по 

организационно развитие се чувстват странно и не на мястото си в подобна 

неавтентична за тях диагностично-консултативна ситуация. Тяхната подготовка 

и обучение им дават нужните познания, за да знаят, че нещата в 
действителност никога не са такива, каквито изглеждат и се представят, 
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че са в самото начало на диагностичн-консултативните взаимодействия; 

че работата със скритите и сложни процеси в организациите 

рядко протича гладко. Да се рекламираш, да се опитваш да се „продадеш” на 

клиента, или просто да обещаваш резултати предварително, често може да 

породи чувства на вина и срам, усещане, че си склонен да примамваш, 

съблазняваш и дори да си неетичен в контра-преноса си към все още 

непознатия ти клиент. 

Консултантите по организационно развитие често са канени за 

събеседване от различни топ-мениджъри, мениджъри в отделите "Управление 

на човешките ресурси" и от други представители на организациите като всеки 

от тях може да има различни, влизащи в конфликт възгледи за това как да се 

представят проблемите в организационния живот пред консултанта и какво 

точно се очаква от него. Често тези конфликтни скрити интерпретации, 

намерения и очаквания са неизказани и трудни за долавяне и открито 

обсъждане на официално ниво в организацията. Във всеки случай, една или 
друга форма на пренос от клиента към консултанта винаги е в действие в 

тази ситуация.  

Попаднал под кръстосан огън, консултантът по организационно развитие 

без системно-психодинамична подготовка често няма какво друго да направи 

освен това да се преструва, че не забелязва прикриваните реални проблеми и 

конфликтни теми в организацията като „скритите дневни редове” на отделните 

мениджъри, например. Без съмнение, точно това и се случва много често в 

т.нар. „управленско консултиране”, което взема автоматично страната на топ-

мениджмънта като рядко оспорва правата му на контролиращия консултанта 

клиент (възложител) в диагностично-консултативната работа в организацията. 

Как да очакваме „екплоадиралите в пълна тишина мини” в това 
трансферентно поле да не изкривят съдържанието и резултатите на 
диагностично-консултативния процес?  

В описаната по-горе ситуация организацията-клиент или една част от нея 

успешно е предотвратила задълбочаването на диагностично-консултативния 

процес още в началото му, възпроизвеждайки конфликтите и защитите си през 

създаването на поле от преноси към консултанта още преди същинското 

започване на диагностично-консултативния процес и преди установяването на 
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реалните източници и причини на заявените организационни проблеми и 

симптоми.  

Напреженията и предварително оформените нагласи, намерения и 

концепции са неизбежни особено в началото на консултациите. Мениджърите, 

например, редовно се опитват да използват консултантите като „изпълнители” и 

„доставчици” на услуги, за да помогнат на кариерата си и подсигуряване на 

статуса си, а консултантите често - без дори да го осъзнават ясно, - се 

инвестират в правенето на "добри", „престижни” или "икономически успешни" 

консултации. Всяко задълбочаване в действителността на случващото се в 

трансферентното поле на диагностично-консултативния процес може да е 

разрушително за самия диагностично-консултативен процес и да подмени 

смисъла му, колкото и добре да самобслужват кариеристичните и 

екзистенциалните си потребности участниците в него.  

И това е случая при много проекти за организационно консултиране, 

когато организационния консултант е системно-психодинамично 

некомпетентен. Опитът ми в супервизията на колеги - организационни 

консултанти и в екипите за споделена интервизия между опитни 

организационни консултанти ме е убедил в едно – всички организационни 
консултанти имат сериозни екзистенциални „срещи” с трансферентното 
поле на консултативния процес. 

Още нещо от практиката – например, по-нарцистичните мениджъри в 

организацията-клиент (Czander, 1993), - всъщност непрекъснато и мощно 

изискват – директно или по заобиколен път, - идеализации и „нарцистични 

доставки” – прояви на уважение, комплименти и дори ласкателство от страна 

на наетите от тях като „изпълнители” организационни консултанти. 

Мениджърите, които работят в организации с авторитарно-нарцистична 

корпоративна култура, в която се идеализират формалната власт и авторитета 

на висшето ръководство търсят да работят с един идеализиран и много 

подобен на тях самите, т.е. авторитарно-нарцистичен консултант по 

организационно развитие. Нужен им е някой, който им се струва съпоставим и 

подходящ за екзалтирания и грандиозен статус на самите тях като негови 

клиенти. Това е и една от основните причини за странностите в 

консултативните проекти за организационно развитие в политическите 
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организации (партиите) и административните структури на държавата 

(министерства и държавни агенции). Знаете какво казва народа за „краставите 

магарета”. 

Това мощно и невидимо трансферентно поле тласка консултанта по 
организационно развитие в предопределената му от преносите на клиента 
неавтентична роля на сервилен доставчик на услуги. И всичко това може 

въобще да си остане уютно неосъзнавано и от едните и от другите. Работейки в 

подобни организационни култури, консултантът обичайно се поставя в 

странната и контра-продуктивна позиция на удовлетворяващ нереалистични и 

неавтентични мениджъриалистки очаквания, проекции и проективни 

идентификации. Тогава не е необичайно консултанта да бъде идеализиран, ако 

се държи като като „велик спасител”, „топ-експерт” и „месия” от една 

самовлюбена прослойка в управленски екип на организацията и демонизиран  

като нарцистичен „злодей” и „самохвалко” - от друга.  

Да не се самозаблуждаваме – това поле от преноси е налице още в 
момента, в който в организацията се пише първата чернова на заявката за 
консултантски услуги.  

В подобни сложни обстоятелства в трансферентното поле на началните 

етапи на диагностично-консултативния процес има ли въобще смислено 

основание да се подкрепя каквато и да е идеализация на консултанта от страна 

на клиента? Консултантите по организационно развитие, които използват 

адекватно принципите и методите на системната психодинамика - както и 

всички други организационни консултанти, - са изправени пред множество 

противоречия в началните събеседвания в организацията-клиент. Но при 

навлизането си в организацията-клиент, първите имат съществените 

предимства на готовността и уменията си да обръщат внимание на сложната, 

изменчива и понякога изпълнена с противоречия динамика на този процес 

наситен с преноси и контра-преноси. Системно-психодинамично подготвените 

организационни консултанти са много по-наясно още от самото начало, че 

предлагат на клиента един дълбинно-разравящ и неясен процес, който много 

клиенти не разбират, а и не желаят - съпротивляват му се, - което, обаче, е 

поведение с висока диагностична значимост.  
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В контраст на другите консултанти, системно-психодинамично 

ориентираните организационни консултанти имат на разположение сложно 

устроен и гъвкав инструментариум, който дава резултати там, където другите 

се объркват или провалят, затъвайки в капаните на трансферентното поле на 

организационното консултиране. Те са наясно не само с това как действат 

преносите и контра-преносите в консултативните отношения, но и с това как да 

използват като консултанти това разбиране на системно-психодинамичните 

фактори в консултативните отношения за подобряване на работата си с 

организацията-клиент. 

Организацията-клиент за тях представлява едно мозаячно 

трансферентно поле – „минно” поле от преноси и „контра-преносни рискове”.  

На първо място, тук са налице безбройните индивидуални преноси каквито 

има във всяка система от човешки взаимоотношения. Още Дъркин (Durkin, 

1964) предлага да се разглеждат преносите към организационния консултант, 

които се пораждат от самата структура на организацията с нейните различни 

нива на оторизация и диференцирани организационни статуси; от сложната 

система от актуални роли и ролеви отношения в организацията.  

Групите в организациите също подбуждат вътрешни преноси между 

своите членове; съществуват мощни преноси както вътре в групите, така и 

между тях.  

Реакциите на пренос са също така провокирани от самата 
организационна култура, от историята, ритуалите, традициите и нормите в 
организацията, а също така и от изискванията в организацията да се 

изпълняват определени функции и задължения, да се реализират едни или 

други работни задачи.  

Преносите са и екзистенциално детерминирани – както казах по-рано. 

Хората в организацията-клиент винаги пренасят в организационния си 
живот нещо от цялостното си битие. 

Тези реални реакции - част от тях осъзнавани, но в повечето случаи 

напълно неосъзнавани от хората в организациите, - се премесват, сблъскват 

помежду си и понякога експлоадират в различни не винаги шумни, но сериозни 

конфликти на интрапсихично, групово и организационно ниво в организацията-

клиент, което налага в нея хората непрекъснато да използват едни или други 
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психични и социални механизми за самозащита и изопачаване на картината за 

действителността в организацията. Понякога преносите са непосредствено 

свързани с текущата трудова дейност, но по-често те са асоциирани с по-

дълбоко заровените, скрити преживявания или отдалечени във времето минали 

травми, които се събуждат и възпроизвеждат от актуалните организационни 

обстоятелства довели до поканата към организационния консултант да помогне 

за решаването за заявените проблеми на организацията. За системно-

психодинамично ориентирания организационен консултант всяка интервенция 
за организационно развитие е наистина многомерна намеса в това 
комплексно екзистенциално поле от преноси на организацията-клиент към 
него. 

Точно както общуването с всеки отделен човек може да се разглежда 

като сложна смесица от преносно наситени и реални отношения, рационални и 

ирационални възприятия и поведения, така и диагностично-консултативното 
взаимодействие с организацията-клиент като едно цяло може да се 
разглежда като мрежа от постоянно променящи се рационални, базирани 
в реалността и ирационални – базирани в съдържанието на преносите и 
съпротивите на клиента към консултанта процеси. Подготвеният системно-

психодинамично организационен консултант изхожда от позицията, че във 

всички организации има както съзнателни, така и несъзнавани 

дисфункционални сили и тенденции, които пречат за ефективното 

функциониране и на еволюцията на организационната система. Това разбиране 

има своята емпирично проверена теоретична основа в концепциите за 

съществуването на стабилни патерни в трудовата дейност, поведението, 

влаганите усилия, самоорганизацията и т.н., които са продукт от баланса в 

силовото поле на тези динамични сили, които или подпомагат, или пречат на 

ефективното функциониране и развитие на системата.  

Консултантът по организационно развитие всъщност бива поканен в 

организацията-клиент именно защото силите, които възпрепятстват или 
блокират ефективното и ефикасно функциониране и еволюцията 
(самовъзпроизводството) на организацията са станали твърде мощни - и в 

психодинамичния смисъл на думата, - опасни за хората в организацията и - 

както обикновено става, - най-вече за нейните собственици, ръководители и 
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мениджъри. Ето защо, първичната работна задача на организационните 
консултанти е не да доставят и добавят допълнителни ресурси към 
наличните ресурси на организацията per se, а да укрепват и усилват 
собствените възстановителни, оздравителни тенденции в организацията и 

да я подпомагат интерактивно-процесуално в процеса на осмисляне и 

редуциране на влиянието на реалните (в повечето случаи несъзнавани) 

фактори и сили, които възпрепятстват оптималното системно функциониране и 

развитие. 

Позволете ми тук накратно да се спра на някои типични проблеми в 
работата с преноса и контра-преноса, свързани с провала на множество 
консултативни проекти.  

Един от най-често срещаните проблеми е този, че консултантите по 

организационно развитие без системно-психодинамичен опит и тренинг - без да 

го осъзнават ясно - емоционално попадат „в плен" на една част от 
организацията-клиент или на отделен неин представител, с който 

консултантите са успели да установят „по-специални” преносно наситени 
отношения. Това ги заслепява и им пречи да забележат жизненоважни страни 

във функционирането на по-голямата система,  което в крайна сметка може да 

доведе и до това, че консултантите започват - без да го осъзнават ясно, - да 

мислят и действат по начини, които се оказват неавтентични и деструктивни.  

Консултантът по организационно развитие може да се окаже, 

например, неудобно свързан с група, която е използвана от мениджърите в 

организацията като „изкупителна жертва” или е възприемана като единствен 

„удобен източник” на проблемите и трудностите в цялата организация. 

Получавайки от ръководството заявката да помогне на членовете на тази група 

„да се поправят”, консултантът може да избере да се бори от името на групата 

срещу несправедливите проекции на мениджмънта или да ги приеме, и да 

подкрепи проекциите и обвиненията спрямо членовете на групата, 

потвърждавайки техните недостатъци. И по единия, и по другия начин, 

консултантът при това се лишава от възможността да внесе нова и независимо 

формирана гледна точка към съществуващия проблем в организацията.  

Друга типична трудност възниква когато консултантът по организационно 

развитие установи, че е използван, например, от изпълнителния директор или 
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отдела „Човешки ресурси” за съобщаването на лошите новини на даден 

подчинен или на някое от звената в организацията. Предлагайки 

„професионалната си помощ” в тези обстоятелства, консултантът се превръща 

просто в средство за прицелване на обвиненията. Участвал съм в 

реализацията на много от т. нар. „асесмънт центрове” в корпоративния сектор, 

а и в държавната администрация. В голяма част от случаите имплицитно 

очакване от страна на топ-мениджърите в организациите-възложители на тази 

иначе смислена процедура е консултантите да извадят от огъня „горещите 

картофи” и да ги прехвърлят на подчинените им, за да ги „сложат на място” от 

името на топ-мениджмънта. Топ-мениджмънтът е доволен от обслужването и 

размахва пред подчинените техните „обективни” диагностични профили. 

Доставена е нова „доза” власт на управленското статукво. 

Друг често възникващ проблем за организационните консултанти е 

свързан с трудностите при получаването на достъп до дълбоко 
заровените и защитно прикривани отрицателни чувства и 
неудовлетворени потребности в организацията-клиент. При наемането на 

консултанта от мениджърската констелация на организацията, например, и 

двете страни могат негласно да се съюзят за защита на мениджмънта срещу 

негативните реакции на пренасяне на автентичните преживявания на 

фрустрация, агресивност или тревожност от страна на останалата част от 

персонала.  

Само за бърза илюстрация - представете си една водеща консултантска 

фирма, която започва консултативен проект, без да си дава сметка, че 

служителите и работниците във фирмата-клиент са разстроени от самото й 

присъствие в организацията им. На повърхността изглежда, че на 

консултантите и мениджмънта се сътрудничи и те изглежда сякаш имат 

дори пълна подкрепа от служителите и работниците, особено в самия край на 

работата си по диагностично-консултативната част на проекта. Негативните 

емоции на служителите и работниците се обсъждат, обаче, само неофициално, 

„извън протокола” – например, само в класическите за организационните 

консултанти частни „коридорни” (от типа „не си го чул от мен”) разговори с тях, 

но консултантите продължават да се държат сякаш не забелязват, че 

официалното положително поведение на същите служители и работници е 
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само една защитна маска, фасада – „фестивал” на неавтентичността в 

организационните отношения.  

Консултантската фирма си тръгва от фирмата-клиент с тържествени 

фанфари, а мениджърската констелация я засипва с похвали и благодарности 

за добре свършената работа. Година по-късно почти нищо не се е променило в 

организацията и служителите й си я „карат по-старому”. Мениджърската 

констелация продължава да възприема, че парите за консултантските услуги са 

били добре похарчени. 

Да разгледаме още един пример за това как реакциите на контра-пренос 

от страна на консултантите без системно-психодинамична подготовка и 

чувствителност могат да ги заслепят и да им попречат да видят сложността на 

действителните проблеми в системата на организацията-клиент.  

Директорът на голяма консултантска фирма, която специализира в 

областта на реинжинеринга и софтуъерното опосредстване на управлението на 

бизнес процесите получава заявка за консултации от изпълнителния директор 

на голяма производствена компания. След взаимното им представяне и обяда 

им, изпълнителният директор наема официално консултантската фирма. 

Директорът на консултантската фирма, - убеден, че това ще е един обичаен и 

изгоден консултантски проект, - инструктира екипа си от консултанти да 

свършат бързо работата си както са правили и преди като накарат служителите 

във фирмата-клиент да попълнят готови въпросници, чрез които да се 

диагностицира състоянието и потенциала за развитие на компанията. Нито 

директора на консултантската фирма, нито екипа от консултанти си правят 

труда да се срещнат „очи в очи” със служителите на организацията-клиент и в 

резултат на това те не забелязват признаците за дълбоко „заметените под 

килима” конфликти между мениджмънта и работниците и това, че във фирмата 

се надигат активни профсъюзни действия. Работниците, които гледат на 

консултативния проект като на част от опитите на ръководството да намери 

поводи да съкрати част от фирмения персонал и да се пренесе трудовото 

натоварване върху оставащите след съкращенията работници – нещо, за което 

консултантите въобще не подозират и не научават, - попълват въпросниците си 

с намерението да „натрият носа и на мениджърите си и на техните консултанти” 

като заблудят консултантите, на които и без това не вярват.  
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В резултат, разбира се, консултациите се провалят въпреки „красивата” 

диагностична картина на организацията, която, разбира се, само седмица след 

представянето й пред ръководството на организацията-клиент се оказва, че 

въпреки че отпечатана на възможно най-скъпата гланцова хартия няма много 

общо с действителното състояние на нещата в организацията. 

Понякога контра-преносната „миопия” (избирателна слепота) на 

консултанта може да е спрямо цялата система на организацията-клиент и да 

доведе организационния консултант до масивни грешки и самозаблуди в 

организационната диагностика.  

Представете си, например, консултант, който получава обаждане от 

директора на отдел „Кадри”, който си търси „опитен консултант по управление". 

Корпорацията-клиент има пари определени за консултации и мениджърите в 

нея са решили да ги използват за провеждането на 4-дневен ретриийт, който да 

се проведе в известен чуждестранен курорт. В действителност, „ретрийтът” е 

едно извинително кодово название за една търсена допълнителна ваканция за 

развлечение на избрана от мениджмънта част от персонала. В предходните пет 

години компанията е привличала за това друг консултант, но след един уикенд-

ретрийт с него компанията рационализира преживяванията си и колективно 

отсъжда, че той не е бил „добър” и не е разбрал добре очакванията към него.  

Новопоканеният консултант, който не е изцяло сляп за възможността 

това отново да се случи и с него, се колебае дали да приеме задачата, 

осъзнавайки, че клиентите може би планират как да прекарат времето на 

ретрийта в различни, продължаващи до среднощ партита и след това да решат, 

че консултанта нищо не знае. Високият хонорар, разбира се, е атрактивен, а 

ваканционното селище много приятно, и консултантът се самонавива, че с него 

нещата ще протекат по по-различен начин. Той приема да свърши работата, 

Проектът се проваля по ужасен начин и консултантът остава с парещо чувство 

за вина за това, че приел големия хонорар.  

Едва година по-късно той се реши да сподели с мен в една среща за 

колегиална супервизия, че чувството му на увереност, че ще може се 

справи успешно се е засилило, когато е чул, че предишните консултации, 

водени от колега, с който отдавна се конкурират са се провалили. Тези 

несъзнавани в началото на процеса грандиозни и безспорно нарцистични 
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чувства за собствено превъзходство над колегата са замъглили обективността 

му. Той отхвърля предпазливостта си и се втурва да посрещне 

предизвикателството. И попада в собствения си контра-трансферентен капан 

на конкуентоспособен организационен консултант. 

Както ни показва този пример, често за самият консултант по 

организационно развитие е много лесно да се превърне сам в изкупителната 

жертва или казано по друг начин - да се предложи на организацията като някой 

външен за нея, който може да бъде обвиняван безопасно за собствените й 

провали. Лесно е да се разбере защо. Често е по-лесно да се привлече някой, с 

когото организацията няма дългосрочни връзки и той да се освободи без 

съществени последици като в хода на този процес се отклони вниманието от 

същинските вътрешни виновници за състоянието на нещата в организацията. 

Трансферентни – при това масови, - организационни игри! 

И наистина, ще е справедливо да  отбележим, че почти всички 

организации-клиенти - също както и повечето пациенти на психотерапевта,  - са 

амбивалентни спрямо приемането на помощта на организационния консултант, 

от която те знаят, че наистина се нуждаят. Те, обаче, много по-силно се 

страхуват от промяната и кой е по-лесно да обвинят за провала си да я 

осъществят безболезнено и успешно, ако не консултанта?  

А и е по-удобно и някак забавно да се ходи по врачки и семинари за 

позитивно мислене, отколкото да се започне болезнена психотерапия с 

квалифициран специалист. 

Основното затруднение на повечето организационни консултанти без 

системна подготовка в областта на груповата и организационна психодинамика, 

обаче, е свързано с трудностите при разкриването и работата с начините, 
по които организацията-клиент е единна, понякога напълно интегрирана 
относно дълбоко затвърдените и устойчиви във времето убеждения и 
стереотипи на хората в нея за това как са се правили и как трябва да се правят 

нещата в тази организация. Тези убеждения са много дълбоко уседнали в 

склада от преживявания, методи, митове и ценности на хората в 

организацията. Те се проявяват в отделни събития и символни действия като 

трансферентно-мотивирана съпротива; а с времето се институционализират 
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в системи от неоспорими вярвания и несъзнателни, автоматични 
дисфункционални (разстроени) модели на поведение.  

Подобни споделени желания, преживявания и навици се комуникират от 

членовете на организацията и с консултанта. Те могат да са изразени като 

мощни изисквания, пазени от съзнателни или несъзнавани защити, или просто 

да се представят като рутинизация на идеите или на конкретните поведения, 

които се приемат за самоподразбиращи се в организацията. Редовно отказвам 

на компании, които искат да им изпратя оферта за консултантски или тренинг 

услуги без да имам достъп до организацията за поне встъпителна диагностика 

на състоянието и проблемите й. Направо трагично е положението, в което 

проекти за европейско финансиране на програми за тренинг и развитие се 

пишат подробно без консултантите и треньорите да са имали каквато и да е 

възможност да осъществят съвместно диагностика в организацията-

бенефициент. 

Както в единия, така и в другия случай по-горе, обаче, колективното 
желание в организацията-клиент изпълнява своята защитна задача, 

функционирайки като рамка за удържане на тревожността, свързана със 

събитията в миналото, настоящето или въображаемото бъдеще на 

организацията в контекста на появата на организационния консултант в нея. Да 

се разбере действителната фунция, която изпълняват тези защитни и рутинни 

поведения, които не се осъзнават ясно, а и не се обсъждат открито от хората в 

организацията-клиент,  е много важна част от диагностичната работа на 

системно-психодинамично подготвения консултант по организационно 

развитие.  

Вижте и следния казус. Консултант по организационно развитие приема 

да консултира организация, която гледа на себе си като на "сплотено 

семейство" и която в същото време бързо се разраства. Той е привлечен, за да 

интегрира новопостъпилите служители и да се опита да възроди семейния 

климат, който е започнал да изчезва с бързото разрастване и с промяната на 

ролевите и йерархични отношения между служителите в организацията. 

Консултантът приема заявения проблем, всъщност, колективното желание да 

се запази семейния климат и без да обмисли внимателно ситуацията пристъпва 

към струващи му се резонни интервенции.  
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Консултантът планира да използва техники за групова работа и дейности 

за организационно развитие, насочени към повишаване на чувствителността на 

хората в организацията един към друг и към „отваряне” на комуникативния 

процес и засилване на интимността, близостта и откритостта помежду им. Но 

служителите в компанията бързо отхвърлят интервенцията му и колективно го 

„сритват” още след първата едночасова сесия. Ако консултантът по 

организационно развитие бе завършил диагностичната си работа и бе 

анализирал колективните желания на организацията-клиент в дълбочина, той 

би осъзнал, че служителите в организацията най-много са се нуждаели от това 

да го отхвърлят. Осъзнавайки и признавайки, че „стария семеен климат”  вече 

не работи, служителите в организацията всъщност остават амбивалентни 

спрямо нуждата си сами да заявят, че искат да се откажат от него. Приемайки, 

от своя страна, заявения проблем като действителен и тласкайки хората в 

организацията към възстановяването на традиционния семеен климат, 

консултантът е станал наивна жертва на предположенията си, че те не знаят, 

че тази цел е станала вече безсмислена и не проучва това, което те вече знаят.  

Като го отхвърлят, от една страна служителите на организацията 

отхвърлят една остаряла гледна точка за същността на проблемите, пред които 

са изправени като безсмислена перспектива, свързана със стария начин на 

управление и досегашната организационна култура. От друга, отхвърляйки 

консултанта, те запазват комфорта си като символично подкрепят  

мениджмънта на организацията. Убивайки символично консултанта си, те 

запазват организационното колективно желание поне за момента. И всичко 

това обслужва две основни несъзнавани функции: избягва се конфронтацията с 

проблемите за промяната, които реално стоят пред тях, и все пак  се реализира 

координирана колективна дейност, която сплотява и новите и старите 

служители в пресъздаването на илюзията им, че те все още са семейство, 

което може да действа задружно. 

Системно-психодинамично ориентираните консултанти по 

организационно развитие следва да подхождат към всеки казус с два въпроса 

наум.  

Първо, „Защо съм избран?”.  
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И второ, „Какво знам за организационната психодинамика свързана със 

заявения от организацията-клиент проблем или - както вече ние можем да 

го формулираме, - защо в организацията-клиент са избрали именно 

заявявания проблем да представлява същинската организационна дилема?”.  

Това ни разбиране никога не може да е оформено напълно преди и в 

самото начало на консултативния процес и поради тази причина е съществено 

да договорим една достатъчно продължителна диагностична фаза на 

консултациите преди да предлагаме каквито и да са други стъпки. 

Представете си един такъв пример. Консултант по организационно 

развитие пристига в организация-клиент, за да се срещне с нейния 

изпълнителен директор и да обсъди с него потенциален консултативен проект. 

След като е настанен в зле обзаведената приемна, той изброява 25 служители, 

които на бърз ход влизат и излизат от малка стаичка в съседство, за да си 

налеят кафе. След половинчасово чакане той си мисли: „много кофейн и 

нелюбезен изпълнителен директор”.  

Той също така отбелязва, че нито един от служителите не го и поглежда 

въпреки че е седнал на доста видима позиция. При влизането му в кабинета на 

изпълнителния директор, той е посрещнат от висок, слаб и атлетичен на вид 

мъж, който почти прескача бюрото си, за да го посрещне. Мениджърът говори 

на висок глас, забързано и отривисто. От неговата страна на бюрото му е 

закачен миниатюрен баскетболен кош над кошчето за отпадъци, а на бюрото 

централно е разположена огромна чаша за кафе с надпис: "Може да прескача 

високи сгради" (очевидна препратка към Супермен).  

По време на 45-минутния разхвърлян разговор изпълнителният директор 

отговаря на три телефонни обаждания и на две прекъсвания от служители, 

които го търсят за нещо толкова спешно, колкото е намерението им да не идват 

в следващия петък на работа. Преживявайки целия офис като хиперактивен, 

консултантът вече въобще не е изненадан, когато изпълнителния директор 

заявява проблема, за който се търси консултация като „неспособността ни да 

се фокусираме и следваме собствения си стратегически план”.  

Консултантът отказва да се ангажира с консултацията и по-късно, 

попитан от мен защо, той отговаря просто: "Никой не се сети да ми предложи 

чаша кафе". 
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В този анекдотичен казус диагностичната фаза на консултацията е 

изключително кратка и относително лесна, макар и непродуктивна. Но това не 

винаги е така. Интерпретацията на поведенията, артефактите и символите 

помага на консултанта по организационно развитие да разбере смисъла на 

заявения проблем и да прецени потенциала за реална работа за решаването 

му и постигането на промяна в организационния живот. Първоначалната 

диагностика дава възможност на консултанта да разбере същността и 

дълбочината на заявените от организацията-клиент проблеми, а също така му 

помага да определи какви са шансовете за успех на проекта при действащите в 

организацията несъзнавани дисфунционални съпротиви срещу промяната.  

В по-горе представения казус консултантът стига до заключението, че 

културата на организацията - от изпълнителния й директор надолу, - не допуска 

каквато и да задълбочена рефлексивност - рефлексивност, която би била от 

съществено значение за успеха на всеки консултативен процес. Работата 

върху капацитета на организацията да се съсредоточава и самонаблюдава, и 

да се проучва в дълбочина би изисквала огромни усилия и 

ангажименти, каквито консултанта не намира признаци, че импулсивния 

изпълнителен директор би искал и могъл да поеме. Някои системно-

психодинамично подготвени консултанти по организационно развитие не само 

осъществяват две фази в консултативния процес, но предпочитат да сключват 

и два отделни договора - един диагностичен договор, и един договор за 

консултантските интервенции след реализацията на първия договор.  

В описания случай консултантът стига бързо до диагноза и решение. 

Много консултанти, обаче, отделят повече време и усилия за диагностичната 

фаза, отколкото за самите интервенции именно защото точната диагностика е 

съществена за успеха на консултативната работа.  

Как се казваше? „Три пъти мери, един път режи”, нали? 

 

Има поне три причини, поради които в практиката на консултантите 
по групова и организационна психодинамика ударението се поставя 
върху интерактивно-процесуалната продължителна и дълбочинна 
организационна диагностика.  
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Най-очевидната, разбира се, е, за да се постигне по-добро разбиране 
за същинската природа на действителните проблеми в организацията-

клиент.  

Втората причина е, за да се разберат съзнателните или несъзнателни 
реакции на съпротива и пренос на клиента спрямо консултанта. Както вече 

видяхме акуратното им разбиране може да ни спести това да си имаме работа 

с объркване на целите на консултацията, което може да саботира каквато и да 

е възможност за успешна консултация.  

И третата причина е, за да се постигне задълбочено разбиране за 
същинските колективни желания и чувства, заложени под повърхността 
на заявения проблем и за силите и процесите, които би трябвало да се 
мобилизират в организацията, за да се постигне съществена организационна 

промяна. 

Ключът към успешната консултация е да си в състояние да откликнеш на 

реалния, скрит проблем на организацията-клиент – автентичния проблем, 

който организационния консултант е в състояние да установи напълно едва в 

хода на задълбочаването на диагностичната фаза на консултативния процес 

като в същото време удовлетворява желанието и потребността на 

организацията-клиент да разгърне своя реален, вътрешен потенциал да го 

реши.  Това не означава, че организацията-клиент не може да бъде 

предизвикана да се конфронтира с някои от най-скъпите си допускания, 

стереотипи и самозаблуди, а че консултанта по организационно развитие и 
организацията-клиент следва едновременно и заедно да стигнат до 
решението да работят по някои от колективните чувства и желания в 
организацията – били те ясно осъзнавани и открито обсъждани, или не.  

Ефикасността на интервенциите в системната психодинамика е пряко 

свързана с капацитета на консултанта по организационно развитие да отделя 

това, което като символно съдържание е включено в  

колективните преживявания и желания, и да се намесва по начини, които 

възстановяват капацитета на хората в организацията да се справят с 

действителността на собствената им работна ситуация. Колективните 

преживявания и желания на хората в организацията (в повечето случаи 

несъзнавани и необсъждани от тях) - както отбелязах нееднократно и по-рано, - 
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вместват в себе си и реалния потенциал на организацията за растеж и 
развитие. Всеки консултант, навлизайки в организацията-клиент, следва да се 

разглежда както от служителите, така и от мениджърите в нея като нов и 

автономен субект, който носи „нещо потенциално добро, макар и болезнено”. 

Това е ключовият компонент в началото на всяка интервенция на консултанта. 

Казано съвсем простичко, консултантът по организационно развитие следва 

да е въплъщение на надеждата, че най-после ще се ангажираме с това, което 

отдавна желаем – да разберем как живеем в тази организация и да решим как 

да се променяме, развивайки я въпреки трудностите и инерцията си.  

Експертите в областта на груповата и организационната психодинамика 

виждат в това мощта и смисъла на положителния пренос в консултативния 
процес - привличането на възприемани като „добри” консултанти може да е 

благотворна  почва за избуяване на преносите, но е нужно за изходно начало 

на самия консултативен процес. 

Докато не е формулирал отговори на "Защо"- въпросите си към заявения 

от организацията-клиент проблем и не е разкрил „вторичните облаги” на 

клиента от формулирането и заявяването му, организационният консултант 

въобще не може да е сигурен дали интервенциите му ще помогнат на 

организацията-клиент да постигне необходимото разбиране за промените, 

от които се нуждае и да се погрижи за смущенията във функционирането си и в 

развитието си в бъдеще.  Първостепенната работна задача на системно-

психодинамичното организационно консултиране е да се подобрят 

ефикасността и ефективността на функционирането на организацията-клиент. 

Силата на системно-психодинамично подготвените организационни 

консултанти е в това, че те предлагат на организацията един наистина 

задълбочен и придружаван експертно процес на саморефлексия и честно 
съвместно интерактивно-процесуално проучване, а не просто „бързи и 
готови решения" и „външни” съвети и препоръки.  

А това е наистина продължителен и труден – понякога и много болезнен, 

- процес който ангажира хората в организацията-клиент с това, което е най-

трудно в много съвременни организации – а именно, да мислят често и то 
честно на глас за себе си. Ако организацията-клиент не може да се ангажира с 

тази диагностично-консултативна комуникация с участието на консултанта, ако 
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тя просто се нуждае от „външни експерти” с „торба консултантски трикове” и 

купчина „готови съвети”, които да идеализира или контролира, ние следва да 

приемем, че може би не сме подходящия за тази работа тип организационни 

консултанти. Много хора се хранят от подобен „бизнес” със споделени 

самозаблуди и „игри на организационно консултиране”. 

Понякога  дадена организация има нужда да премине през няколко 

неуспешни консултантски проекта, за да пожелае да започне реална работа с 

консултант по организационно развитие, който работи наистина задълбочено и 

по-смело и по-последователно разкрива действителните й проблеми. В тези 

случаи, ние имаме предимството, че знаем предварително, че заявения от 
организацията-клиент проблем е всъщност много по-сложен и труден за 
решаване, отколкото изглежда само на повърхността. Ние бихме имали 

също така и предимството да разполагаме с допълнителните сведения от по-

рано провалилите се консултации. И още нещо важно, мениджмънта на 

организацията-клиент може да е вече по-мотивиран да се ангажира в трудната 

си работа заедно с нас. И можете да сте сигурни, че това няма просто да е по-

трудна задача, а... професионално много по-интересна и носеща повече 

удовлетворение и резултати работа.  

 
Това също е екзистенциална среща в трансферентното поле на 

консултативния процес.  
Конструктивна среща. 
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ГЛАВА 51:  
СЕМЕЙНО – ФИРМЕНАТА ТЕРАПИЯ 
КАТО „МАТУРА”  
ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОНСУЛТАНТ 
 
Едва ли има опитен организационен консултант, който да не се съгласи с 

констатацията ми, че едно от най-големите професионални 
предизвикателства е организационното консултиране на т. нар. „семеен 
бизнес”. Представете си за момент следния типичен казус, който аз взимам от 

своята практика със „семействата - фирми”: 

Той, съпругът е президент, главен изпълнителен директор, мажоритарен 

собственик на средно голяма фирма за производство на нестандартни 

оборудване с пазари на три континента. Инженер, издигнал се от цеха до 

равнището на управляващ съдружник. Тя, съпругата е директор на отдел 

„Човешки ресурси” и собственик на 15% от акциите на фирмата, дъщеря на 

заможни и властни родители и титуляр във всички нотариални актове за 

фамилните имоти. Пълновластен лидер на всички бизнес вечери и фирмени 

тържества.  

В заседателната зала на фирмата са той, тя и останалите 9 члена на 

управленския екип на фирмата за обсъждане на статуса на инженеринговите 

проекти и бизнес показателите за следващите 6 месеца. Атмосферата е 

тягостна, всички очакват те двамата да започнат с обичайната размяна на 

загряващи „пиперливи” реплики помежду си. Тя иска думата, за да прикани 

всички да се изказват свободно – „Ние ще ви изслушаме внимателно!”. Той е 

неприкрито раздразнен от анонса й – той няма нужда от адвокат, а и вече е 

възложил на заместника си да води заседанието, но тя още не знае за това. 

Той я прекъсва, за да й го напомни. Тя му отвръща със смразяващ поглед 

„Защо не ми го каза снощи преди да си легнем!” и с декларативно скръстване 

на ръцете пред гърдите си или в скута си.  

Заседанието току-що е започнало, а на всички вече им се иска отдавна 

да е приключило…А утре има още две такива! Той вяло представя на екипа 

новия консултант по организационна ефективност - приятел и състудент на 

сина им. И двамата са в последната година на MBA програма в престижен 

американски университет. Той така и не знае за какво тя го е поканила само 
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след един кратък разговор край барбекюто на вилата през уикенда. Може би 

защото сестра му е новото гадже на сина им. А тя – „тъщата” не крие, че много 

би я харесала като „снаха”. Всички в мениджмънт екипа към „фамилията” 

забиват поглед в папките пред тях. Ужас!?  

Не - семейство със  сериозен бизнес. 

Като организационен консултант със системно-психодинамична 

подготовка и вкус към системно-интегративни дигностично-консултативни 

интервенции си припомням често една безспорно полезна максима на един от 

моите супервизиращи старши консултанти от 90-те, Майк Пламридж: „Пламен, 

гледай взаимоотношенията между хората в организацията първо и 

постоянно! Добрите отношения са основата за оцеляването и развитието 

на всяко предприятие. Също като в семейството е – наглед няма нищо 

излишно и нищо никога не е напълно открито за наблюдение. Така работят 

и повечето бизнес организации!”.   

Обичайната системно-психодинамична интерпретация на Майк беше, че 

ако има взаимно уважение, свързаност и гъвкавост, готовност и умения за 

трансформация на неизбежните конфликти между партньорите в съвместното 

преднамерено действие - наричано за краткост „бизнес”, - начинанията 

процъфтяват и работните задачи на оцеляването и развитието на 

предприятието се дефинират ясно и решават ефективно, ефикасно, ефектно, 

етично и естествено. Петте „Е–та” на компетентния мениджмънт! 

А щом  хората в една фирма започнат да се държат като разстроено 

семейство, чиито членове не желаят и/или не умеят да изграждат 

съгласуваност и доверие, да изясняват и усъвършенстват отношенията 

помежду си, предприятието става уязвимо, ригидно или хаотично, и 

може дори да се разпадне. Или още по-зле, да се запази, но да функционира в 

безкрайна компенсаторна и компулсивна стагнация като един неразтрогнат, но 

ялов, садо-мазохистичен брак - да се „оплете” в едно капсулирано 

трансферентно поле. Освен, ако нещо или някой не тласне организацията до 

промяна в отношението на хората към отношенията и чувствата им помежду 

им.  

Изводът на Майк беше достъпно прост - много от организациите, които 
консултираме се държат сякаш са големи фамилии. Особено когато се 
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разрастват или когато са в „кръгова отбрана” срещу екзистенциалните заплахи 

за оцеляването и благоденствието си. 

 Така си е, Майк! Или поне е така за повечето семейни фирми, които и у 

нас станаха доста на брой и вече представляват все по-голямо 

интердисциплинарно предизвикателство за бизнес съветниците, 

практикуващите организационни консултанти  и… фамилните психотерапевти. 

 Какво прави семейните фирми и семействата на мениджъри, които 
работят заедно по-различни от останалия бизнес ли?  

Ами, на първо място - сложните и преплетени семейни и делови роли и 

отношения, преноси и контрапреноси в груповата и организационната им 

психодинамика; след това - особената мощ на многопластовата 

взаимозависимост между хората в тях; разбира се - значителния емоционалния 

заряд, влаган в работата и отношенията; и още - тоталността на усилията за 

приспособяване към промените в средата и комплексността на кризите и 

афективните им интоксикации; също така - наситените с напрежение и 

непроницателност несъзнавани защитни граници, които членовете на 

семейството очертават пред хората от бизнеса, но извън семейството; и 

накрая, но в никакъв случай не на последно място - неизбежните пагубни 

преносни и контра-преносни „триангулации”, които в моменти на тревожност и 

затруднение семейния бизнес може да рагърне в диагностично-

консултативните си взаимодействия с всеки наивен организационен консултант 

или външен на семейството участник в бизнеса без силно развит усет към 

изследване на обратите в семейната психодинамика, която е една много 

специална групова и междугрупова психодинамика.  

Не, наистина няма по-сложен и по-интересен за организационно 

консултиране и системно-психодинамично изучаване бизнес от семейния 

бизнес! Във всеки конкретен случай това е една невероятна и рядко повторяща 

се смесица от семейно-брачни отношения, емоционални междупоколенчески 

транзакции, и икономически и властови интереси между хора, които разполагат 

с целия си живот, за да се опознаят и да се научат да работят, да се допълват, 

обогатяват и възпроизвеждат заедно. Динамиката в отношенията в ядрото на 

семейството, което е решило да прави бизнес заедно по несравним начин 

предопределя противоречията и резултатите - разпада или възхода - на 
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предприятието и категорично ни преподава уроците по системна 

психодинамика на групите и организациите. Тук микроикономическата теория е 

очевидно малоценна, а рационалността на бизнес административната школа 

изглежда откровено опростенческа и неприложима. 

 От работата си със семейни фирми – малки и големи, с бавен и с 

ускорен растеж - мога с увереност да твърдя само едно единствено нещо. 

Проблематиката на отношенията и чувствата между хората в семейните фирми 

е по-често и повече от всичко друго (мениджмънт, организационна структура, 

пазарен сегмент или фирмена стратегия) в основата на тревожната 

симптоматика и в крайна сметка, в сърцевината на организационните сривове и 

конфликти на бизнес предприятието. Защото от самото начало състоянието на 

семейния бизнес е поставено в зависимост от решаването на свръх-задачата 

за единение на сложни интимни чувства, импулси и отношения с обвързани с 

деловите роли и функции икономически и политически интереси; за хармонично 

взаимодействие и всеобхватност на отговорностите, авторитетите и 

ангажираността. В семейния бизнес просто няма как да сте част от дружество с 

ограничени отговорности и власт. И длъжностните характеристики и 

административните процедури някак не работят сами по себе си защото сме на 

трансферентната територия на семейната психодинамика с нейните 

неизброими „капани”. 

 Или с други думи, ако искате да наблюдавате „перфектната буря”, 

посетете „бермудския триъгълник”, какъвто е всеки семеен бизнес в 

затруднение или конфликт. Това е новото предизвикателство за екипите от 

консултанти по организационно развитие, търговско право, семейно-брачна 

психотерапия и извънсъдебно решаване на спорове, избрали тази нова 

работна територия. Подобно на рибарското корабче от едноименния филм на 

Джордж Клуни, семейният бизнес ежедневно се изправя лице в лице със сили, 

които са способни да разрушат всяко семейство и всеки бизнес. Особено, ако 

участниците в семейното бизнес начинание не разполагат с ясна представа за 

това, което ги очаква в океана на свободния бизнес и не избират курсове 

встрани от непосилните семейно-брачни и/или междупоколенчески бури. 

Наблюденията от близка дистанция показват, че успеха на подобни пътувания 

през бермудския триъгълник  на семейния бизнес парадоксално зависи не от 
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размера, организационното и икономическото състояние на бизнеса, а от 

възприятията и своевременните отговори на членовете на семейството на 

четири базисни семейно-фирмени въпроса: 

Първо, в близко бъдеще, само поколение след основателите на 

семейния бизнес, кой ще го притежава  и как ще го ръководи? Дали 

разширяващото се семейство ще расте като едно своеобразно микро-общество 

от акционери или всичко ще премине в ръцете само на тези от членовете на 

семейството, които активно се ангажират с организацията на бизнеса му? 

 Второ, когато първото поколение на „пра-родителите” на организацията 

се оттегли от активно участие в семейния бизнес, ще запази ли контрола си 

върху разпределянето на печалбите и другите семейни блага от него или ще 

отстъпи, продаде или дари семейния бизнес на наследниците си? Или на 

семейни аутсайдери с по-полезни за бизнеса идеи и умения? 

 Трето, ако член на семейството реши да излезе от семейния бизнес, как 

ще бъдат изкупени дяловете от семейството? По пазарните цени или по 

споразумение с другите членове на семейството? 

 И четвърто, ще зависи ли възнаграждението на ангажираните с бизнеса 

членове на семейството само от приноса им за пазарната капитализация на 

предприятието или ще се основава на ролите, потребностите и бъдещото 

място, които  имат в семейната психодинамика или които семейството им 

определя? 

 Естествено, семействата често избягват или протакат откритото 

обсъждане на тези мега-въпроси за организационното си развитие, защото 

явно или скрито се страхуват от заложените в тях мощни семейни и 

междуличностни емоции и сблъсъци.   Типичната съдба на тези необсъждани 

екзистенциално-психодинамични дилеми на всеки семеен бизнес е, че те или 

всячески се заобикалят и потулват, или се пренебрегват систематично, или се 

решават ситуативно, импулсивно или авторитарно, но само ако наистина е 

неизбежно. 

 Истината е, че от семейно-психодинамична гледна точка нито един от 

тези въпроси не може да получи „правилен” отговор. Перфектната буря е вече 

назряла още щом е станало ясно, че в психодинамичните дълбини на 

семейните системи се надигат различни интерпретации на възможните 
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отговори на всеки от въпросите. Добре дошли в центъра на бермудския 

триъгълник на семейния бизнес! 

 Защитните транзакционни триангулации са често срещани за 

семейните бизнеси и се задействат полуавтоматично от тях всеки път когато 

тревожността, конфликта и несигурността между всеки двама от емоционално 

взаимосвързани семейно-фирмени партньори нарастне. Причините могат да са 

различни и често остават напълно неясни за външните наблюдатели и 

невинните участници засмукани в техните „подмолни водовъртежи” и „мъртви 

вълнения”. Важното за семейните системи е някой да попадне в третия им 

ъгъл. И всеки наоколо – например организационния им консултант, - е реално  

застрашен на тази позиция. Но също и нищо неподозиращите приятели на 

семейството, невинни колеги и случайни фирмени сътрудници извън 

семейството; други по-слаби и неангажирани с ръководството на семейния 

бизнес членове на фамилията; клиентите и доставчиците; 

подчинените; бъдещите наследници, родителите, от които е наследен или 

зависим семейния бизнес; бизнес съветниците, които се опитват да помагат за 

оптимизацията на фирмените системи за управление и вземане на 

решения; наемните работници и инвеститорите.  

Въобще не е препоръчително и безобидно  за никого да 

стане страна в комуникативен триъгълник с разтревожените или обърканите в 

емоционално наситените си отношения бизнес-семейства. Независимо дали 

става дума за комуникация с двама отделни членове на семейството, или за 

взаимодействие с оформени за динамична конфронтация семейно-фирмени 

клики и динамични съюзи, ангажиращи не само членове на семейството, но и 

„симпатизанти” извън семейството. 

 Виждали сте какво се случва на заседанията като това, което описах в 

началото. Целият екип, организацията, бъдещето на бизнеса – волю-неволю, -

стават заложници на семейната психодинамика на „бащата” и „майката” в 

семейството стига един от членовете на семейството да има формалната власт 

да наложи управленски едно или друго решение, но естествено да няма пълен 

или симетричен контрол върху процесите в семейно-брачните системи, от 

които сам е свръхзависим в удовлетворяването на човешките си потребности 

от интимност, доверие, реципрочност, сплотеност. За бизнес - сагите на 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

549 

 

разширените и свързаните бизнес-семейства, които текат през поколенията 

въобще да не говорим. 

 Бурите в тези бермудски триъгълници на семейния бизнес са ураганни, 

но ефективни само за тях и то само за кратко – колкото да се 

поразтовари напрежението  натрупано в една или друга подсистема 

на семейното предприятие, без да се поставят на обсъждане фундаменталните 

му въпроси и да се „изваждат всички скелети от гардероба”. В дългосрочен 

план, страдат както ключовите семейни отношения, така и организационните 

процеси – доверието, сплотеността, адаптивността, неподправеността, 

емоционалната близост, ефективността и откритостта към промените. За да се 

подобри семейно-фирмената психодинамика е нужно да се подкрепи 

изследването и обсъждането на въпросите, които „никога не се обсъждат в 

семейството пред външни за него хора”, за да се потърсят съвместно по-

ефективни решения на противоречивите потребности на участниците в 

семейния бизнес. И да се обучават страните да управляват по-ефикасно и 

зряло тревожността и несигурността си, превърнала предприятието им в 

непознато минно поле за самите тях и лоялните им сътрудници. 

 Историята на семейния бизнес не ни дава еднозначни организационно-

психологически отговори на фундаменталните дилеми на семейния бизнес. 

Има безброй семейства по света, които са запазвали и разширявали семейния 

бизнес като поколение след поколение са правили миноритарни собственици 

всички членове на разширяващото се семейство. Но също така, има и примери, 

при което „превантивното подкастряне” на дървото на семейния бизнес е 

водело до консолидиране на собствеността от страна на онези, които имат най-

значителен принос за процъфтяването му. 

 Подходите, които семействата често приемат – водени, разбира се, от 

съветите на своите юридически и бизнес консултанти, - прехвърляне и 

преразпределение на собствеността върху семейния бизнес; осигуряване на 

пожизнен дял от печалбата; изкупване на дялове и изплащането на 

асиметрични компенсации нерядко са източник на необратими емоционални и 

междуличностни загуби, които не само разрушават семейния бизнес, но и 

травмират и дори взривяват семейните отношения. Ролята на 

организационния консултант тук е да помогне на семейния бизнес да 
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заобиколи подобни непосилни вътрешно-семейни бури и да гарантира 

системно-психолодинамично плавния организационен трансфер на семейния 

бизнес между поколенията и кризите в отношенията. 

 Как? Е, относително лесно е - когато семейния бизнес е значителен и 

дава солидни печалби, - чрез внедряване на гъвкави организационно-

управленски процеси в ежедневното му функциониране да се гарантират 

добри, съпоставими  с пазарните дивиденти на притежаващото го разширено 

семейство. Ако, обаче, - както и става по-често на практика, - семейният бизнес 

не е достатъчно голям и не е толкова печеливш, за да осигури тук и сега 

акционерска сплотеност и лоялност на цялата голяма фамилия, е наложително 

да се пристъпи към внимателна семейно-фирмена терапия. 

Семейно-фирмена терапия ли?!   

Да, семейството с бизнес и бизнесът на семейството се нуждаят от 

професионална системно-психодинамична помощ, за да оцелеят и да 

продължат да се развиват. Или да се разграничат реалистично, без да 

застрашават в бъдеще вече паралелното си развитие. Ново поприще за 

организационните консултанти с опит в груповата и организационната 

психодинамика  и системната фамилно-брачна психотерапия! 

 Какво – поне според мен, - е необходимо, за да е успешна подобна 

практика?  На първо място, познаване на принципите и методите на системно-

психодинамичното организационно и семейно консултиране; екипно разбиране 

на технологията за консолидиране на собствеността и оптимизация на 

управлението на семейния бизнес на клиента чрез системна превенция на 

семейните конфликти и разцепването на семейната организация на две или 

повече противопоставящи се клики; умения за компетентно разграничаване на 

задачите за оптимизация на семейните процеси от работните задачи на бизнес 

организацията. И, разбира се,  доверието на семейните парньори в избраната с 

подкрепата на консултантите транстерапевтична програма за паралелна 

рехабилитация на симбиозата на семейния и фирмения организми. Всичко това 

изисква преди това да е осъществена прецизна семейно-фирмена диагностика 

с активното ангажиране в диалога и договарянето на внимателно подбрани 

членове на семейните и бизнес системите и насочването им към преглед на 

критичните фактори за самостоятелен успех на семейството и бизнеса. 
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 Семейните двойки и семействата, които осъществяват съвместен 

собствен бизнес или работят в екип управляващ компания са особена 

чувствителна порода делови мъже и жени със специфичен принос към 

дълбините на системната психодинамика на бизнес екипите и организациите. 

От една страна, те често дават на предприятията си силна и здрава връзка с 

исторически първичната за семейните системи традиция  всеки бизнес в тях да 

се приема лично  както всички останали семейни дела; да се поддържа 

повишено чувство на отговорност и в работата със сътрудниците и клиентите 

да се следват норми, ценности и принципи, продължаващи семейния етичен 

кодекс. Ориентираните към семейството фирми са чудесен  естествен ресурс 

за хуманизация на бизнес практиките и организационните процеси в сложния и 

свръхангажиран с крайните резултати глобален икономически живот.  

От друга страна, за да е успешен семейният бизнес се нуждае от 

постоянна емоционално-поведенческа подкрепа както за самото бизнес 

предприятие, така и за семейните системи, ангажирани пряко или косвено с 

управлението и развитието му. Отговорните за бизнеса си семейства се 

отличават с повишена консултативна готовност и те често имат висока 

интерактивно-процесуална компетентност в диагностично-консултативните 

взаимодействия с консултанта си. 

 Внимателният системно-психодинамичен анализ на икономическата 

реалност на съвременния глобализиращ се бизнес свят открива един 

изненадващ факт – около 90% (!) от най-добре установените и формиращи 

устойчивото ядро на американския и многонационален бизнес по същество се 

притежава и често се ръководи пряко от ангажирани с него конкретни 

семейства. Задавали ли сте си си въпроса „Каква е системната 

психодинамика на процесите, чрез които световното богатство се свръх-

концентрира асиметрично в мрежа от няколкостотин елитни фамилни 

династии?” 

Макар, че от икономическа гледна точка това може да не е значим или 

поне не е добре осъзнаван факт, всеки от нас ежедневно има осезаем пряк 

контакт с продукти и услуги, зад които отговорно стоят конкретни семейства с 

бизнес – местен и международен. Много от случващото се в организационно-

поведенческо и икономическо отношение в съвременния бизнес не би могло да 
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бъде обяснено, без да се направи системен анализ на семейната 

психодинамика и семейните процеси, които пораждат, задвижват и в крайна 

сметка, решават съдбата на тези бизнес предприятия. 

 Семейният бизнес е най-често използвания тест за жизненост прилаган 

в съвременния организационен живот на малкия и среден бизнес. Над 70% от 

семейните бизнеси  в световен мащаб не оцеляват в опита си да преминат от 

родители (първо поколение) към деца (второ поколение) независимо от 

пазарните и социалните условия, и това ги прави най-големия натурален 

бизнес-инкубатор, най-значимия микро-инвеститор в нови бизнес проекти, и 

най-масовия социално-психологически и икономически квази-експеримент в 

текущата история на човешките системи.  

Ето защо, изследванията на системната психолодинамика в това 

направление стигат до извода, че в много голяма степен семейната 

психодинамика може дори да се конкурира с пазарните процеси за водещата 

роля при детерминиране на икономическата и организационна съдба на 

съвременните компании, корпорации и икономически групировки. Тоест, 

приписването от страна на икономистите на успеха и провала на всеки семеен 

бизнес единствено на действието на пазарните сили и бизнес средата е твърде 

повърхностно, за да не кажем „аутистично” както от организационно-

психодинамична, така и от фамилно-психодинамична гледна точка.  

Подобен извод носи много мощен сигнал за практикуващите системно-

психодинамично организационно консултиране. Семейният бизнес е мястото, в 

което нямаме просто бизнес проблеми. Семейният бизнес е клиент с 

комплексни екзистенциално-психодинамични предизвикателства, които ни 

напомнят за произхода на съвременните организации. И тук работата на 

организационния консултант ще може да напредва и да носи желаните 

резултати само и когато се допълва от системно-психодинамично разбиране за 

многопластовите, над-икономически отношения между хората. 

 Успешният семеен бизнес - независимо от размера, възрастта и 

насочеността си, - има множество важни над-икономически характеристики, 

които заслужават професионалното внимание на екипите от консултанти по 

организационно развитие и фамилно-брачна психотерапия. Става дума за 

работата със сложните амбивалентни и до голяма степен несъзнавани и 
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първични отношения в семейната общност в нейната пълна динамика в служба 

на оцеляването, развитието, отдаването на почит; формирането и запазването 

на доверие и авторитет в семейството и обществото. Става дума за 

изграждането на семейните защитни свръх-системи за емоционална и 

социално-икономическа сигурност; за предоставянето на материални и 

психосоциални ресурси на членовете на семейната общност; за подкрепата за 

любимите хора и техните обществено-икономически инициативи; за политиката 

на фамилната щедрост към децата и моделите за междупоколенчески пренос 

на капитал, ценности, отговорности и грижи; за интеграцията на 

биопсихосоциалното минало, настояще и бъдеще на хората в семейството. 

Става дума и за търпението, постоянството и за всеотдайността, без които 

семейството не може да даде на бизнеса, онова без което той си остава само 

работа – страстната отговорност на алтруизма и емпатията към следващото 

поколение. 

 

Ето затова смятам, че организационното консултиране на семейния 
бизнес е като „матура” за всеки организационен консултант със системно-
психодинамична ориентация. 
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ГЛАВА 52:  
ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА МОЩ 
НА ТРАНСФОРМИРАЩИ ФАКТОРИ 
В ОРГАНИЗАЦИОННОТО КОНСУЛТИРАНЕ 

 

В контекста на системно-психодинамичното организационно консултиране 

ежедневната фасилитация на групови взаимодействия в организациите – 

интензивното общуване в групи, - осигурява уникални и икономични 

възможности участниците да придобият опит като членове на ориентирани към 

саморефлексия, промяна и развитие  човешки общности, фокусирани върху 

съвместното решаване на проблеми и формирането на умения за справяне и 

комуникация, социална чувствителност, междуличностна емпатия и изграждане 

на автентични и съзидателни организационни отношения (Матеева, 2011а; 

2011б). Не случайно, в класическия за системната психодинамика Тавистокски 

подход към организационното консултиране се използва модела на т.нар. 

„Лестърски конференции за изучаване на груповите отношения”, за които стана 

дума в началото на този сборник.  

Системно-психодинамичното организационно консултиране е много 

често работа в конкретна групова среда в системата на организацията. 

Това важи и за индивидуалните срещи на консултанта, защото дори диадата 

„интервюиращ – интервюиран” може да се разглежда като „група от двама”, 

която ако отчетем и ефектите на преносите включва и много други мощни 

фигури от миналото на клиента. Обобщено казано, всички форми на ефективна 

групова работа в рамките на организационно-консултативния процес - 

например, групов тренинг, групови диагностично-консултативни сесии или 

процесуален коучинг на реалните трудови групи (екипи), - пораждат на едно или 

друго ниво реални условия участниците в този процеса да изпитат 

въздействията, екзистенциално-психодинамичната мощ на 

трансформиращите фактори на груповата динамика, ангажирани в хода на 

организационното консултиране (Bandura et al., 2003; Barnette, 1989; Colijn et 

al.,1991; Connolly et al., 2005; Davies et al., 2008).  

Анализът на огромната литература по темата и практическия опит в 

груповата работа в рамките на проекти за организационно консултиране ми 

дават основание да твърдя, че от системно-психодинамична гледна точка 
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оптимизацията на груповата работа в контекста на организационното 

консултиране изисква – поне според мен, - много внимателно наблюдение и 
целенасочено стимулиране на въздействията на конкретен набор от 
ключови трансформиращи фактори на груповите отношения върху 

автономното и зряло функциониране на хората и групите в организациите, с 

които работим като организационни консултанти (ASGW, 2000; Bohart & 

Greenberg, 1997; Brown, 1997; Crouch et al., 1994; Davies, 1980; 1983; 1984; 

Golden et al., 2002; Hogan, 1969).  

Разбира се, наличието  и силата на въздействието на тези фактори в 

определена група в организацията-клиент силно варира и някои от 

трасформиращите фактори на груповата динамика играят по-съществена роля 

на точно определен етап от развитието на групата и в зависимост от работните 

й задачи, миналия опит,  тематичната и концептуалната й ориентация, нейната 

структура, стила и компетентността на водещия ги организационен консултант. 

При това не всички участници в създаваните в консултативния процес работни, 

диагностично-консултативни и тренинг групи в организацията-клиент изпитват 

влиянието на групово-динамичните ефекти на корективно-формиращата среда 

и динамика на групата по един и същ начин, и в една и съща степен. И въпреки 

комплексността на всяка една конкретна групово-динамична ситуация във всяка 

отделна група и организация, изследванията и практиката разкриват, че 

корективно-формиращите (трансформиращите) фактори имат както общи, 
така и специфични ефекти върху груповите процеси и промените на 
участниците, върху промените в организационния им живот (Forrester-Miller 

& Duncan, 1990).  

Методологическото развитие на практиките за групова работа в рамките 

на консултативния процес в организациите се нуждае от системно-

психодинамичния подход към оптимизацията на ефектите, които имат 

трансформиращите (корективно-формиращи) фактори на груповите процеси и 

отношения в контекста на организационното консултиране.  

Централно място в този подход заема разбирането за отговорната 
интерактивно-процесуална работа на организационните консултанти с 
преживяванията, поведението и отношенията на членовете на групата  - 

както осъзнаваните, така и несъзнателните, - като непосредствен маркер за 
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постигане на целите на групово-динамичния и организационно-консултативния 

процес. 

Емпирично доказали ролята си в генезиса на благоприятни за промяната 

и развитието в организационния живот фактори на груповата работа в 

консултативния процес са следните основни корективно-формиращи 
(трансформиращи) фактори (Kivlinghan & Holmes, 2004): универсалността; 

вливането на надежда; обмена на опит и информация; изграждането на 

алтруистични и емпатични отношения; имитационното поведение в групата; 

осмислянето на груповата сплотеност; междуличностното, социално учене; 

формирането на социални умения; реинтеграцията на опита от първичните 

групи; емоционалния катарзис; екзистенциалния самоанализ и 

себерефлексията.  

Ще се спра на всеки от тях, разбира се, осъзнавайки ясно, че те са само 

част от онова, което може да подпомогне групите в организацията-клиент да 

функционират и да се развиват като „работещи групи” (в терминологията на 

Бион, вече стана дума) в организацията, която консултираме. Този списък е 

отворен и не претендира за изчерпателност, но все пак да го изследваме по-

внимателно. 

Универсалността е мощен трансформиращ фактор в груповата 

динамика на диагностично-консултативния процес свързан с осъзнаването от 

участниците в групата, че собствените им грижи и проблеми не са уникални и 

не представляват изключение, а са преживявани и от останалите членове на 

групата и организацията. Осмислянето на универсалността в груповия процес 

на диагностично-консултативните взаимодействия с консултанта е резултат 

както на емоционалните, така и на когнитивните аспекти на груповата динамика 

в хода на съвместната работа.  

Откривайки, че не е сам или странно различен от другите в групата и 

организацията, участникът в груповия процес преживява нарастваща 

увереност; снижава се тревожността му и тенденциите за песимистично 

потапяне и капсулация в личната му проблемна ситуация. Заедно с това 

отслабват объркаността, съпротивите срещу промяната, страховете от новите 

идеи, модели на поведение и отношения, а на когнитивно ниво се наблюдава 
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подем на самоуважението и преориентация към ефективни методи за 

съвместно учене и справяне с проблемите.  

Работата с преживяването на универсалността стимулира активното 

включване в груповия процес, в консултативното взаимодействие и оттук,  

споделянето на собствен опит. А това е основата на механизмите за 

преживелищно учене и личностна и групова промяна, на които разчита 

системно-психодинамичното организационно консултиране. В групата се 

установяват общи и споделени теми, проблеми и потребности, и се постига 

социална валидизация и фасилитация на ученето.  

Преки индикатори за действието на този групово-динамичен фактор за 

отключване на готовността за промяна и развитие откриваме в 

преживяванията, действията и в съдържанието на общуването на членовете на 

работни диагностично-консултативни групи, в които се създава пространство за 

открито и реципрочно споделяне и себерефлексия в рамките на 

организационно-консултативния процес: 

• „..научавайки, че не съм само аз с подобен проблем в организацията, 

усещам…, че не съм сам, че всички сме в една лодка…и ще намерим 

заедно решение”; 

•  „…сега осъзнавам, че не съм по-зле от останалите в тази 

фирма…”’; 

•  „…разбирам и че на други в групата, в която работим са им са 

случвали неща…лоши неща, хрумвали са им неприятни мисли, 

…изпитвали са болезнени емоции…както на мен самия…”; 

•  „…тук разбрах, че и останалите в организацията ни имат 

трудности и проблеми като моите собствени…, че и те са 

объркани, изплашени и страдат от тях…също като мен…”; 

•  „…да усещаш, че не си много по-различен от останалите в 

групата и организацията е като да се чувстваш сред  близки,…по-

разбиран и приеман – въпреки проблемите и…особеностите си, 

…ставаш част от едно цяло, което се вслушва и грижи за всеки от 

нас…”. 
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Вливането на надежда (обнадеждяването) е друг решаващ фактор във 

всички форми на групова работа в рамките на системно-психодинамичното 

организационно консултиране. Членовете на дадена работна, тренинг или 

диагностично-консултативна група в организацията-клиент променят 

възприятията си за личната си и груповата си ефикасност, за мотивацията и 

уменията си да овладяват нови средства за решаване на проблемите на 

групово и организационно ниво, за постигане на целитe си в групата и 

организацията.  

В ранните етапи на консултативните отношения групово-динамичната 

работа именно с този фактор е от решаващо влияние за превенция на 

съпротивите, апатията, неавтентичността и алиенацията на индивидуално, 

групово и организационно ниво. Взаимодействайки с другите в групата, всеки 

наблюдава не само собствения си напредък и успехи, но и постиженията на 

останалите в групата и организацията. Това укрепва увереността в 

трансформиращата ефективност на груповата работа и в собствената 

ефикасност в ученето и промяната (Corey, 2004) и усилва мотивацията за  

продуктивно участие както в груповия, така и в консултативния процес в цялата 

организация.   

Непосредствени индикатори за влиянието на този групово-динамичен 

фактор са реакции като следните: 

• „…гледайки как някои от хората в групата ни се справят все по-

добре с проблемите си, изпитвам надежда, че и аз ще успея да 

намеря решение на моите проблеми в работата ни в тази 

организация…”; 

•  „…хубаво е да знаеш, че хора от групата са се справили с много от 

тревожещите и мен организационни проблеми…”; 

•  „…обнадежден съм като гледам как другите в тази група решават 

проблеми, които са като моите собствени проблеми в нашата 

организация…”; 

•  „…подобренията при някои от хората в групата силно ме 

окуражават…за мен самия и за решаване на проблемите в 

организацията”; 
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•  „…групата е помогнала на толкова от членовете си да 

преодолеят подобни на моите проблеми,…ще стане и при мен!...”. 

 

Информационният обмен и обменът на конкретен опит в групата 

също е важен трансформиращ механизъм на груповата динамика с централна 

роля за промените на индивидуално, групово и организационно ниво. 

Придобиването на нова полезна информация и споделянето на реален опит от 

живота в организацията имат специална корективно-формираща роля в 

ученето и промяната. От значение са не толкова дидактичните инструкции и 

даването на съвети, колкото откритото, спонтанно и неоценъчно обсъждане на 

идеи, асоциации, предложения и собствен опит в групата и организацията, 

насочването на обмена от водещия груповата работа организационен 

консултант и обратната връзка от другите членове на групата и от членовете от 

други подобни групи в същата организация.  

Получаваните в групата преки и косвени пояснения и уточнения, 

събираните от членовете на групата данни и доказателства за състоянието на 

проблемите в живота на организацията редуцират неопределеността, 

амбивалентноста и объркаността, стимулират осмислянето, разбирането и 

груповото обсъждане на новите факти и подходи; гарантират ангажирането с 

експериментирането на нови роли, решения и поведенчески модели. И 

обратно, липсата на нова полезна информация и възможности за групова 

асимилация и рефлексия на информацията и опита пораждат тревожност, 

защитни съпротиви, негативни преноси, вторично отчуждение в груповите 

отношения и в отношението към организационно-консултативния процес.  

Индикативни за действието на този фактор са преживявания като 

споделените от членовете на работните, диагностично-консултативни групи в 

организацията-клиент: 

• „…работата ни в тази група ми помогна да осмисля какво 

впечатление формирам с действията си у другите…’; 

•  „…водещият на групата ми дава възможност да разбера по-добре 

същността на проблемите ни в тази организация, без да ме 

съветва и напътства,…просто създаде условия всички да ме 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

560 

 

изслушват и споделят какво усещат и мислят за проблемите 

ни…”; 

•  „…хората в тази група дадоха ценни идеи за това как можем да 

постъпим в тази ситуация…”; 

•  „…другите в групата споделиха опит, който ми е полезен в 

търсенето на отговор на въпросите, които си задавам като 

изпълнителен директор…”; 

•  „…един от членовете на моята диагностично-консултативна 

група сподели как той преди е намерил решение на сходен проблем, 

което ни се стори приложимо и в нашата сегашна ситуация…”;  

• „…мненията на хората от групата ми свършиха отлична работа в 

преодоляване на проблемите в общуването ми в моя „странен” 

отдел…”. 

 

Алтруизмът е трансформиращ фактор свързан с това, че групово-

динамичната ситуация почти винаги създава конкретни и реални възможности 

на членовете на групата да са полезни един на друг, да се подпомагат взамно и 

да си сътрудничат в съвместната си работа, да си съпреживяват един на друг.  

Членовете на диагностично-консултативните работни групи, които често 

създаваме в рамките на консултативния процес в организацията-клиент 

разменят помежду си емоционална подкрепа и конкретни съвети, изграждат дух 

на алтруистично, емпатично и автентично присъствие в ситуацията на другите 

участници в груповия процес и консултативното взаимодействие. Откриват, че 

алтруистичните действия в полза на партньорите в групата, а и в организацията 

като цяло - без да се очаква нещо в замяна, - могат да са смислени и носят 

удовлетворение, откритост, взаимно доверие и самоуважение.  

Получавайки спонтанно безкористна подкрепа от другите в групата, 

участниците осъзнават, че са значими и разбирани, и че могат да разчитат на 

ресурсите в конкретната група и в организацията-клиент. Това силно 

въздейства върху преживяването за собствената им автономност, 

психосоциална и ролева ефикасност и гъвкавост. Така самата работна група се 

превръща в ефективна социална общност – организационен микро-модел и 

лаборатория за съвместно действие и учене и промяна в дейността си.  
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Наблюдават се преживявания, поведения и отношения в груповата 

рефлексия върху съвместната работа от типа: 

• „…помагайки на другите в групата да решават проблемите си, се 

изпълвам със самоуважение, имам усещането, че съм полезен, 

нужен и компетентен член на тази организация…”; 

•  „…понякога най-важното е да поставиш чувствата и нуждите на 

другите пред своите…оказва се, че и те, другите хора в тази 

организация, могат да правят така, отнасяйки се внимателно и 

загрижено към собствените ми емоции, потребности и 

терзания…”; 

•  „…да забравиш за себе си, опитвайки се да помогнеш на някой друг 

от своята работна група е много полезно в ситуациите, в които 

разчиташ на подкрепа и самия ти…”; 

•  „…в тази група всяка среща ми помага като ми напомня колко е 

важно да дадеш нещо от себе си на другите, с които работиш 

всеки ден…”; 

•  „…когато успея да помогна на някой от другите в групата, се 

чувствам значим,…колко е приятно да чуеш „благодаря ти!” няколко 

пъти в рамките на един работен ден…”. 

 

На тази основа в действие влиза и следващия трансформиращ фактор 

на груповата динамика – споделената грижа за осмислянето и укрепването 
на груповата сплотеност. Изграждането на атмосфера на сигурност, доверие, 

топлина, взаимна емпатия, споделено разбиране и принадлежност в работните 

групи, с които се среща организационния консултант в хода на работата си с 

организацията-клиент е с основен принос за успеха на груповия процес във 

всяка от тях и в организационно-консултативното взаимодействие като цяло.  

Груповата сплотеност е функция на отношенията на всеки от 

участниците с груповите и организационните лидери, с организационния 

консултант и с останалите членове на групата, а оттам и с организацията като 

едно развиваща се непрекъснато динамична човешка общност. Груповата 

сплотеност има множество измерения – взаимно привличане, групов климат, 

емоционално сближаване, изграждане на работен съюз. Като комбинация от 
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сили, които привличат и задържат заедно членовете на групата и 

организацията, преосмислянето и споделянето на грижите за груповата 

сплотеност в отделните работни групи в организацията-клиент позволява на 

членовете на организацията да изпитват автентична солидарност и 

принадлежност, споделена значимост и отговорност за всеки в групата си и за 

групите в организацията като едно цяло.  

В този смисъл, работата на организационния консултант с груповата 

сплотеност на различни нива в организацията-клиент е предпоставка за 

задействането и на допълнителни корективно-формиращи фактори на 

груповата динамика като автентичното осмисляне и ангажиране с работните 
задачи на групата и организацията, проверката и развитието на груповата и 
организационната идентичност.  

Работните групи с висока сплотеност постигат по-високи и по-устойчиви 

резултати в ученето и промяната на членовете си, и така задействат и важни за 

успеха на организационно-консултативния процес промени в междугруповите и 

организационните отношения. В тях е значително по-развита 

себерефлексията и автентичността на преживяванията, поведенията и 

отношенията на участниците в груповата работа.  

Взаимното приемане, емпатията и уважението споделено в груповите 

отношения усилват самочувствието и готовността за промяна на индивидуално, 

групово, междугрупово и организационно (системно) ниво: 

• „…страхотно е да усещаш, че принадлежиш към грижовна и 

приемаща те такъв какъвто си общност…”; 

•  „…работата ни в тази група ми осигурява възможност да съм в 

близък и открит с колегите си,…в истински човешки контакт с 

другите хора в тази организация…”; 

•  „…когато разкривам тревожещите ме чувства и мисли, групата 

ме приема и разбира…”; 

•  „…в групата никога не се чувствам сам и отхвърлен…”; 

•  „…да си част от група, която те разбира и приема е всичко, от 

което имам нужда в тази организация…”.  
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Имитационното поведение и междуличностното учене са други два 

мощни трансформиращи фактори на груповите отношения, на които разчитаме 

в системно-психодинамичното организационно консултиране. Членовете на 

групата наблюдават и слушат не само организационния консултант в 

диагностично-консултативния процес в отделните работни групи, но и учат един 

от друг като взаимно се наблюдават, отразяват, имитират и идентифицират 

един с друг. Това им позволява да усвояват по-ефективни стратегии за 

справяне, да тренират нови умения и роли, и да експериментират с тях в 

сигурното пространство на работната група като източник на модели за 

промяна и развитие на организационните си взаимодействия.  

Ролята на социалното учене в диагностично-консултативните групи в 

организацията-клиент е централна за автентичността на преживяванията, 

поведението и отношенията на участниците в нея: 

• „…в тази група разбрах как всъщност въздействам на другите хора 

от екипа си…”; 

•  „…другите в групата вече честно ми казват какво мислят за мен 

като техен ръководител…”; 

•  „…хората от нашата група винаги ми казват кои от навиците и 

поведенията ми ги дразнят и объркват…”; 

•  „…групата ми показа, че когато не казвам какво чувствам и  мисля 

това е объркаващо за останалите, с които работя в тази 

организация…”; 

•  „…опитвайки се да съм като другите в групата, които се справят 

по-добре от мен ми помогна да открия, че не съм по-зле от тях…”; 

•  „…когато другите в групата споделят смущаващи неща от 

живота и преживяванията си в организацията, аз също по-спокойно 

разкривам какво ме измъчва…’; 

•  „…опитвам се да правя някои неща както ги прави един друг член 

на групата, който се справя според мен отлично…”; 

•  „…възхищавам му се и честно си признавам – имитирам един от 

членовете на нашата група…”; 

•  „…в групата намерих хора, които са ми добър пример за действие 

в моята сложна ситуация като мениджър…”. 
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Формирането, упражняването и верификацията на нови социални 
умения и организационни роли като трансформиращ фактор на груповата 

динамика на диагностично-консултативните, работните и тренинг групите 

спомага за ученето и промяната на афективно и поведенческо ниво, и 

изграждането на по-ефективна представа за внедряването на придобивките от 

груповия процес в реалния организационен живот на участниците в работните 

групи в организацията-клиент.  

Влиянието на този фактор е отразено в преживявания като следните: 

• „…общуването ни в групата ми дава възможност да подобря 

уменията си да се разбирам с другите колеги в организацията…”; 

•  „…работата ми в групата ме направи по-способен да се доверявам 

на другите мениджъри…”; 

•  „…сега съм много по-наясно как мога да изграждам и поддържам 

трайни и пълноценни отношения с различни от мен хора…”; 

•  „…в групата непрекъснато си показваме как можем да подходим 

към ситуации, в които не е ясно предварително как биха постъпили 

другите хора в тази организация….”; 

•  „…един от членовете на групата работи заедно с мен за намиране 

на решение на важни организационни проблеми…”. 

 

Ефективната групова работа позволява на участниците да се ангажират с 

корективна реинтеграция на по-ранния си групов, организационен и 
социален опит в първичните им групи като семейството, предишните 

работни и социални общности.  

Този трансформиращ фактор на груповата работа е с решаващо 

значение за спонтанността в преживяванията, поведенията и отношенията на 

членовете на групата, за които преработката на миналия им опит е болезнен и 

наситен с амбивалентност, интроектни рестрикции, зависимости, контра-

зависимости, емоционални травми и задръжки процес влияещ на качеството на 

организационния живот: 

• „…участието ми в тази група, в известен смисъл, ми отвори очите 

за това какво всъщност ми се е случвало в семейството, от което 
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произлизам и как то ми влияе в ежедневната ми работа с 

колегите..”; 

•  „…не знам точно как, но групата ми помогна да разбера откъде 

идват много от задръжките и страховете ми в работата ми в 

нашия екип…от отношенията ми с моите родители и брат ми…”; 

•  „…тук много неща ми напомнят за семейството, за което съм 

жадувала през целия си живот….с много любов и взаимно разбиране, 

каквито никога не съм имала в истинското си семейство…”; 

•  „…в групата разбрах как предишната ми работа ме е деформирала 

и наранила…”; 

•  „…тази група е нещо като семейство за мен – някои са като 

родителите ми, други – като мои роднини,… но тук, общувайки с 

тях аз разбрах по-добре истинското си семейство…”.  

 

Груповата динамика в конкретните работни групи, с които се среща 

организационния консултант има и още един безспорен трансформиращ 

фактор – споделения емоционалния катарзис или корективното, 

пречистващо и освобождаващо емоционално преживяване, автентичното 

себеизразяване и отиграване в групата на собствените чувства, фантазии и 

желания, както и споделеното осмисляне на прозренията и отношенията 

свързани с тяхната реалност на сцената на груповото пространство.  

Някои от индикаторите за влиянието му включват: 

• „…тази група за мен е място, в което свободно мога да изкажа и 

изразя всичко, което ме тревожи и измъчва…”; 

•  „…чудесно е да можеш да изразиш открито пред останалите в 

групата всички неприятни и приятни емоции, които те вълнуват 

ежедневно в работата…”; 

•  „…с подкрепата на консултанта в нашата група се създадоха 

всички необходими условия свободно да покажем какво мислим и 

чувстваме за отношенията си в работата…и най-неприятните 

неща, разбира се…”; 

•  „…в групата се научих как по-добре да се разбирам, изразявайки 

открито своите чувства пред колегите си…”; 
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•  „…вече имам възможност и…желание да разказвам за нещата, 

които ме тревожат, вместо да ги затаявам и потискам дълбоко в 

себе си…”.   

 

Груповата динамика в диагностично-консултативните групи в рамките на 

организационно-консултативния процес създава и рефлексивно пространство 

за един пълноценен екзистенциален самоанализ и задълбочена групова 
саморефлексия – трансформиращ фактор, чрез който конкретните процеси и 

отношения в групата и организацията интегрират темите за собствената 

личностна и професионално-ролева идентичност, себеразбирането и 

себерефлексията, зрелостта, автентичността и отговорността, осъзнаването на 

собствените екзистенциални ограничения и избори, житейските трудности и 

превратности, които слагат отпечатък върху участието на всеки в 

организационния му живот: 

• „…общуването ми с колегите в тази група ме научи, че живота 

понякога е много несправедлив…”; 

•  „…научих, че няма как да се избегнат някои болки и страдания в 

живота…”; 

•  „…стана ми ясно, че независимо колко близки отношения имам с 

другите, аз все пак съм изправен сам лице в лице със живота си…”;  

• „…с помощта на групата застанах челно срещу нерешените 

проблеми в живота си и така се научих да живея по-честно и 

естествено…без глупави тривиалности, фалш, пози и 

комформизъм…”; 

•  „…сега съм наясно, че аз нося пълната отговорност за начина, по 

който живея…и за изборите, които правя….със или без подкрепата 

на околните…”; 

•  „…групата е много подходящо място да осъзнаеш защо като си на 

работа мислиш, чувстваш и действаш по начини, които нямат 

нищо общо с истинските ти чувства, идеи и ценности….и защо 

това е в основата на проблемите ти…”. 
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Оптимизацията на груповата работа в организационно-
консултативен контекст е комплексна задача на организационния 
консултант [36]. За решаването й е необходимо създаването и прилагането на 

евристични концептуални модели и конкретни операционализации на 

понятийния апарат на системната психодинамика, с който се описва влиянието 

на трансформиращите фактори и условия на групово-динамичната среда и на 

груповите отношения върху функционирането, промяната и развитието на 

участниците в различни групи. На основата на емпиричните изследвания и 

наблюденията си в практиката на групите за тренинг, психотерапия и екипна 

работа, считам, че имам солидни основания в центъра на този модел да  

поставя достъпността и автентичността на преживяванията, поведението 
и отношенията на членовете на групата, с която работи организационния 

консултант.  

Груповите процеси имат доказано специфично влияние върху 

автентичността, спонтанността, съзидателността и социалната чувствителност 

на участниците в организационно-консултативните взаимодействия. Като 

основен предиктор на зрялото психосоциално функциониране, субективното 

благополучие и психичното здраве, автентичността и промените в нейните 
ситуативни и диспозиционни проявления в интрапсихичен, поведенчески 
и междуличностен план са валидни и чувствителни маркери за 
ефективността на груповите процеси, а чрез тях и върху функционирането и 

еволюцията на организацията като човешка система.    

Това открива практически необятни хоризонти за провеждането не само 

на системни изследвания на финните групово-  и организационно-

психодинамични механизми, чрез които факторите и условията на груповата 

динамика влияят върху развитието на организационния живот, но и за 

творческото конструиране и експериментиране с нови, интегрални програми за 

целенасочено диагностично-консултативно опосредстване на тези ефекти с 

оглед повишаване на ефективността на груповата работа във всички сфери и 

етапи на организационното консултиране.  

Наличието на конкретни доказателства за общите и специфични, 

самостоятелни и съвкупни ефекти на трансформиращите фактори на груповите 

отношения позволява на организационните консултанти със системно-
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психодинамична ориентация да осъществяват все по-смислени и ефективни 

конкретни намеси (интервенции) във всички форми на групова работа, 

междугрупови отношения и в работата си с организацията като едно органично 

цяло. 
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ГЛАВА 53:  
ГРУПОВО-ДИНАМИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ КОНСУЛТАНТИ 
 

Специфично предизвикателство в работата на организационния консултант със 

системно-психодинамична ориентация е компетентното и уместно 
съчетаване, и взаимно обогатяване на работата му с групи от хора в 
организацията-клиент като използва интерактивно-процесуални и 
аналитично-интерпретативни методи от психодрамата, груповия анализ и 
груповите отношения. Това е въпрос на разбирането му за собствената му 

роля на организационен консултант, от който се очаква висока групово-
психодинамична компетентност.  

Ако в интерсубектното пространство на индивидуалната психоанализа, 

например, идеалната позиция на психотерапевта е да бъде „празен екран”, 

върху който пациента да проектира своите трансферентни фантазии и 

съпротиви в среда, в която терапевта се придържа стриктно към принципи като 

неутралността, внимателното съблюдаване на външните рамки на аналитичния 

процес и отказа да се удовлетворяват инфантилните потребности и желания на 

пациента, то в психодрамата (Морено), груповия анализ(Фулкс) и груповите 

отношения(Бион) стилът и присъствието на груповия водещ в групата (дори, 

когато тя е само диада) са много по-различни.  

Задачата на организационния консултант в диагностично-

консултативните групи, с който той се среща в хода на работата си в 

организацията-клиент е не само да разбира несъзнаваните аспекти от 

комуникацията и поведението на хората, с които се среща, за да може с 

интерпретации и други интервенции „вертикално” да им помогне да постигат 

инсайти (Bion, 1961; Blatner, 1988). За него е определено полезно да си 

припомня казаното от Морено, че в срещата между двама души или в 
средата на една група централно място в поведението на водещия 
срещата има способността му за автентично, спонтанно и неподправено 
реципрочно присъствие и свързване („теле”) в човешката общност, което 
да му дава свободата да е е самия себе си, да е прозрачен, а така и да 
служи на групата и организацията като реален модел за автентичност, 
креативност и организираност.  
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Както в психодрамата и социодрамата организационният консултант 
със системно-психодинамична подготовка заема една по-скоро активна, 
но никога не и доминантна или директивна позиция, поемайки 
отговорността да се грижи за напредъка и задълбочаването на 
диагностично-консултативния процес в организацията-клиент. И то по 

начин, който е смислен за хората в организацията-клиент, които са реалните 

„протагонисти” на „сцената” на диагностично-консултативните си 

взаимодействия с организационния консултант.  

Това винаги е една сложна задача в една много комплексна групово-

психодинамична ситуация, която изисква организационния консултант да 

разчита на собствената си спонтанност (ситуативно-процесуална автентичност) 

и креативност, съчетавайки отговорностите на лидер, аналитик и независим 

външен партньор на диагностично-консултативната общност в организацията-

клиент.  

Системно-психодинамичното организационно консултиране признава 

ролята на трансферентната и ролевата психодинамика в диагностично-
консултативните групи в организацията-клиент. Организационният 

консултант винаги повлиява това, което се случва в диагностично-

консултативния процес дори когато само наблюдава случващото се в 

организацията-клиент. Той се отдалечава от идеята за „празния екран” на 

психоаналитика, изследвайки интерактивно-процесуалнатата матрица на 

многопосочния, многопластов и в голямата си част несъзнаван комуникативен, 

ролеви и емоционален обмен в диагностично-консултативното взаимодействие 

(Greenson, 1967). Това по същество изисква от организационния консултант 

един открит стил на присъствие и взаимодействие с хората в организацията-

клиент, насочен към максимизиране на градивните, работни групово-

психодинамични отношения чрез откритост, емпатия и споделена креативност 

(Kellermann, 1992; p.108).  

В организацията на диагностично-консултативната среда, в която се 

осъществява организационното консултиране има много и от психодрамата, 

социометрията, социодрамата, груповия анализ и груповите отношения 

(Clayton, 1982; Langs, 1992; Williams, 1989). От системно-психодинамична 

гледна точка, „сцената” на диагностично-консултативния процес може да бъде 
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разположена където реално са участниците от страната на организацията 

клиент – включително на личните им и екипни работни места. Но отговорност 

на организационния консултант е да осигури на хората в организацията-клиент 

едно „достатъчно добро” диагностично-консултативно пространство. 

Работата с трансферентната динамика е реалност в ежедневието на 

всеки организационен консултант със системно-психодинамична подготовка. 

Понятията „пренос”, „контра-пренос” и „теле” често се използват от тях във 

връзка с ирационалните чувства и нагласи на хората от организацията-клиент 

към организационния консултант и между самите тях в контекста на 

организирания от него диагностично-консултативен процес и то на всички 

негови етапи (Marineau, 1989). Работата с преносите, които се наблюдават 

между членовете на диагностично-консултативните групи и между тях и 

организационния консултант е с централно значение за хода и резултатите на 

диагностично-консултативния процес. Тяхното наблюдение и изследване, 

включително с методи като психодраматичната размяна на ролите, групово-

аналитичното изследване на интерактивната матрица на диагностично-

консултативната група или характерните за школата на Бион „хоризонтални” 

интерпретации на действащите в диагностично-консултативната група като 

цяло базисни допускания дава възможност на организационните консултанти 

със системно-психодинамична подготовка реално да обогатяват подходите си в 

своя интерактивно-процесуален анализ.  

Преносите в диагностично-консултативния процес следва да се 

наблюдават и изследват и от трите гледни точки:  

(а) като специфични дисфункционални ролеви констелации в 

диагностично-консултативната ситуация;  

(б) като групово-психодинамично задвижени интеракции в диагностично-

консултативната група или между нея и организационния консултант 

или (в) като манифестация на действащото в диагностично-

консултативната група като цяло несъзнавано базисно допускане „зависимост”, 

„борба – бягство” или „съчетаване”.  

От друга страна, идеята за „теле”, за реципрочната емпатия и 

симетричния емоционален поток в групата, развита от Морено в областта на 

психодрамата и социометрията има своята реална приложна стойност и в 
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рамката на системно-психодинамичното организационно консултиране при 

изследването на междуличностната, груповата и организационната 

психодинамика и особено на нейните невербални измерения.  
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ГЛАВА 54:  
ЕФЕКТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОНСУЛТАНТ 
В ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС 

 

Действието на всичките по-рано представени трансформиращи фактори в 

диагностично-консултативния процес не би било възможно, без това, което се 

определя като ключов мета-фактор, а именно реалното и автентично 
(неподправено) присъствие на организационния консултант в 
диагностично-консултативното взаимодействие. Пълноценното, автентично 

и напълно човешко присъствие в диагностично-консултативната ситуация на 

хората в организацията-клиент се разглежда само по себе си като помагащо и 

трансформиращо (Shepherd et al., 1972).  

Бюджентал (Bugental, 1978; 1983; 1987; 1989) например, многократно 

определя автентичното присъствие на консултиращия, подчертавайки, че то 

е част от трите основни компонента в основата на успешното консултативно 

взаимодействие. То заедно с достъпността и отвореността – отнасящи се до 

всички аспекти на преживяванията на участниците в консултативните 

взаимодействия  гарантира отвореността на консултанта към преживяванията 

на другите.   

Достъпността и цялостността на Аза на организационния консултант 

са ключови условия за ефективността на диагностично-консултативния процес, 

много повече отколкото са неговите теоретични познания. Реалното и 

автентично присъствие на организационния консултант е пълно освобождаване 

на Аза от всякакви стереотипи, абстрактни знания и лични проекции към 

клиента, и отваряне към преживяванията и отношенията на участниците в 

диагностично-консултативния процес (Clarkson, 1997).  

Автентичното присъствие на организационните консултанти също може 

да бъде определено и като аспект от отношенията „Аз-Ти” по Бубер (Buber, 

1966; Friedman, 1985; Heard, 1993; Hycner, 1993, Hycner and Jacobs, 1995). 

Според Бубер (Buber,1958, p.11), например, „всяко истинско живеене е среща”, 

а промяната в организационното консултиране се появява от срещата, която се 

осъществява между консултанта и хората в организацията.  
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Други изследователи на автентичното присъствие – от психодинамични и 

психодраматични позиции, - го представят като спонтанно и непресторено 
напасване към условията и динамиката на взаимоотношенията в 
диагностично-консултативния процес (Mearns, 1994; 1997).  Роджърс, за 

съжаление, не успява да разработи подробно разбирането си за автентичното 

присъствие, тъй като то е било неговото житейско и професионално прозрение 

споходило го едва преди смъртта му. Въпреки това, в интервю с него (Baldwin, 

2000), се подчертава решаващата роля на автентичността на присъствието на 

психотерапевта за успеха на всяка психотерапия. Този успех е възможен – 

споделя Роджърс, - „..когато аз съм много ясно и очевидно присъстващ” 

(Baldwin, 2000; р. 30).  

Една от целите ми в тази глава е – колкото и нескромно да е това 

начинание, - да опиша и да разширя разбирането за системно- 
психодинамичния подход към темата за  реалното присъствие на 
организационните консултанти в техните диагностично-консултативни 
взаимодействия с хората и групите в организацията - клиент.  

За да постигна подобна цел, задачата която си поставих е да открия и 

представя рефлексивен опит за това какво е съдържанието и значението на 
присъствието на системно-психодинамично ориентираните 
организационни консултанти в диагностично-консултативния процес и на 

тази основа да синтезирам и предложа един интегрален модел за едно реално 

и ефективно присъствие в ролята на организационен консултант. Идеята на 

подобен модел е да насочи развитието на тези скрити, но много важни качества 

от практиката на днешните и бъдещите организационни консултанти със 

системно-психодинамична ориентация.  

Проучвайки достъпните публикации за работата на опитни 

организационни консултанти, направих опит за един качествен, а не количестен 

микро-анализ на резултатите от собствената им рефлексия върху техния богат 

професионален опит, свързан с темата за ролята и същността на реалното им 

присъствие в консултативния процес с различни организации и с хората и 

групите в тях. Използвайки транскрибираните аудио – записи от записаните им 

индивидуални и групови сесии в организациите, с които са работили, аз 

прилагах методиката на Квале (Kvale, 1996), комбинираща синтез и 
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категоризация на значенията в тематичните вербализации. Този интегративен 

подход позволява, най-просто казано, извличането и подреждането на 

ключовите измерители на характеристиките и формите на реално присъствие 

на консултанта в консултативния процес от записите на диагностично-

консултативните събеседвания и групови дискусии, и синтезирането им в 

концентриран смислен вид, който описва основните параметри на ролята на  

организационния консултант на „сцената” на диагностично-консултативните 

взаимодействия с хората в организацията-клиент.  

Технически, първоначално наличните записи на всички сесии се 

транскрибират и изчитат, за да се въведе цялостния смисъл на изследването – 

търсенето на признаците на реалното присъствие на организационния 

консултант. Като втора стъпка, всеки запис се преглежда отново – този път, 

изречение по изречение, - като от него се извличат смислените тематични 

единици изведени от материала за дадена конкретна диагностично-

консултативна сесия. Като трети етап, темата изразена в смислената единица 

се оформя максимално ясно. Всяка смислена единица се добавя към 

съответната й тема, или ако няма подходяща в която да се разположи, се 

създава нова тема. Темите, идентифицирани в записите на поне две от сесиите 

преминават към по-нататъшен анализ. Като четвърта стъпка, темите със 

сходно значение и разбиране по отношение на психотерапетичното присътвие, 

се подлагат на по-задълбочена категоризация, включваща тези общи черти. На 

петия етап, най-същностните, значими теми и изведени категории се включват 

заедно в още по-високо ниво на категоризация, наречено „новосъздадени 

сфери“. След допълнително преосмисляне се извеждат и новосъздадени 

сфери, включващи всичките теми от предварително изведените описателни 

категории.  

В моето микро-проучване тези три новосъздадени сфери оформят и 

основата на предлагания тук модел за изследване и наблюдение на реалното 

присъствие и въздействие на организационния консултант в консултативния 

процес. Допълнителна стъпка - проведена от мен по методиката на Квале,  - 

включваше и сравняването на нововъзникналите сфери с оригиналните записи 

и цитати, изведени от записите, и предвидени  за по-нататъшно обяснение на 

значенията на темите и категориите. Моделът за микро-анализ на присъствието 
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на организационните консултанти със системно-психодинамична подготовка и 

практика разкрива три главни области, изведени от качествения анализ на 

публикациите на мостри от работата им.  

Първата област представя ролята на организационния консултант в 

етапа на подготовката му за работата с организацията-клиент и включва 

всички поведения на консултанта, очертаващи капацитета му за реално и 

ефективно присъствие, което може да бъде преживяно по време на всяка 

диагностично-консултативна сесия.  

Втората област се съсредоточава върху процеса, в който 
организационните консултанти се настройват за това, което правят по 
време на диагностично-консултативната сесия – индивидуална или 
групова.  

Третата област включва действителните прояви на реално и 
ефективно присъствие по време (в хода) на диагностично-
консултативните сесия с отделни хора или групи от организацията-клиент.  

За разлика от ефективното присъствие, което не винаги може да бъде 

осигурено по време и в хода на диагностично-консултатиния процес, 

капацитета за него може да бъде укрепен по време на подготовката за 

диагностично-консултативна работа в организацията-клиент. Този етап протича 

непосредствено преди и в началото на всяка конкретна среща, на всяка 

отделна диагностично-консултативна (индивидуална или групова) сесия, но 

също така и в ежедневието на организационните консултанти.  

В професионално отношение организационните консултанти със 

системно-психодинамична ориентация споделят независимо един от друг, че 

работят с: 

• изясняването на съзнателните и несъзнателните си намерения и 

преживявания за реално и ефективно присъствие в предстоящите срещи 

за диагностично-консултативната  работа в организацията-клиент;  

• освобождаването в себе си на пространство за това присъствие; 

• оставяйки настрана личните  си проблеми и влиянието на каквито и да са 

предварителни теоретични модели, концептуални схеми и планове за 

интервенции в организацията-клиент; 
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• така те „култивират” една своеобразна и устойчива вътрешна нагласа за 

отвореност, автентичност, приемане, интерес и действително 

неоценъчно отношение към съдържанието и процеса на диагностично-

консултативната работа с хората в организацията-клиент.  

 

В чисто житейски, екзистенциален план, организационните консултанти 

със системно-психодинамична ориентация разкриват, че наблюдават и 

стимулират у себе си:  

• една спонтанна тенденция към екзистенциално-философска 

ангажираност с автентичното и рефлексивното си присъствие в 

собствения си живот; 

• търсене и създаване на възможности за личностно израстване; 

• възможности за практикуване на ежедневно реално присъствие в личния 

и социалния си живот; 

• своеобразна саморефлексивна медитация и непрекъсната грижа за 

подобряване на разбирането на себе си и на собствените потребности, 

емоции и преживявания в конкретни междуличностни, групови и 

социални взаимодействия. 

 

Втората област от микро-анализа ми на личното и професионално 

присъствие на организационния консултант като трансформиращ фактор за 

ефективността диагностично-консултативния процес обхваща това, което 

организационните консултанти със системно-психодинамична подготовка 

правят, навлизайки в самата диагностично-консултативна сесия с участието на 

хора от организацията-клиент. Тук се разкрива, че те показват: 

• една изразена ориентация към отвореност, приемане, спонтанност, 

готовност за допускане на участниците, на хората от организацията-

клиент до себе си.  

• този аспект на настройката им за реално и пълноценно присъствие в 

диагностично-консултативното взаимодействие има измеренията на 

„ярка и конкретна сетивна и телесна възприемчивост” към всичко в 

конкретната среща или сесия – била тя индивидуално събеседване или 

групова дискусия; 
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• слушане с „третото ухо“ (включено и активно изслушване); 

• „свръхсензорно” и диференцирано възприемане на всичко случващото се 

в общуването между и с хората от организацията-клиент.  

• насочено и към себе си, към собствените преживявания в диагностично-

консултативната ситуация внимание; 

• използването на себе си като инструмент на диагностично-

консултативната работа; 

• засилената спонтанност и креативност; 

• грижата за взаимното доверие с човека или групата,  с които общува; 

• стремеж към автентичност и вътрешна съгласуваност на собствените 

действия със собствените дълбинни преживявания в диагностично-

консултативната ситуация; 

• пребиваване и връщане – на себе си и на другите в диагностично-

консултативната среща, - в настоящият момент на диагностично-

консултативния процес - неговото „тук и сега”.  

 

Много от организационните консултанти със системно-психодинамична 

подготовка споделят и демонстрират в началото на сесиите на диагностично-

консултативния процес: 

• една устойчива и ясно осъзната ориентация към достигане „до” и 

свързване „с” участниците в диагностично-консултативния процес 

(индивиди, групи и дори цели общности от групи в организацията-клиент); 

• заемане на позиция на открито присъствие в ситуацията, което излъчва 

достъпност за хората от организацията; 

• вътрешна и манифестирана в поведението откритост за среща с тях; 

• нагласа за пълна прозрачност; 

• вътрешна конгруентност – неподправено осъзнаване и изразяване на 

собствените вътрешни усещания, емоции и мисли в комуникацията с 

хората ангажирани в диагностично-консултативния процес; 

• и интуитивен, и искрен отклик на случващото се с хората от 

организацията в диагностично-консултативната среща.  
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Третата област от реалното присъствие на „сцената” на диагностично-

консултативните взаимодействия, която се откроява при анализа на записите 

на сесиите с участието на организационни консултанти със системно-

психодинамична ориентация е самото преживяване и изразяване на 

собственото им автентично присъствие по време и в хода на диагностично-

консултативната сесия. Тук се откриват поне четири подобласти, в които 

практиката на организационните консултанти е съгласувана с тяхната 

интерактивно-процесуална ангажираност в съвместната работа с хората в 

организацията.  

На първо място, това включва „преживяването на едно пълно и 

задълбочено потапяне на консултантите в момента с хората от организацията”.  

Втората подобласт на присъствието им включва „преживяването на 

разширяващо се осъзнаване и чувствителност, настройвайки се към 

множеството нюанси, съществуващи във всеки момент по време на работата с 

хората от организацията-клиент и използвайки както себе си, така и връзката с 

тях за задълбочаване на диагностично-консултативното взаимодействие. 

Третата характерна подобласт на присъствието им обхваща спектъра от 

„усещания на консултантите за силно и устойчиво свързване със себе си при 

навлизането в преживелищния свят на хората от организацията”.  

И накрая, „самата автентичност на поведението и отношенията на 

консултанта към хората от организацията”.  

При това, потапянето в диагностично-консултативния процес се 

възприема като форма на: 

• поемане навътре - на дълбоко съпреживяване без привързване; 
• центриране към настоящето (близка свързаност с всичко случващо се и 

отнесено към текущия момент); 
• задълбочена осъзнатост на случващото се и рефлексия върху 

случващото се в собствените преживявания, действия и взаимодействия 

на консултанта; 

• изострена бдителност и свободно плаващо внимание; 
• фокусираност върху развитието, разгръщането на диагностичния процес.  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

580 

 

Това се допълва и прераства в спонтанно, непреднамерено разгръщане 

на присъствието на консултанта, за което са характерни „специфични 

усещания” като „усещане за безвремие”; „витална енергия” и „поток”; „вътрешна 

просторност” „разширено и задълбочено осъзнаване” (mindfulness); 

„чувствителност и възприемчивост за случващото се в текста, подтекста и 

контекста на диагностично-консултативния процес”.  

Постигат се и се поддържат: „повишено качество и интензитет на 

мисловното и емоционално преживяване”; а оттук и „центрираност”; 

„устойчивост на вниманието”; „дълбочинна включеност в работата на групата 

„консултант-клиент(и)”, които допълнително ангажират работата на 

организационния консултант с „взаимното доверие” между него и хората от 

организацията и „антиципацията и фасилитацията (улесняването) на 

предстоящото да се случи в диагностично-консултативното взаимодействие”.  
Реалното и ефективно присъствие на организационните консултанти със 

системно-психодинамична подготовка достига с напредването на диагностично-

консултативния процес  до състояние на: 

• „съществуване “заедно с” и “за” хората от организацията-клиент, 

което от своя страна усилва 

• „диагностичната чувствителност” и „интервенционната 

интенционалност” на организационния консултант; 

• той изпитва „генерализираната благоразположеност” към хората, с 

които участва в диагностично-консултативни взаимодействия; 

• характерно е едно засилване на „чувството на уважение към и 

приемане на хората в диагностично-консултативната среща”. 

Очевидно е, че след направения качествен микро-анализ можем да 
разглеждаме реалното и ефективно присъствие на организационните 
консултанти със системно-психодинамичен подход като един интегриран 
комплекс от преживявания, диспозиции и поведения, който им е 
необходим като фундамент за ефективно участие и влияние върху 
диагностично-консултативния процес.  

Пълноценното присъствие на организационните консултанти със 

системно-психодинамична подготовка може да се разглежда и като постигане 
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и поддържане на едно специфично спонтанно състояние на пълно 
възприемане на случващото се в диагностично-консултативната ситуация 
в текущия момент и изграждане на по-задълбочен и непосредствен 
контакт с изразяваните в нея вътрешни (интрапсихични) и колективни 
(групови) преживявания на хората от организацията, с които си 

взаимодейства в тази ситуация. Това - на свой ред –  позволява да се 
изразяват и развиват по-автентично преживяванията, поведенията и 
отношенията на участниците в диагностично-консултативното 
взаимодействие.  

Без подобно реално и по същество автентично присъствие на 

организационния консултант действието на повечето от останалите – по-рано 

представени в текста, - трансформиращи фактори на диагностично-

консултативното взаимодействие, - не би било пълноценно, а в някои случаи и 

възможно.  

 
Това присъствие е не просто проява на професионална 

компетентност, а честна екзистенциална позиция към работната задача на 
организационния консултант.  

 

Така мисля аз. А вие? 
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Рационално-технократичната, позитивистка и когнитивно-поведенческа 

ориентация в масовото днес организационно-управленско консултиране 

насърчава открито или неявно мениджърите и администраторите да 

разглеждат организациите си твърде абстрактно (едномерно), отчуждено и 

откъснато от същността и средата им, а ролите си на ръководители, 

мениджъри и администратори - като роли на отговарящи за контролирането 
на всички смущения в запазването на статуквото (Carr, 1989). 
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ГЛАВА 55:  
ХОРАТА НЕ СА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”! 
ХОРАТА НЕ СА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА,  
ОРГАНИЗАЦИЯТА Е НА ХОРАТА! 

 

Съвременните бюрокрации (публични и частно-корпоративни) са, разбира се, 

архетипът на тази едностранчива ориентация.  

Организацията се възприема преди всичко като механизъм за контрол, 
за управление на утилизацията (т.е. експлоатацията) на организационните 
ресурси. Дори хората в тях се възприемат, мислят и третират като „обекти”, 

„ресурси” за управление и контрол – т.нар. „човешки ресурси”. Акцентът 

при това е върху формалните и микро-икономическите дименсии на 

организационния живот и  върху административните правила, планове и 

регулация за превръщането на човешката страна на организацията в удобни за 

управление и контрол „обекти”. На хората – с техните комплексни 

преживявания, поведения и отношения, -  се гледа като на по-скоро 

атомизирани, пасивни и рационални в своите реакции обекти (предмети, неща), 

съпоставими с другите управляеми „ресурси” и „стоки” на организацията. А от 

преценката на крайните организационни резултати се изисква тя да се 

основава  ограничено и изключително на критериите за техническа, контролно-

административна и, разбира се, икономическа ефикасност. Много е удобно, 
колкото и да е погрешно. 

В този „идеален тип” бюрократична организация, основанията за 

предприемане на организационни промени се разглеждат като предимно 

външни спрямо организацията или налагани от собствениците и 

ръководителите на организация по техни вътрешни – най-вече икономически и 

субективни, политически съображения. Добре запознатите с развитието на 

теориите за организацията в социалните и организационни науки от XIX-ти век 

до днес веднага разпознават в тази рационално-техническа, микро-

икономическа или политическа ориентация на когнитивно-поведенческите и 

политикономическите модели за организационно управление и развитие 

произхода й от мирогледа на структурния функционализъм и почти-
религиозната идеология на съвременния неолиберален 
мениджъриализъм.  
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Този архаичен - поне според мен, - мироглед от края на XIX-ти и 

началото на XX-ти век все още токсично насища и разстройва ежедневното 

ангажиране на много от организационните мениджъри и консултанти (1) с 

неоснователен позитивизъм взаимстван механично  от естествените науки и (2) 

с използването на механични метафори и обяснителни модели в 

организационния анализ и в практиката на управлението и консултирането на 

организации, които, обаче, вече са в XXI-ви век.  

Има и алтернативни възгледи и подходи като системната 
психодинамика на човешките групи и организации. Те, обаче, са поставяни 

в сянката на доминантните догми на структурния функционализъм на 

рационално-техническата (микро-икономическа) ориентация, насърчавана от 

идеологиите и самозаблудите на мениджъриализма. Един специфичен аспект 

от дразнещата мнозина алтернативна позиция на системната психодинамика е 

ангажирането й с критичен анализ на подобни дисфункционални 
организационни и управленски практики в бизнеса и администрацията.  

Този критичен, системно-психодинамичен анализ предлага една 

диалектическа ориентация на организационния анализ и консултативното 
опосредстване (подпомагане) на оптимизацията на организационното 

функциониране и на организационната еволюция. Този важен аспект на 

системно-психодинамичния подход към организационното консултиране е 

оформен, до известна степен, под влияние на работата на т.нар. 

Франкфуртска философска школа, която се застъпва последователно за 

идеята, че само чрез използването на диалектическата логика човек може 
да постигне една по-задълбочена себерефлексия и критично 
самоосъзнаване в практиката си.  

Тази  - алтернативна на формално-логичните и позитивистки модели 

диалектическа логика дава и насоки за практиката на организационния 

консултант със системно-психодинамична подготовка, ангажира го с прозрения 

и ценности като непрестанното търсене на очовечаване (освобождаваща 
еманципация) в груповия, организационния и социален живот на хората.  

В този контекст той казва простичко и честно на хората в организациите, 

с които има възможност да работи: „Хората не са „човешки ресурси” за 
контрол и управление! Ние всички – собственици, мениджъри, служители 
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и работници, консултанти, - сме уникални субекти и индивидуалности с 
огромен съзидателен (творчески) потенциал. От преживяванията, 
поведенията и отношенията ни зависи съществуването и напредъка на 
всяка една организация! Хората не са на организацията, организацията е 
на хората”. 

Това критично-аналитично отношение ни позволява да обсъждаме 

реалността на груповата и  организационната психодинамика, с която 

ежедневно се сблъскват мениджърите и консултантите, когато се опитват да 

приемат и прилагат в практиката си  подобна диалектическа ориентация.  

Ще си позволя да се спра на тази страна от работата на организационния 

консултант в контекста на разглеждането на човешките групи, организации и 
общности като територии за индивидуален и колективен (споделен) 
емоционален катарзис и действени прозрения (инсайти насочени към 
практиката) - една важна, но до голяма степен избягвана тема в 

организационното консултиране. 
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ГЛАВА 56: 
ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ СТАРТИРА 
СЪС СПОДЕЛЕНИ ЕМОЦИОНАЛНИ КАТАРЗИСИ 
 

Диалектиката – знаете, - е алтернативна форма на теоретизиране и на 

мислене, идваща да преодолее ограниченията, които ни налага 

конвенционалната, формална логика. Традиционният възглед приема, че „А” = 

„А” винаги. „А” в същото време не може да е „не-А”.  

Диалектиката на системната психодинамика, без да отрича това, 

обаче, ни казва още, че нищо никога не е просто тъждествено на самото 
себе си и самодостатъчно. Според нея е логично да мислим така - нищо 

конкретно и реално не е просто позитивно себе си. Нещата в груповия и 

организационния живот, които са само позитивни и са само това, което са, са 

абстрактни и мъртви. Всички реални неща в живота ни са част от един много 

по-сложен свят на взаимодействия; всичко в живота ни в този свят е в 

постоянна динамика. Всички реални неща съществуват динамично, а 
именно в процес на движение, на постоянно ставане и са, по същество, 

точно така взаимосвързани в този процес с другите реални неща.  

Както знаем от дебелите книги диалектиката също така твърди, че всички 

конкретни неща, в т.ч. и всички конкретни неща в груповия и 
организационния живот на хората са вътрешно противоречиви. За 

системно-психодинамичния подход реалността на човешките групи и 

организации е изтъкана от множество противоречия. Според диалектиката в 

едно реално нещо са заложени и собствените му отрицания - така, отрицанието 

на едно съвсем конкретно "А", което иска да заеме неговото историческо място 

не е просто "не-А", а съвсем конкретно "В", "С", "D" и т.н.). Синтезът на тезата и 

антитезата е една нова работна реалност, която включва в себе 

си противоречията, а не ги снема и отстранява. Синтезът – по същество, - е 

разбирането за единството между две намиращи се в борба противостоящи, 

което им позволява да съ-съществуват едновременно.  

Възникват естествено въпросите: „В каква форма тази динамика може 

да бъде видяна в човешките групи и организации?”; „Как да се разбира тази 

динамика?” и „Как точно тя оказва влияние върху ролите на мениджърите и 

организационните  консултанти?” И, разбира се, „Как споделения, но и 
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тайния „емоционален” живот на хората в организациите се оказват 
ключови фактори за организационното функциониране и развитие?”. 

Още през 1977 г. Дж. К. Бенсън (J.K. Benson, 1977,стр.3) от Университета 

в Мисури, Колумбия публикува станалата по-късно по думите на Уоткинс 

(Watkins, 1985, стр.29) „всеизвестна” своя статия за влиятелното списание 

Administrative Science Quarterly. В нея той ни призовава да започнем да 
разглеждаме и развиваме организациите през призмата на диалектиката. 

За Бенсън диалектиката „поради това, че - по същество, - е процесуална гледна 

точка, се фокусира върху измерения, които понастоящем липсват в мисленето 

за организациите”.  

Диалектиката се разглежда от Бенсън именно като начин на мислене и 

практика, чрез които да преоткрием интерактивно-процесуалния анализ, 
системната психодинамика на процесите, чрез които хората в групите, 

организациите и общностите в обществото и историята 

„изграждат и стабилизират сферата на рационалното и на процесите, чрез 

които тези сфери на рационалност непрекъснато се разрушават”.  

Бенсън също така предлага този диалектически анализ на динамиката на 

процесите в групите, организациите и обществото да се разглежда като 

основаващ се на четири фундаментални – за мен системно-
психодинамични, - принципа, а именно:  

• първо, хората са постоянно в процес на конструиране и 
реконструиране на своя групов, организационен и социален 
живот и неговия контекст; 

• второ, груповите, организационните и социални феномени – като 

съвременните организации, например, - следва да се изследват 

рационално (системно) като част от по-голямото вътрешно 
противоречиво цяло, в което има множество взаимовръзки, в т.ч. с 

множество ирационални и несъзнавани състояния и емоционални 

процеси; 

• трето, социалните и организационни устройства са точно това – 

съзнавани, но и несъзнавани, - екзистенциално-психодинамични 
конструкции включващи в себе си латентните възможности за 

трансформацията си, които се осъзнават чрез преживяването и 
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осмислянето на вътрешната противоречивост на тези социални 

подредби; 

• и четвърто, приемайки ограниченията и възможностите на текущите 

социални и организационни устройства, решаващо е ангажирането 
на хората с практиката (Benson, 1977, р. 4 - 7). 

Поканата от страна на системно-психодинамичната теория и практика е 

човешките системи - групите, организациите и общностите, - да се 
разглеждат през призмата на диалектиката, а това изисква мениджърите и 

техните консултанти по организационно развитие да приемат една нова – 

качествено различна от досегашната,  - аналитична и интерактивно-
процесуална (системно-психодинамична) преориентация в работата си. А 

това означава преди всичко да престанат да се концентрират шизо-параноично 

върху управленския контрол и властта, и да коригират критично представите си 

за човешката организация като „нещо”, като предмет, като обект на управление 

и контрол.   

Само така мениджърите и организационните консултанти ще са в 

състояние да преосмислят зряло и отговорно своите роли като въвлечени 

активно в един непрекъснат динамичен процес на организационен анализ и 

трансформации, в който те непрекънато участват, въздействайки върху него, но 

и получавайки неговото въздействие върху тях като част от живота и 

развитието на сложната и многопластова организационна система.  

Този процес на анализ и трансформация в еволюцията на организациите 

е такъв, че мениджърите и консултантите не просто осъзнават диалектическите 

отношения между организационните образувания и действащите лица, но и се 

отнасят критично в преценката си за възможностите им да изпълняват 

работните си задачи за оптимизация на организационното функциониране и 

създаване на възможности за организационно самовъзпроизводство и 

развитие. Част от ролятата на мениджърите и консултантите при това става 

непрекъснатото преизграждане на  установените форми на 
самоорганизация и постоянното очакване да се появи отрицанието 

им, изискващо от тях да работят със смущенията и напреженията, които то 

поражда в организационното функциониране и развитие. Споделеният 
емоционален катарзис при това е процеса, който винаги предхожда и 
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организира съзнателното преосмисляне (инсайта) и осмислената и 
споделена с хората практика за оптимизация на организационното 

функциониране и развитие. 

Уилсън (Wilson, 1985, стр.139) заявява: „Мениджмънтът е едно 
диалектическо взаимоотношение между хората, чиито роли се изменят от 
една част на системата в друга и които остават отворени за диалог и 
дискусия в постоянната си съпричастност към грижата за публичните 
неща в организацията”. Бих могъл да продължа и да ви поканя да направим 

още една стъпка в открояването на това как ориентацията на мениджъра и 

консултанта би се променила, ако те започнат да гледат на организацията, за 

чието развитие са загрижени и отговорни през призмата на диалектиката на 

системно-психодинамичния анализ, обаче, други преди мен вече са го 

направили подробно (Carr, 1989; Walkins, 1985). Това, което до голяма степен 

остава в сянка в разгледания призив да се „гледа през призмата на 

диалектиката”, „да се участва в диалога” и „да се водят критични дискусии”, е 

фактът, че при системно-психодинамичния подход към груповия и 

организационен живот на хората в действие влиза цялата индивидуална, 

групова и организационна психодинамика, която мениджърите и 

организационните консултанти следва да наблюдават, осъзнават и да бъдат 

подготвени (обучени) за компетентната си работа с нея.  

Да си представим сега, че примерно от един държавник – топ-мениджър 

на една публична институция се иска да осъществи промени в начина на 

предоставяне на определен тип публични услуги, за който е вече доказано, че е 

неефективен и който е станал основание за саркастичен присмех и остри 

критики в общественото и медийното пространство. От този човек също се 

очаква да управлява процесите на организационна промяна (реформирането) в 

контекста на текущите очаквания за разширено участие на общностите и 

демократичните институции във вземането на решенията в управляваната от 

него публична институция. Ако този мениджър и неговите организационни 

консултанти са системно-психодинамично подготвени, те ще започнат работата 

си с неизменния въпрос: ”Каква ли групова и организационна психодинамика 

препятства, изкривява и отменя конструктивния граждански диалог и 

съвместните открития в работата по тази задача както на мениджъра на 
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публичната институция, така и на групите от граждани - получатели 

(бенефициенти) на публичните услуги, които се опитват съвместно да 

определят условията, при които може да се реализира промяната?”   

Подобен въпрос може да бъде поставен и на арената на всяко частно 

бизнес-предприятие, в което собствениците и мениджърите работят съвместно 

с подчинените, партньорите, доставчиците и клиентите си за осъществяване 

на организационни промени в името на оптимизацията на организационната и 

икономическата ефективност на предприятието. Излагайки на показ 

и отправяйки предизвикателство към властовите измерения на текущото 

организационно устройство, и търсейки начини за промяна на статуквото, - 

както може да се очаква, - системно-психодинамично ориентираните 

мениджъри и организационни консултанти ще пуснат в действие пораждащи 

дискомфорт несъзнателни процеси във всички въвлечени страни. Това, 

разбира се, неизбежно се случва  в контекста на проектите за организационни 

промени независимо от това дали мениджърите и консултантите на 

организацията приемат и използват или не призмата на диалектическото и 

системно-психодинамично мислене в работа си.  

Наблюденията, анализите и действията им осъществявани през 

призмата на диалектиката на системната психодинамика, обаче, могат да им 

помогнат да разгадаят, да разбулят тайните на „организационната си 
амнезия” (Jacoby, 1975) относно истинските причини за възникването и 

съществуването на проблемите и предизвикателствата в текущото 

организационно функциониране и така да породят нарастване на готовността 

на хората в организацията за отдръпването от това, което е приемано за 

даденост в текущото статукво на организационния живот. 

Разглеждането на организациите под лупата на диалектическото, 

системно-психодинамично мислене насочва вниманието ни към 

противоречията в тях. А при това можем да очакваме да възникнат 

и напрежения и силни емоции във връзка с всичко, което се „разкрива" и 
осъзнава в тях. В условията на конфронтация и осъзнаване на някои 

неприятни истини - както отбелязва още Фройд (Freud, 1985), - ние прибягваме 

към използването на различни защитни механизми както на индивидуално, 

така и на групово, организационно и социално ниво. В 
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действителност, работата на Фройд с индивидуалната психодинамика е добре 

приета от представителите диалектическото мислене от Франкфуртската 

школа, като някои от тях като Геус (Geuss, 1981), например, изтъкват, че от 

философска гледна точка теорията на критичния анализ и системно-

психодинамичната теория са подобни по епистемиологичната си структура и 

имат едно общо фундаментално допускане. „Това допускане е, че нужният 
ни подход към еманципацията (б.а.: т.е. очовечаването или 
рехуманизацията) на организационния живот е рефлексия комбинирана  
с разобличаващи откровения” (Zanetti & Carr, 1997, стр.217).  

Не е нужно тук да навлизам в подробни описания на емоционалната 

психодинамика, която Фройд разглежда в своя психодинамичен модел на 

психичния апарат на човека. Ключовият въпрос там е признаването на това, че 

Егото използва множество защитни механизми - предимно несъзнателни, - за 

да избягва обострената тревожност и психопатогенната заплаха от дълбинните 

преживявания и емоции на индивида, която тя носи. Понастоящем, описанията 

на тези защитни механизми е станало вече част от популярната ни култура и 

ежедневното говорене. Те включват добре познатите ни и широко използвани 

психични процеси на: изтласкване; регресия; рационализация; отричане; 

сублимация; идентификация; проекция; изместване и реактивна формация. 

Всички тези защитни механизми на Егото са ни добре известни и – от 

диалектическата позиция на системната психодинамика, - винаги можем да 

очакваме да се натъкваме постоянно на тяхното действие и на техните 

резултати и в контекста на изследването на груповата и организационната 

психодинамика, а оттам и в процеса на организационно консултиране.  Клайн 

(Klein, 1975) ни посочи и един от най-ранните и примитивни защитни механизми 

срещу тревожността, който е важен в контекста на настоящия текст за 

груповата и организационната психодинамика. Тя нарича тази защита 

„разделяне”, „разцепване” (splitting), а редица автори в областта на 

психоаналитичната теория смятат разделянето за основна предпоставка и за 

рудиментарен контекст за изграждането на Супер-Егото (Laplanche & Pontalis, 

1988, стр.430; стр. 436-438). Идеята за разделянето (разцепването) е в 

основата си една концепция за дихотимизацията на света: на „обекти” и 

„субекти”; на "добро" и "лошо", придружавана от процеси на проекция 
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и проективна идентификация. В най-ранните етапи от нормалното си 

индивидуално развитие ние всички преминаваме през подобна естествена 

фаза на дихотимизация, но когато към разделянето се прибягва и по-късно  

като към примитивна самозащита срещу тревожността, то е една регресивна 

реакция, която винаги ни е под ръка и никога не се изоставя напълно. „Добрите” 

обекти в развитото Супер-Его представляват фантазмения Его-идеал и по този 

начин и "възможното връщане към нарцисизма" (Schwartz, 1990, стр.18). Глен 

Суогър, младши (Swogger, Jr., 1993; 1994),  в един задълбочен анализ на 

екодвиженията, - заедно с много други автори,  - отбелязва значението на тези 

свързани защитни процеси на проекция, проективна идентификация и 

разделяне в условията на разгърната организационна и социална 

психодинамика: „...проективната идентификация е стъпка отвъд търсенето на 

виновник, индуцирайки мишената на проекцията да преживява проектираните 

върху нея чувства. В ситуациите „лице-в-лице”, това може да стане чрез 

незабележима невербална комуникация или чрез различни междуличностни 

игри. В публичните ситуации, проективната идентификация може да използва 

различни форми на публична атака или обвинения - правни, финансови или 

регулаторни заплахи, или манипулация и преувеличаване на вината...Като цяло 

процесите на проекция и проективна идентификация водят до масивните 

„разцепвания” на социално равнище - цели класи от хора, социални групи или 

организации биват нарочени за виновници, а други - биват идеализирани. 

Светът тогава започва да се състои от разцепени „ние” и „те”” (Swogger, 1994, 

р.71; Carr, 1997).  

В контекста на груповия живот също често се открива (Bion, 1961; Ogden, 

1982), че индивидът - при отношения на зависимост в групата, - може 

да използва другите в групата, за да се защити от тревожността си чрез това, 

което често се определя като процес на „засмукване в ролята”. Хората в дадена 

група търсят и оказват натиск  - чрез проективната идентификация,  - кой от тях 

да бъде избран за групов лидер или носител на авторитета (Alford, 1994) 

при отстояването на груповия си Его-идеал пред лицето на реални или 

въображаеми заплахи като сами нападат атакуващия или интерпретират 

самата заплаха. При това фигурата на лидера бива идеализирана чрез процес 

на разцепване, при който груповите членове негласно съюзяват фантазиите си 
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и заедно с това отричат „лошите” неприемливи страни както в самите себе си, 

така и в лидера си.  

Разбулвайки тайната на статуквото в организацията и излагайки на 

критичен показ съществуващите в момента групови, междугрупови и 

организационни отношения, всеки мениджър и организационен консултант, 

който прилага диалектическия системно-психодинамичен подход, пуска в 

действие подобна психодинамика в хората от групата и/или организацията, с 

която работи. Сложно преплетена с действието на посочените защитни 

механизми, тази психодинамика на идеализацията може да го доведе този 

мениджър и консултант до преживяването на печал и скръб (Carr & Zanetti, 

1999). Начинът, по който Его-идеалът се изгражда и възпроизвежда чрез 

процесите на идентификация с „другия” и със „самия себе си” е описван 

многократно от автори публикували работите си по-рано. При това те 

забелязват, че Егото е винаги нарцистично привлечено от Его-идеала. На 

Фройд принадлежи оригиналното формулиране на психодинамичното 

разбиране, че в групов и социален контекст именно чрез процесите на 
идентификация индивида може да се откаже от текущия си Его-идеал и 
„да го замени с идеала на групата въплъщаван в нейния лидер" 

(Freud, 1985, р.161). При това членовете на групата „поставят един и същ обект 

на мястото на своя Его-идеал и така се идентифицират един с друг в 

собственото си Его” (Freud, 1985, р.147). Ставайки член на дадена група или 

организация човек се отказва донякъде от своята индивидуалност, от 

автентичността на преживяванията, поведенията и отношенията си като 

резултат от ре-идентификацията му със самия себе си, но вече като член на 

групата и организацията.  

Степента, в която това се случва зависи от силата на проективната 

идентификация и силата на насочената навътре интроективна идентификация. 

Ако тези идентификационни процеси получават непрекъснато подкрепление от 

средата, която по различен начин ги награждава, чувството за новосъздадена 

групова, организационна и социална идентичност може да се засили до такава 

степен, че да се преодолеят ограниченията и забраните на Супер-Егото, - и 

както коментират мнозина (Sandler, 1960, рр.156-157), - „функциите на Супер-

Егото да бъдат иззети от груповите или организационните идеали”. Така 
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действат несъзнаваните механизми на груповата и организационната 

идентификация. 

От казаното бързо можем да заключим, че в контекста на трудовата 

дейност опредметените като обекти на идентификация организации и/или 

техните ръководители биха могли да бъдат издигнати чрез процесите на 

групова и организационна идентификация до статуса на Аз-идеали за хората в 

организацията. И наистина, организацията и нейните ръководители чрез 

символни, материални и други средства могат да удовлетворяват 

нарцистичните екзистенциални потребности на членовете на 

организацията толкова добре, че служителите и работниците в организацията 

да започнат да възприемат своята собствена, лична  идентичност в термините 

на ролите и позициите си в своя трудов, организационен и социален контекст 

(Carr, 1993; 1994; 1998).  

Може дори да се твърди, както прави това още Маркузе (Marcuse, 

1964), че това е още повече така във времена, в които за „ценността” на човека 

се съди според неговата трудова заетост и организационна роля, и във 

времена, когато трудовото възнаграждение и организационния статус като 

източник на материална сигурност, благополучие и богатство символно 

конституира удовлетворяването на нарцистичните му екзистенциални 

потребности. 

Шварц (Schwartz, 1987, р.331) доразвива казуса за заместването на 

автентичния юастен Аз-идеала на индивидуалността с груповите и 

организационните идеали, изтъквайки следното: „Фройд описва това какъв би 

трябвало да стане конкретно човек, за да се върне към нарцисизма си като Аз-

идеал. Отчитайки факта, че Аз-идеала се определя в термините на социалните 

ни взаимодействия, в които е вграден, те придобиват собствен статут на идеал. 

Можем да видим този социален идеал в най-различни форми, определяни от 

идеологията: „общност на спасените души”, „общество на хората след 

революция”, „потребителско общество” и т.н. Давайки име на този идеален 

модел за организация, ние го определяме като „организационен идеал” – 

например „ефективно демократично правителство” или „генериращ 

законосъобразно високи печалби, следователно успешен бизнес””.  
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Организацията-идеал, също както и Аз-идеала, в действителност е 

фантазия, преживяване на хората в организацията, която рядко изцяло се 

постига в реалния живот на организацията. Това, което може да се постигне 

чрез него, обаче, е удовлетворяването на нарцистичните екзистенциални 

потребности на хората в организацията чрез усилия да се намали степента, в 

която Аза и идеала се различават.  

Казвайки това, не може да не кажа също, че именно лидерите в 

организацията са тези, които неотклонно се стремят да наложат своята версия 

за организационния идеал на останалите служители и работници. Всеки 

сътрудник на организацията бива насърчаван да осъществи психодинамично 

последователност от реидентификации на своето Аз с различни аспекти 

на организацията и да превърне нейните атрибути, ценности и културни 

съдържания (Trice & Beyer, 1993) в своя собствена „организация-идеал”, с който 

се идентифицира. 

Това насърчаване на процесите на идентификация в групите и 

организациите е психодинамично свързано с фрагменти на останалото у всеки 

от нас от детството му първично екзистенциално и нарцистично преживяване 

на това да си „обичан и защитаван от нещо по-голямо и мощно от самия теб” 

(Baum, 1989, р.194) пред екзистенциалната несигурност на съществуването си 

в света. Бенджамин (Benjamin, 1989, р.54), например, сполучливо добавя тук: 

„Желанието да се възпроизведе предишното всемогъщество и да се постигне 

фантазията за контрол, никога не престава да мотивира индивида”.  

В резултат, насърчаването да се формира организационен идеал 

изгражда психична връзка с организацията (организационна идентификация и 

привързаност) и може да доведе до това, че собствената Аз-идентичност на 

индивида в организацията се определя предимно чрез идентификацията му с 

работата, ролята и мястото, за които той е одобрен или награждаван от 

организацията. 

В условия, при които мениджърите и служителите в организацията са 

приели организационния идеал, може да се очаква, че ако възприемането на 

този идеал бъде отворено за критичното му изследване, ще се сблъскаме с 

действието на гореописаните интрапсихични и психосоциални защитни 

механизми. По същия начин всеки срив на досегашния организационен идеал 
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поражда преживявания и поведения на печал и идеализация на миналото. В 

действителност, както може сами да сте забелязали в своя организационен 

опит, когато даден ръководител бъде сменен в дадена организация, членовете 

на тази организация ни демонстрират специфични преживявания и поведения - 

например, „в групата им се наблюдава известно разделение на труда - едни от 

тях се държат като опечалените, други - като убийците на лидера, трети - като 

самия мъртъв лидер. Има и такива, които могат да се опитват дори да 

възкресят покойния. Но като цяло, тонът на тази драма се доминира от 

преживяването на смъртта на груповата идентификация с мъртвия лидер” 

(Alford, 1994, р.62). 

В програмите за организационно развитие разпадът на организационния 

идеал може да е част и от резултатите в едно задълбочено критично и 

системно-психодинамично ориентирано проучване на текущата групова или 

организационна реалност, но при това както психичната сила и така 

дълбочината на вграждане на този организационен идеал стават източник за 

съпротива срещу промяната и представляват предизвикателство за всеки 

мениджър и организационен консултант, който се опитва да внесе диалектична, 

системно-психодинамична ориентация в процеса на организационно 

консултиране и в опитите за организационна промяна. По много начини, именно 

когато мениджърите и консултантите им започнат да работят с възникващите 

благодарение на противоречията в организацията напрежения и смущения, 

организациите стават и среда за учене и развитие. Тук, в тази консултативна 

обстановка фокусът е върху използването на методи и техники от груповата и 

организационната психодинамика, за да се доведат до осъзнаване, осмисляне 

и интерпретация несъзнаваните преживявания, поведения и отношения на 

хората в организацията и така да се освободи организацията-клиент 

от собствените им натрапчивости в поведенията и отношенията им в 

организацията, детерминирани от наличието на несъзнавания психичен 

материал.  

Използването на критичния анализ и диалектиката на системната 

психодинамика като методологична основа  на организационното консултиране 

изгражда аналогична консултативна обстановка, в която критичния анализ, 

рефлексията, саморефлексията, организационния диалог и критичните 
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емоционално-наситени откровения - катарзиси и действени инсайти от типа 

„Ето какво да се прави!”, - се придружават от комплексната индивидуална, 

групова и организационна психодинамика на защитите, споделения 

емоционалния катарзис и действения инсайт в организацията.  

За да се приеме подобна диалектическа системно-психодинамична 

ориентация при организационния анализ и управлението на проектите за 

организационна промяна, и за да се постигне ефективност в този системен и 

дълбинен подход към тях, се изискват както осъзнаване и осмисляне 
на цялостната съпътстваща групова и организационната психодинамика, 

така и способност за аналитично-диагностична и интерпретативно-
интерактивна работа с нея – в частност с ролята на споделения 
емоционален катарзис на индивидуално, групово и организационно 
(системно) ниво. 

Системната психодинамика прилага в този процес и изводите и 

препоръките на теорията за комплексните адаптивни, самоорганизиращи 
се системи (Goodwin, 1994; Holland, 1975; Kauffmann, 1991; 1995), вграждайки 

ги в практиката на организационното консултиране и по-специално, в системно-

психодинамично ориентираните интервенции за групово и организационно 

развитие. Практиката на груповото и организационното развитие  е силно 

повлияна в развитието си от концептуализацията на организациите като 

самоорганизиращи се, учещи и адаптивни системи, намиращи се в динамично 

равновесие със средата си. Това определя целите и методологиите на 

консултантите по организационно развитие и ги ориентира към една проектна 

гледна точка, съгласно която те следва да приемат изходните намерения на 

формално легитимната (видима и добре осъзнавана) система на 

организацията, нейната предопределена мрежа от отношения и йерархии, 

нейната бюрокрация и одобрената от нея идеология или експлицитно 

споделена култура. Въпреки, че съществуването на неформалната и не добре 

осъзнавана организация от дълги години е официално признато (например, 

вижте  Schein, 1965; 1985; Trist & Barnforth, 1951), тя досега е била възприемана 

предимно като източник на инерция, смущения или съпротиви срещу 

легитимните усилия за промяна като за стратегиите за изследването им и за 

работа с тях е изписано много (Kotter & Schlesinger, 1979; Kanter, 1985). 
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Подготвените в областта на системната психодинамика организационни 

консултанти отстояват позицията, че прилагането на гледната точка на 

комплексните адаптивни системи към групите и организациите осигурява един 

радикално различен подход към концептуализацията на това как се 
променят и развиват организациите. Той измества вниманието на 

организационните лидери, мениджърите и консултантите по организационно 

развитие от рационализациите на т.нар. „планираната организационна 
промяна” към работата с т.нар. „объркани (преплетени) процеси на 
самоорганизация”, които водят до непредвидимата, но реално случваща се и 

всъщност единствено възможна промяна в организациите.  

Системната концепция за сложността (комплексността) изучава 

същността на тази динамика в комплексните мрежи от адаптивни агенти и 

самоорганизиращи се субекти, и всъщност потвърждава, че в действителност в 

сложните човешки системи – групите, организациите и общностите, - „редът се 

постига от само себе си”, без или въпреки всеки централизиран напън за 

управленски контрол или план, когато тези мрежи функционират в условия „на 

ръба на хаоса” (Kauffmann, 1995).  

Стейси (Stacey, 1996) смята, че процесите на самоорганизация могат 
да се наблюдават преди всичко в неформалната, сенчестата и 
несъзнавана подсистема на организацията - т.е. в комплексната мрежа от 

взаимодействия, в която социалните, скритите политически и психодинамични 

системи съ-съществуват в напрежение с легитимната, официална експлицитна 

система на организационния живот, която съзнателно обмисляме и 

контролираме рационално. В парадоксалните условия на „овладяна  и 

ограничавана нестабилност” на съвременните организации тези нейни 

подсистеми са способни да пораждат във взаимодействието си спонтанното й 

обновление и реално възникващите се и случващите се в действителност 

новообразования - промени. 

От позициите на системната психодинамика консултантът по 

организационно развитие също както и останалите хора в организацията - 

нейните собственици, мениджъри и служители, - активно работи в един 

диалектически, системно-психодинамичен парадокс - има официална роля в 

легитимната (официалната) система за контрол, фасилитира едно 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

601 

 

преднамерено, планомерно усилие за промяна докато същевременно участва, 

действа и в сенчестата и ненапълно съзнаваната й подсистема, в която никой 

„няма пълен контрол”, но в която се формират реално случващите се контролни 

модели на поведение, които масивно повлияват текущото функциониране и 

действителната еволюция на организацията. 

В прегледа си на разширяващото се поле на професионалното 

консултиране за организационно развитие Бърк (Burke, 1992) се спира накратко 

на работата на Янч (Jantsch,1980) и Пригожин (Prigogine & Stengers, 1984), 

които предлагат, че разбирането за еволюцията на една 
организация трябва да се фокусира не върху равновесието, а върху 
неравновесието й, не върху линейната, а върху нелинейната динамика и 
върху процесите на самоорганизация. Бърк (Burke, 1992) казва, че този 

подход към неравновесието е бил провъзгласен за парадигмален скок 

сравним със смяната на парадигмата, осъществена от теорията на 

относителността на Айнщайн спрямо Нютоновата физика.  

Но тъй като в него акцентът е върху нарастването на ролята на 

комплексността и парадокса в разбирането ни за същността на организацията и 

организационната среда, Бърк (Burke, 1992) подчертава многократно в книгата 

си, че все още твърде малко „ново организационно развитие” се създава на 

основата на този нов подход. Аз смея да твърдя, че всъщност истинските 

причини за това са свързани със съпротивите, които диалектическия, 
системно-психодинамично ориентиран подход към организационното 
консултиране и предлаганите от него интервенции за групово и 
организационно развитие поражда у привържениците на 
мениджъриализма като консервативна организационна и социална идеология.  

Другата основна причина, разбира се, е фактът, че много малко 
мениджъри и организационни консултанти са професионално подготвени 
в областта на груповата и организационната психодинамика. 

Системно-психодинамичното мислене е мислене за организацията като 
органична, социо-техническа, отворена система, която поддържа 
динамичното си равновесие в своята среда (Miller & Rice, 1967). 

Съществуват множество модели, които предлагат на консултантите по 

организационно развитие да разглеждат организациите именно по този начин. 
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Целта на тези диагностично-консултативни модели - според Бърк (Burke, 1992, 

р.129), - е да позволят на практикуващия организационно консултиране да 

предсказва и обяснява „цялостното резултантно поведение на една 

организация”. Добри примери за подобни модели са шест-компонентният модел 

на Уайсборд (Weisbord, 1976), моделът за вътрешната съгласуваност на 

Недлер-Тишман (Nadler-Tishman, 1977), TPC-моделът на Тичи (Tichy, 1983) и 

моделът на Бърк-Литуин (Burke, 1992). Тези модели по различен начин работят 

със взаимовръзките и взаимозависимостите между променливи като работни 

задачи, процеси, политики и процедури, управленски практики, лидерство, 

формални структури, мисии и стратегии, организационен климат, култура, 

ресурси, среда и т.н.  

Всички тези модели подчертават нуждата от напасване, съгласуване или 

хармонизация между различните аспекти на организацията, между различните 

системи в нея и между организацията и нейната среда. Там, където в тези 

модели се споменава за неофициалната система (Weisbord), неформалната 

организация (Nadler & Tishman), за реално случващите се, а не предписани 

мрежи от отношения (Tichy), ударението винаги се поставя върху управлението 

на различията (Dyer, 1984) и засилването на съгласуваността или 

хармонизацията чрез успешно справяне със съпротивите, емоционалната и 

трансферентната психодинамика на организационния живот. 

Всичко това неизбежно тласка практиката на организационното 

консултиране към фокусиране предимно към техники за вземане на решения с 

разширено участие и с търсене на консенсус, за подобряване на екипната 

работа и комуникация, и за управление на преходите с отчитане на 

„спусъчната” фукция на формите на споделен (колективен) емоционален 
катарзис в групите и организацията като цяло. 

От дълго време насам масово прилаганите програми за организационно 

развитие акцентират преди всичко върху когнитивно-поведенческата 

диагностика на динамиката на равновесието в организациите, според която е 

смислено да се възпроизвежда текущото функциониране като се търси 

подобрена вътрешна съгласуваност и се хармонизират различните 

организационни системи, или се правят опити системата да се размразява, 

променя и замразява отново в ново равновесно състояние. Такъв е 
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класическият модел на Левин (Lewin, 1958), който се разширява от Шайн 

(Schein, 1988) по посока на генерирането на мотивация за промяна чрез 

„когнитивно преструктуриране” и „интегриране на промените”.  

В основата на този тип модели, обаче, лежи недоказаното допускане, че 

всяка система може да преминава от едно динамично равновесие към друго 

динамично равновесие по предварителен, контролен рациоанален план, приет 

от легитимната й, т.е. осъзнавана и мислена за официална подсистема на 

организацията. Това е по същество – както демонстрират системно-

психодинамичните изследвания, - емпирично недоказано допускане, че 

съществуващата организационна динамика възниква и може да се контролира 

чрез някакъв централизиран съзнателен план - постигнат с или без участието 

на хората в организацията, - и, следователно, може да се променя по някакъв 

планомерен и напълно рационален начин.  

От системно-психодинамично ориентираната диагностично-

консултативна работа в организациите се очаква, обаче, не толкова да постига 

планомерни промени като  преминава през точно определени етапи или като 

следва „пътна карта” с последователни фази в организационната промяна в 

диагностично-консултативния процес. Тук, в системно-психодинамичното 

организационно консултиране има много варианти, приближаващи се до 

интерактивно-процесуалния модел за „изследването в хода дейността” (action 

research), разработен от Левин и допълнен, и прилаган в организационното 

развитие от Френч и Шайн (French & Schein, 1988). Обичайно системно-

психодинамично ориентирания консултативен процес включва следните 

модалности за работа в организацията, които не следва да се разглеждат 

непременно като последователни фази: 

• постигане на навлизане в организацията; 

• съгласуване на работен договор; 

• събиране на данни; 

• анализ и диагностика; 

• обратна връзка към клиентите; 

• изработване на предложения и решения за действие; 

• осъществяване на действията; 

• оценка; 
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• и последващи мерки (Philips & Shaw, 1989). 

Договорът предвижда сътрудничество между консултантите и членовете 

на организацията-клиент във всички етапи на процеса (Block, 1983) като 

консултанта може да заема различни позиции. Консултативните проекти, за 

които обичайно се мисли като за поредица от последователни стъпки, все по-

често се разглеждат (както това е например в модела за процесуалното 

консултиране на Шайн (Schein, 1988)) като припокриващи се и симултанно 

осъществявани дейности като при това всички фази се разглеждат като 

съществени „диагностично-консултативни интервенции” в един разгръщащ 

се проект.  

По-горе описаната парадигма на консултирането за организационно 

развитие през последните 30-40 години се превърна в нещо широко споделяно 

както от консултантите, така и от техните реални и потенциални клиенти. 

Системната психодинамика, обаче,  разглежда комплексните адаптивни 

системи на организациите като мрежи на голям брой агенти (субекти), всеки 

от които носи активна и емоционално наситена информация под формата на 

различни и не изцяло осъзнавани субективни значения (смисли), схеми и 

жизнени сценарии. Чрез своето взаимодействие тези мрежи от агенти създават 

системи за взаимно и, следователно, нелинейно влияние помежду им 
(комплексна взаимозависимост). Невро-семиотичните схеми (модели) за 

организациянния живот на участниците в него предвиждат последиците на 

определени техни реакции в непосредственото им обкръжение и поведението 

им, и самите им схеми непрекъснато се ревизират в светлината на 

преосмислянето на преживяванията, поведенията и отношенията им в 

организацията и в живота им. Тези мрежи са всъщност психодинамично 

адаптивни - те учат, променят се и еволюират или регресират както по съвсем 

прости, така и по по-сложни начини.  

Спонтанното взаимодействие на агентите в тях създава съвкупните и 

нововъзникващите модели на поведение и отношения в организацията, които 

както сами възникват от това взаимодействие, така и определят условията, 

които го ограничават и задействат локално по начин, който води до това, че 

нито един  от тях не може да се предскаже или обясни чрез другия. 
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Хората в организацията като агенти (субекти) в груповия и 

организационния живот, които сами са комплексни адаптивни системи 

(личности, уникални индивидуалности), и мрежите от тези агенти са вградени в 

една непрекъснато обновяваща се и изменяща се среда, включваща и другите 

агенти и мрежи от агенти (Waldorp, 1992), които те заедно създават. Смята се, 

че тази екология на живите системи каквито са човешките групи и организации 

спонтанно еволюира до „ръба на хаоса” дори когато в официалната подсистема 

на организацията е пълно със стратегии, рационални планове  и прогнози за 

развитието  й. 

В тези доста отдалечени от равновесието условия организационната 

стабилност и нестабилност съ-съществуват, т.е. съществуват едновременно. 

Повтарящите се процеси на усилваща и възпираща обратна връзка, които 

непрекъснато действат в системата  на организацията създават „острови” и 
„оазиси” на структуриран ред (такива са често фантазиите на управленските 

подсистеми в организацията) в един – полуосъзнаван, - океан на 
нестабилност, несигурност и непредвидимост. Новите модели в системата 

се появяват не само по план, но преди всичко непредвидимо, по логиката на 

разгръщане на самоорганизиращите се форми на еволюция и без каквато и да 

е обособена осъзната съвкупност от правила и схеми за управлението им. 

Всичко това се отключва от скритите (потиснати в интрапсихичен план) и 
споделените емоционални катарзиси на индивидуално, междуличностно,  
групово и системно-организационно ниво. 

Стейси (Stacey, 1996) изтъква, че организационните и социалните 
системи следва да бъдат разглеждани именно като комплексни, 
адаптивни, самоорганизиращи се човешки системи, в които агенти 
(субекти) са всички индивиди и групи в организацията, които си 
взаимодействат в контекста на активното си съвместно 
смислообразуване, в съзнателната и несъзнателната си колективна 
психична дейност. Специфично човешките характеристики само допринасят 

за реалната комплексност, без да променят фундаменталната организационна 

психодинамика. По-конкретно, всяка организация може да се концептуализира 

като относително подредена мрежа от структурирани взаимодействия, 
която само частично е достъпна за преднамерено проектиране и контрол - 
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организационната структура от йерархизирани роли и отговорности, 

официалните организационните политики и процеси, приетата организационна 

идеология, - под формата на експлицитна мисия и манифестирана култура на 

организацията.  

Взаимодействайки си в тази проектирана рационално мрежа, която той 

нарича „легитимна система” на организацията, хората и групите в нея 

симултанно и спонтанно задействат множество други мрежи чрез изцяло 
само-организиращи се и в повечето случаи неосъзнавани процеси и 
отношения. Стейси ги нарича „сенчести системи” и представя как 

еволюцията на всяка организация може да се разбира като реално разгръщаща 

се в резултат от взаимодействието и взаимозависимостта на всички тези 

локални за организацията „легитимни” и „сенчести” мрежи от процеси и 

взаимодействия (отношения).  

Както и при сложните адаптивни системи в природата, и в 
човешките групи и организации се генерират спонтанно самопораждащи 
се и непредвидими обновления само когато функционират в условия на 
"ръба на хаоса" в тях. Стейси посочва, че изследването на  този постоянно 

наличен парадокс и на свързаното с него напрежение във функционирането 

както на легитимните (осъзнаваните и официални), така и на сенчестите 

(несъзнаваните и неформални) подсистеми на организациите е плодотворен 

начин да се разбере как подобни условия възникват в тях и насочват реално 

организационното функциониране и развитие.  

Какво може да стане когато организационните консултанти и техните 

клиенти, които са все по-неудовлетворени от традиционните форми на микро-

икономически и/или когнитивно-поведенчески планирано организационно 

развитие, започнат да мислят и действат диалектически и аналитично от 

позицията на комплексната системна психодинамика? Отговорът е, че тази 

гледна точка осигурява вътрешно съгласувана методология на практиката 
на мениджърите и консултантите в областта на организационното 
управление и развитие. Това е методология, която позволява да се 
постигне ново разбиране и системна промяна на практиката на 
организационния консултант, който търси и създава условия в 
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организацията да се стигне до споделени активни емоционални катарзиси 
и действени, насочени към практиката прозрения (инсайти).  

Вместо да се притесняват за етичните и професионални опасности да 

бъдат засмукани от т.нар. „сенчеста” подсистема на несъзнаваното в 

организационния живот, мениджърите и консултантите със системно-

психодинамична подготовка изтъкват, че тя съ-съществува с официалната и 

достъпна за осъзнаване „легитимна” подсистема именно защото на хората в 

организацията се налага да се справят с безредните парадокси и противоречия 

на техните официални и неофициални роли в организацията и в живота си в 

света. Консултантът по организационно развитие с подобна методологична 

ориентация може да работи най-ефективно именно в сенчестата, 

неформалната подсистема на организацията, в която се проявява реалния 

потенциал на организацията-клиент съзидателно да еволюира вместо да се 

възприема като преминаваща плавно от едно към друго планирано състояние 

на своята контролирана от мениджмънта официална подсистема. 

Приемането на една по-фокусирана навътре в системата системно-

психодинамична позиция по отношение на организационните процеси и 

промени от страна на консултантите по организационно развитие има за своя 

логична причина реакцията им на често преувеличаваните и нереалистични 

обещания на агентите на промяната за възможностите за планомерна промяна 

чрез когнитивно-поведенческите и административно-нормативни интервенции 

за организационно развитие. Болезненият опит със свръхопростенческите 

микро-икономически и когнитивно-поцеденчески модели за човешкото 

поведение в групите и организациите има своята цена. Голяма част от 

препоръките на специалистите по планирана организационна промяна се 

оказват бързи готови и схематични решения без трайно системно въздействие 

върху груповия и организационния живот на хората в организациите. 

Препоръките за задействане и управление на процеса на промяна, основаващи 

се на подобни свръхопростенчески и механични модели за поведението на 

хората, в които не се обръща внимание на дълбинните психодинамични 

процеси, се оказват по-скоро повърхностни и неустойчиви изменения 

(модификация) на статуквото на организацията.  
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В повечето традиционни модели за управление на организационната 

промяна феномените на съпротивата срещу промяната и емоционалната 
психодинамика в организацията се подценяват и игнорират. 

Съобразяването с богатата психодинамика на индивидуално, групово и 

организационно равнище и приемането на факта, че както съзнателните, така и 

несъзнателни съпротиви са неизбежни реакции на всичко, което е различно, 

означава да се превърне процеса на организационна трансформация в едно 

по-реалистично начинание. Подобен фокус на вниманието помага на агентите 

на промяната също така да оценят по достойнство значението и ролята на 
психиката на хората в организацията и да разграничат какво е осъществимо 

и кое всъщност е нищо повече от нереалистично бленуване и уютни 

рационализации.  

Системната психодинамика изследва комплексната динамика 

на взаимосвързаните процеси на индивидуална, групова и организационна 

промяна. Въпреки, че всичко в групите и организациите непрекъснато се 

променя и е винаги изменчиво - т.е. в тях промяната е постоянно присъстваща 

променлива,  - основните принципи на процеса на организационна промяна са 

относително неизменни. Системната психодинамика е убедена, че е възможно 

чрез психодинамично ориентирано наблюдение на промените в 

организационния живот (при което се следи за психодинамичните и социално-

психологическите явления в него) да се правят изводи за сходствата в 

процесите на индивидуална, групова и организационна промяна (Kets de Vries, 

1991; 1996; Levinson, 1972; Zaleznik, 1989). Доразвивайки тази диалектическа 

идея, системната психодинамика отстоява мнението, че на основата на 

разбирането за индивидуалната и групова промяна като нейна концептуална 

рамка, е възможно да се индуцират, фасилитират и дори ускоряват 

продължителни организационни интервенции и процеси на промяна. Това е 

особено полезен подход, ако отчитаме, че подобни процеси на промяна най-

често се задействат спонтанно едва когато организацията се окаже в критична 

(на границата на „хаоса”) ситуация. Тогава те следват маршрута на „ученето от 

грешките” - подход, който е много нужен на всяка организация, но 

недостатъчен, когато тя се нуждае от по-точно дефинирани промени. 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

609 

 

Въпреки наличието на богата литература в областта на 

организационното развитие, все още тази практика е в детската фаза от 

развитието си; в нея „липсва една всеобхватна, широкоприета теория за 

организационната промяна и няма споделен набор от указания за действията 

от страна на агентите на промяната” (Dunphy, 1996, р.541). Ако вземем предвид 

и объркването, което произтича от безбройните конфликтни теории за 

планираната организационна промяна под контрола на мениджмънта, 

приносът, който системната психодинамика прави е с висока прескриптивна 

стойност за бъдещите агенти на промяната. 
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ГЛАВА 57: 
И МЕНИДЖЪРИТЕ СА ХОРА 
– МНОГО УЯЗВИМИ ХОРА 

 

Обсъждайки в дълбочина колко е важно в организационно-консултативния 

процес на хората в групите в организацията-клиент да се създаде 

пространство за открито и рефлексивно говорене за автентичните емоции 
и преживявания на всички хора в организацията, се връщам към един от 

основните принципи в системно-психодинамичния подход към 

организационното консултиране.  

И той е, че всяка консултативна среща в организацията-клиент е 
неизбежно диагностично-интервенционна – носи нова информация и 

възможности за непланирана, но необходима промяна. И това я прави 

„специална” за всеки от участниците в нея – в дълбочина за тях срещата с 
консултанта наистина е наситена с много силни преживявания, а по-този 
начин е потенциално начало на един споделен емоционален катарзис. 

Спомням си, например, в какво се превърна една наглед конвенционална 

среща за представяне на резултатите от едно мое изследване с участието на 

мениджъри от няколко български бизнес-организации. Всичко започна в 

контекста на едно общоевропейско социално-психологическо изследване за 

условията и качеството на живот в страните от Европейския съюз. Целта и 

методиката му бяха твърде суховати за мен и реших да поканя желаещите сред 

участниците в него да се срещнем допълнително и да си направим наше 

допълнително изследване на взаимовръзката между условията на живот, 
жизнения стил, психичното неблагополучие и емоционалното прегаряне 
при българските мениджъри в най-тежките години от последната 
икономическа криза.  Откликнаха 362 мениджъри от средния и висш ешалон 

на фирменото управление. И не просто откликнаха като попълниха 

представените им от мен допълнителни структурирани въпросници.  

Планираната ни двучасова среща - уъркшоп за представяне и 
обсъждане на емпиричните данни от изследването, което бях и 
разпространил предварително прерастна в една десетчасова открита 
дискусия с прякото участие на повече от  половината изследвани от мен 
мениджъри.  
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Това, което се случи бе, че хората, които бяха дошли имаха потребност 

да говорят за ролята на жизнените стилове и условията на живот на 

българските мениджъри като фактор за тяхното емоционално прегаряне в 

работата и често снижено психично неблагополучие. Мисля, че нямаше по-

подходяща тема за споделен емоционален катарзис в група от над 200 души в 

една зала от тази. Фактът, че много от хората, които участваха в нея се 

запознаха на самата среща въобще не ги охлаждаше – даже, напротив. Сякаш 

действаше известния на всички ни „ефект на купето” – непознаващите се 
спътници споделяха неща, които никога не биха казали на познатите, 
близките и колегите си.   

Но да се върна за малко към повода за срещата – изследването, което 

правеше опит за вникване във връзката между условията на живот и труд, и 
жизнения стил, от една страна, и психичното (не)благополучие и 
психичното прегаряне (burnout), от друга, при българските мениджъри от 
средния и висш ешалон на фирменото управление в условията на 
изостряща се след 2008 година икономическа криза в света, региона и 

страната.   

В значителен брой често цитирани публикации за професионалния стрес 

и психичното здраве на работното място се подчертва значението, което имат 

условията на живот и труд върху професионалния стрес, психичното 

благополучие и прегарянето в различни професионални групи (Baba et al., 1998; 

Beehr, 1998; Maslach et al., 2001). При това стресът в работата безапелационно 

се определя като най-сериозния рисков фактор в работата и живота на 
мениджърите от средния и висш ешалон на фирменото управление 

(Dollard & Winefield, 1996). Стресът, преживяването за психично 

неблагополучие и синдрома на психичното прегаряне оказват масивно 
влияние върху соматичното и психично здраве на мениджърите в 
световен мащаб като в 50–70% от случаите на заболявания и системни 

оплаквания се отбелязва наличието на картината от психосоматично 

заболяване и емоционално и психично прегаряне (Jamal & Badawi, 1993; Daley 

& Parfitt, 1996). Психичното неблагополучие и прегарянето при мениджъри от 

средния и висш ешалон на фирменото управление са рисков фактор с 
огромна лична, социална и икономическа цена – само за САЩ тя се 
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изчислява на над 150 милиарда долара/годишно (Maslach, 2003). Това 

участниците в срещата знаеха от разпространения и публикуван от мен доклад 

седмици преди да се видим заедно за дискусия на резултатите и изводите. 

Те още бяха прочели, че от средата на 70-те години на XX-ти век 

психичното неблагополучие и прегарянето се наблюдават с внимателно 

валидизирани методи за скрийнинг и психодиагностика, които обхващат както 

симптомите на психично изтощение и изчерпване, хроничното чувство на 

фрустрация, гняв и цинизъм, така и ирадииращото преживяване на лична и 

професионална неефективност и провал. Психичното неблагополучие и 

прегаряне при мениджърите оказва дълбоко негативно въздействие върху 
личното, професионалното, семейното и социалното функциониране на 
мениджърите, климата и удовлетвореността в организацията и нейната 
ефективност (Maslach & Goldberg, 1998).  

Знаехме още преди да се срещнем, че в досегашните изследвания, 

използващи индекса за психично благополучие на Световната здравна 

организация (СЗО) – „WHO-5”, и общия модел на прегарянето на Маслач 

(Maslach), се отчита влиянието на фактори като условията на живот, 

икономическия стандарт, трудовото претоварване, конфликтите на работното 

място, неопределеността и неадекватното ресурсно обезпечаване за 

достигането до критични равнища на показателите за психично благополучие и 

прегаряне,  а оттук - и до нарастване на броя и хронифицирането на 

психосоматичните заболявания при мениджърите (Zellars et al., 2000; Maslach, 

2003).  

Преди изследването аз бях преценил, че една по-слабо застъпена тема, 

обаче, е изследването на опосредстващата роля на индивидуалния жизнен 
стил като модератор на връзките между условията на живот и труд, от 
една страна, и психичното (не)благополучие и емоционалното прегаряне 
на мениджърите, от друга.  

Всичко това се случваше в контекста обсъждането на резултатите за 

България на системните сравнителни изследвания на Европейската фондация 

за подобряване на условията на труд и живот. В тях  България е хронично и 

устойчиво с най-ниските показатели в редица категории, обединяващи 

факторите за психичното неблагополучие и емоционалното прегаряне на 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

613 

 

работното място (Second European Quality of Life Survey, Luxembourg, 2010), в 

съответствие с каузално-детерминистичния модел на СЗО. По-рано събраните 

от мен с друга цел данни за извадка от български мениджъри от средния и 

висш ешалон на фирменото управление (Димитров, 2010), говореха, че при 

наличието на изразена неблагоприятна обща популационна тенденция и 

въпреки по-високия си социално-икономически статус и по-добрите показатели 

в областта на социалната и трудово-професионална интеграция, българските 
мениджъри са изложени на риск по-висок от средния за населението на 
редица други страни в Европейския съюз. Заедно с Турция, Румъния и 

Македония България маркираше едно своеобразно „дъно” в модела за 
изследване на връзката между обективните показатели за благополучие 
(например, БВП на глава от населението) и психичното благополучие и 
емоционалното прегаряне като за съжаление показателите при мениджърите, 

макар и по-благоприятни, не променят общата картина за страната. 

В изследването, което отключи споменатия от мен десетчасов маратон 

от споделени емоционални катарзиси се проследяваше недостатъчно 

проучената роля на индивидуалния жизнен стил като потенциален модератор 

на влиянието на условията на живот и труд и психичното (не)благополучие и 

прегарянето.  

Използваният изследователски модел контролираше основно две групи 

фактори: 

(а) 12-те измерения на индивидуалния жизнен стил на мениджърите 

(4 конструктивни жизнени стилове, 4 пасивно-защитни и 4 агресивно-

защитни жизнени стилове или начини на живот), регистрирани с 

адаптирания за български условия Въпросник за стиловете на живот 

(„ВСЖ-1”) (Life Style Inventory-I,LSI-I)(Cooke & Lafferty, 1981);  

(б) показателите за психично (не)благополучие, измервани с индекса 

„WHO-5” на СЗО, и психичното прегаряне при мениджърите, 
измервани с българската версия на Maslach Burnout Inventory (Maslach & 

Jackson, 1981).  

Всички методики имаха много добри психометрични характеристики в 

българските си версии (α-Кронбах между .65 и .78) и даваха достатъчно 
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надежни измервателни данни както в общата популация, така и в извадки 

сходни на използваната в настоящето изследване (Танева, 2009). 

 

Въпросникът за стилове на живот („ВСЖ-1”) ми позволяваше да 

регистрирам индивидуалните различия по цели 12 дименсии (измерения) на 
индивидуалните жизнени стилове, описани схематично по-долу:  

 
Конструктивните индивидуални жизнени стилове отразяват личностно-

диспозиционните тенденции към самоутвърждаващо мислене и поведение, 

които допринасят за по-високото равнище на жизнена удовлетвореност, за 

способността да се развиват здрави междуличностни, групови, организационни 

и социални взаимоотношения и за готовността да се работи ефективно с 

хората  и да се използва и развива компетентността при изпълнение на 

задачите. 
 

• Когато човек има конструктивен жизнен стил насочен към 
постижения, той е: амбициозен; реалист; ориентиран към постижения; 

ентусиазиран; мисли за себе си; с високо равнище на аспирации; харесва 

работата, която изисква умения; обича предизвикателствата; поставя си 

собствени цели; почтен и директен в отношенията; обича да планира; 

обикновено мисли предварително; добри аналитични умения; печели 

доверието и уважението на другите; обича трудните задачи; изследва 

повече алтернативи, преди да действа; учи се от грешките и ги поправя; 

поема отговорност; достига до сърцевината на нещата; ориентиран към 

резултатите ръководител. 
 

• Когато човек има конструктивен жизнен стил насочен 
самоактуализация, той е: уважаван и с добра репутация; самоуважаващ 

се; оптимистичен и реалистичен; обича отговорността; уверен и 

освободен; енергичен, жив; спонтанен; добър ръководител; силно 

изразен тип „земен човек”; много наясно със собствените си усещания; 

уникален и независим в мисленето; открит относно себе си; знае какво 

изпитват хората; звучи разумно; избягва отбранителната позиция; мисли 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

615 

 

творчески и оригинално; лесно комуникира идеите си; трудно е да бъде 

объркан; непротиворечива личност; интерес към знанието.  

 

• Когато човек има конструктивен хуманистично – насърчаващ жизнен 
стил, той е: човеколюбив; грижовен; разбиращ; деликатен; насърчаващ 

другите; развива другите; кара другите да мислят за себе си; подкрепящ 

другите; популярен ръководител; познава нуждите на хората; мисли за 

другите; харесва му да обучава другите; добър учител; другите му имат 

доверие; добър слушател; желае да прекарва времето си с другите; 

приема другите в основата си като добри; обича да спори; търси на кого 

да помогне; зачита поверителността.  

 

• Когато човек има конструктивен сдружаващ (кооперативен) жизнен 
стил, той е: кооперативен; приятелски настроен; услужлив; любезен; 

дипломатичен, тактичен; вижда най-доброто у другите; искрен; топъл, 

открит; естествен, непринуден с хората; хората го харесват; счита хората 

за по-важни от нещата; умел в междуличностните отношения; харесва да 

споделя чувства и мисли; старае се да помага на другите; преценката му 

е повлияна от това доколко харесва другите; истински се интересува от 

хората; ползва се с доверието на другите; ръководи, защото е харесван 

от другите; възприема лесно промяната; харесва да включва другите в 

дейности. 

 
Пасивно-защитните индивидуални жизнени стилове отразяват изразени 

личностно-диспозиционни тенденции към самозащитно мислене и поведение, 

които съдействат за преференциално задоволяване на потребностите от лична 

сигурност в междуличностните, груповите, организационните и социални 

взаимодействията с хората. Така: 
 

• Когато човек има пасивно-защитен жизнен стил ориентиран към 
одобрение, той: търси одобрение от другите; нуждае се да бъде 

харесван от всекиго; великодушен към грешките; постоянно е приятелски 

настроен; лесно приема чуждите ценности; нуждае се от одобрението на 
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другите; твърде отзивчив; разваля другите с добрината си; свръх-

оптимист; желае да бъде харесван; съгласява се с всекиго; неопределен 

и несигурен; зависим от семейство и приятели; разстройва се от 

конфликти; прощава всичко; мисли, каквото мислят другите; разстроен е 

ако не е приет от другите; прави нещата единствено заради 

одобрението; иска да му имат доверие, но това е трудно; наивен.  

 
• Когато човек има конвенционален пасивно-защитен жизнен стил, той 

е: сдържан; твърде много се грижи да изглежда добре; благосклонен; 

консервативен; много традиционен; пригаждащ се; внушаем; избягва 

конфликтите; много почтителен към другите; постига чрез 

приспособяване; непостоянен; обикновено предлага неуверено идеите 

си; нерешителен; счита правилата за по-важни, отколкото идеите; често 

е несигурен; изглежда, че разбира другите, но не и в действителност; 

грижа го е какво мислят другите; склонен е да приема статуквото; 

харесва когато е признат от висшестоящите; надежден и устойчив.  

 

• Когато човек има зависим пасивно-защитен жизнен стил, той е: свръх-

предпазлив; много тактичен; старае се да се хареса; скромен; зависим от 

другите; съмняващ се в себе си; угодлив; лесно се подлъгва; извиняващ 

се; подчинява се с твърде голяма готовност; лесно се повлиява от 

приятели; по-скоро реагира, отколкото да инициира; предсказуем; много 

почтителен към висшестоящите; покорен; казва това, което се очаква от 

него; добър привърженик е; прави нещата точно; търси помощ от 

другите; много се безпокои.  

 
• Когато човек има избягващ пасивно-защитен жизнен стил, той е: 

напрегнат, притеснен; самоподценяващ се; неагресивен; лесно се 

смущава; липсва му самоувереност; уклончив; самообвиняващ се; 

сдържан; възползва се малко от шанса; има затруднения да бъде приет; 

предлага предпазливи идеи; избягва решенията; зает е със собствените 

си проблеми; лесно се води; има тесни интереси; не общува добре с 

другите; изглежда да има сериозни конфликти; лесно се разстройва в 
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повечето ситуации; оставя решенията на другите; малък интерес към 

достижения.  

 
Агресивно-защитните жизнени стилове описват тенденциите на личността 

към самоналагащо се мислене и поведение, използвани за поддържане на 

собствения статус и позиция, и за преференциалното задоволяване на 

потребностите от лична сигурност чрез свързани с работата дейности. Така: 
 

• Когато човек има опозиционен агресивно-защитен жизнен стил, той е: 
възмущаващ се; грубо откровен; коравосърдечен; негативен; 

недоволстващ; непреклонен; противопоставящ се на новите идеи; труден 

за впечатляване; подозрителен трудно прощава грешките; загрижен е за 

статуса; обичайно е против нещата; критикува другите зад гърба им; 

упреква другите за собствените си грешки; няма доверие в другите; не 

посреща критиката добре; не говори директно за нещата; противопоставя 

се на нещата индиректно; никога не се противопоставя; директно на 

властта; превзето интелектуален.  

 
• Когато човек има агресивно-защитен жизнен стил ориентиран към 

властта, той е: властолюбив, твърд, труден; деспотичен; доминиращ; 

враждебен, агресивен; вярва в силата; свадлив; движи нещата сам; 

отмъстителен и лош; диктаторски; безцеремонен; догматичен и 

закостенял; критичен към другите; лесно се обижда; нападащ; счита 

другите за егоисти; нуждае се да контролира другите; лесно се ядосва; 

малко доверие в хората; съпротивлява се на предложенията, направени 

от другите; рядко признава грешките си. 

 

• Когато човек има състезателен агресивно-защитен жизнен стил, той е: 
горд, самодостатъчен; обича да се конкурира; самохвалебствен; мисли 

само за себе си; самоуверен; старае се да бъде твърде преуспяващ; 

силно се старае да впечатли другите; егоистичен; харесва да бъде видян 

и забелязан; развива се; силно желание да печели; разстройва се, когато 

губи; очаква другите да му се възхищават; постоянно се сравнява с 
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другите; прави прибързани преценки; всяко нещо е предизвикателство; 

надценява значението на способностите; склонен да бъде безразсъден; 

винаги трябва да бъде прав; старае се да поддържа чувство за 

превъзходство.  

 

• Когато човек има перфекционистичен агресивно-защитен жизнен 
стил, той: вярва в действието, не в думите; практик; делово-прецизен; 

компетентен; търси предизвикателства; склонен да бъде перфекционист; 

силно се старае да докаже себе си; строг, но справедлив; енергичен, 

директен, почти враждебен; търпелив, настойчив; старае се да бъде най-

добрият в нещата; не понася собствените си грешки; центриран към себе 

си; може да бъде безучастен; зъл и пресметлив; изглежда го влече да 

успява; омаловажава чувствата; не изглежда да се нуждае от другите; 

често изглежда недружелюбен; търси признание. 
 

Индексът „WHO-5” на СЗО включва пет айтъма, които измерваха 

психичното благополучие на равнище позитивно настроение, жизненост и 
ангажираност с реалността в дискретни интервали от време. В 

изследването скалата бе реверсирана, за да регистрира равнището на 

неблагополучие при мениджърите за последната половин година. Скалата 

имаше адекватни психометрични характеристики (Henkel et al., 2003) и 

корелираше високо с утвърдени методики(Bech, 2004).  

Въпросникът за прегаряне на Маслач (Maslach Burnout Inventory – MBI)  

(Maslach & Jackson, 1981) позволяваше да се наблюдават различията в три 
аспекта на психичното прегаряне на изследваните 362 български мениджъри: 

• емоционалното изтощение; 

• деперсонализацията; 

• и загубата на чувството за лична ефикасност.  

В изследването използвах и агрегирания коефициент на психично 
прегаряне на базата на всичките 22 айтъма във въпросника, който корелира 

положително и статистически значимо (p<.001) с баловете по трите подскали 

(Maslach et al., 2001).  
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Няколко думи за участниците в изследването – голяма част от които се 

включиха в срещата прерастнала в мощен десетчасов емоционален катарзис. 

Изследваните 362-ма мениджъри принадлежаха към средния и висш 

управленски ешалон във фирми от финансовия и банков сектор, енергетиката, 

телекомуникациите и търговията. От тях изпълнителни директори бяха 24 

изследвани, директори – 76 и началник-отдели - 262. Само 96 от изследваните 

бяха жени, 266 – мъже. Средната възраст на изследваните бе 41.6 години. 

Всичките – разбира се,  с висше образование, а декларираните им средните им 

месечни доходи са над 3500 лева/месечно. 

В изследването използвах корелационен анализ (по Пиърсън), при който 

основните променливи бяха 12-те бала за различните жизнени стилове, 

реверсирания бал по индекса „WHO-5” (зависима променлива 1) и агрегирания 

индекс за равнището на психично прегаряне (зависима променлива 2) през 

последната половин година. Данните бяха събрани при стриктно запазване на 

анонимността на респондентите в периода: юли 2009 – март 2010 година, 

период определян като реално много тежък (кризисен) за много от българските 

фирми от независими експерти, но и от самите изследвани. 

Основната хипотеза на изследването бе, че конструктивните 
индивидуални жизнени стилове на мениджърите (хуманистично-
насърчаващ или подпомагащ, сдружаващ или кооперативен, жизнените 
стилове насочени към постижения и самоактуализация) ще корелират 
отрицателно с показателите за психичното им неблагополучие и 
равнището им на индивидуално психично прегаряне, служейки като 
буферни модератори на неблагоприятните условия на живот 
детерминиращи психичното неблагополучие и прегаряне в съответствие с 
каузалния модел на Световната здравна организация(СЗО).  

От друга страна, очаквах пасивно-защитните и агресивно-защитните 
жизнени стилове на мениджърите да корелират положително с нивата на 
тяхното психично неблагополучие и прегаряне, действайки като усилващи 
модератори в детерминистичния модел на СЗО. 

Получените емпирични резултати – корелационни коефициенти (rW) 

между 12-те жизнени стила и индекса за психично неблагополучие (WHO-5), и 
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корелационни коефициенти (rB) между 12-те жизнени стила и равнището на 

прегаряне са представени графично – Виж Графика 1.  

Данните (коефициентите: rW и  rB) са в категорична подкрепа на 

хипотезата на изследването и дават основание да се приеме, че наистина 

индивидуалният жизнен стил е много важен модератор, опосредстващ 
влиянието на условията на живот и труд върху преживяването на 
психично неблагополучие и равнището на психично прегаряне при 
български мениджъри от средния и висш ешалон на фирменото 
управление.  

По-внимателният преглед на събраните данни - който „отприщи” в 

срещата ни емоционално наситеното споделяне на истории от една голяма 

част от участниците в изследването, - разкриваше, че 4-те конструктивни 
жизнени стилове корелират отрицателно и статистически значимо (р<.01) 

и с двете зависими променливи – психично неблагополучие и прегаряне 
на мениджърите. Тези от тях, които поддържаха конструктичен начин на живот 

обикновено не показваха признаци за прегаряне и субективно неблагополучие. 
Специално внимание заслужаваха и получиха в дискусията на 

резултатите: 

• високия отрицателен коефициент на корелация между 

конструктивния жизнения стил ориентиран към постижения 
(основаващ се на потребността да се правят нещата добре, да се 

планира рационално и ефективно, да се живее амбициозно и с 

ентусиазъм да се търсят оптимални предизвикателства и задачи, 

решаването на които носи удовлетворение и усещане за успех) и 

преживяването за психично неблагополучие, субективно нещастие 

(rW= -.68) 

• и високия отрицателен коефициент на корелация между 

конструктивния хуманистично-насърчаващия (помагащ, 
емпатичен) жизнен стил (основаващ се на приемането на хората 

като добри, ефективни и отзивчиви в среда на градивно 

сътрудничество, подпомагане и взаимна подкрепа в непосредствената 

социална и организационна среда) и равнището на психично 

прегаряне при българските мениджъри (rB = -.67).  
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Като цяло конструктивните жизнени стилове имаха потвърден, при това – 

отчетливо изразен и консистентен потенциал като буфериращ фактор 
(модератор) на стресогенните условия на живот и труд и преживяването на 

психично неблагополучие и равнището на психично прегаряне в извадката от 

български мениджъри в условията на задълбочаващата се икономическа 

рецесия в световен и локален план. 

По-нататъшния анализ на получените резултати разкри една „сенчеста” 

системно-психодинамична картина, в която поддържането на едни или други 
дисфунционални (невротични) и потенциално патогенни пасивно-защитни 
и агресивно-защитни жизнени стилове (начини на живот) се оказва 
основен модериращ фактор (усилвател), който задълбочава и 
патологизира влиянието на стресогенните условия на живот и труд върху 

преживяването на психично неблагополучие и равнището на прегаряне при 

българските мениджъри.  

Сред пасивно-защитните жизнени стилове най-сериозни усилващи 

преживяването за субективно неблагополучие и психично прегаряне 

модератори са: 

• избягващия жизнен стил (основаващ се на невинаги осъзнаваната, 

но изразена вътрешна потребност от самообвинения, преживяване на 

чувство на вина и ниска собствена ефективност, отдръпването от 

ситуациите на конфронтация и конфликт, вземане на решения и 

поемане на отговорност)  

• и зависимия жизнен стил (основаващ се на несъзнаваното свръх-

желание да не се заплашват и предизвикват околните, да се 

гарантира преди всичко личната психична сигурност и да се следват 

другите). 

Тези пасивно-защитни жизнени стратегии корелират положително и 

статистически значимо (с корелационни коефициенти над .60) с двете зависими 

променливи – психичното неблагополучие и психичното прегаряне на 

мениджърите.  

От агресивно-защитните жизнени стилове с най-високи положителни 

корелации със зависимите променливи се откроиха: 
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• опозициония жизнен стил (основаващ се на несъзнаваната ясно, но 

силно изразена потребност постоянно да се отхвърлят и 

конфронтират авторитетите и да се търси на всяка цена лично 

признание като се демонстрира скептицизъм и свръх-критичност към 

околните); 

• перфекционистичния жизнен стил (основаващ се на несъзнаваното, 

но мощно желание да се демонстрира независимост, 

свръхкомпетентност в изпълнението на комплексни дейности със 

свръх-завишени (неосъществими и непосилни) цели и да се търси 

адмирацията и признанието на околните); 

• и властния (властолюбивия) жизнен стил (основаващ се на 

несъзнаваната, но доминираща поведението потребност от налагане 

и поддържане на собствения престиж, оказването на влияние и 

тенденцията да се употребява властта, за да се поддържа личното 

самочувствие и да се налага на околните собственото превъзходство) 

(коефициенти над .51). 

Обобщено казано, наличието на открояващи се буфериращи (възпиращи 

и неутрализиращи) и усилващи (задълбочаващи) неблагоприятното влияние на 

стресогенните фактори на условията на живот и труд модератори на равнището 

на индивидуалните жизнени стилове на българските мениджъри от средния и 

висш ешалон на фирменото управление даваше основание за директен пренос 

на изследователските резултати в практиката на организациите и призоваваше 

за намеса на организационните консултанти, създаването на специализирани 

програми за обучение и развитие на управленските кадри и в стартирането 

спешно на проекти за превенция и профилактика на професионалния стрес и 

прегарянето в организациите на изследваните мениджъри.  

Нямам право и място да публикувам тук съдържанието на 118-те лични 

истории, споделени от участниците в изследването и последвалото 

представяне на резултатите му, което прерастна в масивен десетчасов 

маратон от споделени емоционални катарзиси – не съм оторизиран от самите 

участници в това разтърсващо колективно преживяване в една сравнително 

голяма група да го правя публично. Поех ангажимент за високо ниво на 

съдържателна и персонална конфиденциалност. 
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Но мога да ви представя част от коментарите на участниците за самата 

среща и за нейните ефекти върху тях, които дават достатъчно ясна картина за 

нуждата и ползата от подобни диагностично-консултативни групови срещи в 

организационния живот и в консултативния процес, организирани от позициите 

на системно-психодинамичния подход. 

 
Графика 1. Резултати от изследването на 362 български мениджъри (Димитров, 2010). 
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Ето какво написаха някои (само 5) от близо 200-та участници в срещата в 

раздадените им в края на срещата анонимни анкетни бланки с един единствен 

въпрос: „Какво ви идва наум след участието Ви в тази среща? 

 

• „Бях разтърсена изоснови от случилото се в тази среща. Стреснах се 

от отговорите на въпроса, който наум си задавам отдавна: „Как и 

защо живея така?”. Ако веднага не променя начина си на живот, ще 

прегоря съвсем!” 

 

• „Днес беше най-трудния и емоционален ден в живота ми през 

последните години. Но – сигурен съм, - и един от най-полезните за 

мен. Очаквах обичайните сухи факти и хладен наукообразен анализ, а 

се случи така, че на два пъти се просълзих, чувайки от другите 

участници истории, които са като моите лични. Не можах да се 

сдържа и станах да говоря пред всички тези солидни, но разтреперили 

се като мен хора за лицемерния начин на живот, който водим и който 

ни съсипва всичките. От една страна, се правим на „успешни 

бизнесмени” с висок статус, но от друга – сме вкопчени в „агресивно-

защитния” си начин на оцеляване и налагане над всички под нас. 

Научих, че не съм само аз в това положение – състезателен тип, 

който се самозалъгва, че е конструктивен, а всъщност постоянно се 

отбранява от всичко и всички. Знам точно какво ще направя утре – ще 

взема един ден отпуск, за да обмисля отново какви ги върша всеки 

ден.” 

 

• „Въобще не очаквах, че подобно нещо може да ми се случи. Признах 

пред толкова много хора и пред себе си на глас, че съм дълбоко 

разочарован от начина, по който сам си провалям живота, бизнеса и 

отношенията с хора, които ценя и от които имам нужда всеки ден. 

Разбрах, че причинявам с поведението си невероятен стрес на 

колегите и близките си. А и на себе си. Не ми излиза от главата 

фразата, която някой изтърва: „Сами си ги причиняваме - и 

прегарянето, и неудовлетвореността от живота, които толкова се 
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стараем да прикриваме”. Ще се опитам да се променя, но първо ще 

поговоря за това, което преживях днес с най-важните за мен хора от 

семейството и фирмата ми.” 

 

• „Днес се осмелих да надникна зад фасадата, която поддържам през 

последните 10-15 години от живота си. Не желая повече да 

продължавам така – ден след ден поддържане на всяка цена на един 

фалшив престиж, мачкане на хората около мен. И защо - за да се 

самозалъгвам, че никой не разбира, че дълбоко в себе си просто нямам 

самочувствие и компенсирам тази липса с постоянно демонстриране 

на властта и собственото си превъзходство над околните.” 
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ГЛАВА 58: 
ПАРИТЕ ИЛИ ЖИВОТЪТ?  
КАРИЕРАТА ИЛИ СЕМЕЙСТВОТО? 

 

Често в контекста на различни по формат и насоченост диагностично-

консултативни срещи със собственици, ръководители и мениджъри на 

компании ме питат дали освен като организационен консултант мога да им 

бъда полезен и като консултиращ психолог и психотерапевт.  

Да – казвам, – имам нужната квалификация и практикувам от 30 години в 

областта на екзистенциално-психодинамичното консултиране. Работя от дълго 

време с водещите световни компании, които реализират системни 

корпоративно-финансирани програми за психологическа и психосоциална 

помощ на своите служители. Какъв е проблемът, който ви тревожи?  

В близо една трета от всички случаи получавам един от тези два 
начални отговора: „в момента имам сериозни семейни проблеми”; 
„работата и семейството ми са в постоянен конфликт”. 

Взаимодействието между трудово-професионалния и семейния 
живот е една от най-интензивно проучваните теми в съвременните 

организационно-психологически изследвания (Korabik et al., 2008). 

Болшинството от анализите на конфликтите „работа-семейство“ се фокусират 

върху проблемите в съчетаването на тези две значими сфери от живота и 

върху различните измерения на негативните последици на този конфликт както 

за работата, така и за семейството (Bellavia et al.,2005; Byron, 2005). 

Конфликтите „работа-семейство“ имат пряко отрицателно влияние и върху 

редица индивидуално-психологически проблеми като влошеното психично 

здраве, стреса и кризите в семейните и междуличностните отношения. Не е 

никак случайно, че много от споделените емоционални катарзиси, на които съм 

свидетел в диагностично-консултативните групи в програмите за 

организационно консултиране отприщват оживени дискусии именно по теми от 

типа „Парите или животът? Кариерата или семейството?”. 

Заедно с това конфликтите „работа – семейство” водят до 

неудовлетвореност от труда и организационната среда, отсъствия от работа, 

вътрешно-организационни конфликти и високи нива на трудово-професионално 

и емоционално прегаряне. Не на последно място, конфликтите „работа-
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семейство“ имат и огромни негативни социални-икономически ефекти, свързани 

както със снижаване на обема и качеството на работата, така и с нарастването 

на разходите за здравно обслужване и психосоциални програми за 

превенцията и профилактиката им.  

Знае се много за предпоставките и механизмите за възникване и затяжно 

възпроизводство на този тип конфликти в различен организационен контекст. 

Досегашните изследвания подчертават ролята на фактори като 

продължителността на работното време, трудовото натоварване, семейните 

роли и трудности на служителите, и разбира се, на организационните политики 

и на организационната култура. Потвърдено е и значението на редица 

личностни фактори като високата тревожност, негативните емоции, ниското 

самоуважение, външната локализация на контрола и работохолизма (Korabik et 

al.,2008). През последните години в контекста на оценката на ефективността на 

различни корпоративни политики и програми за превенция и профилактика на 

конфликтите „работа-семейство“ редица изследователи на проблема 

препоръчват да се задълбочи анализа на ролята на семейните ценности и 

груповата динамика в непосредствената трудова среда (Byron, 2005). 

Всъщност повечето организационни консултанти със системно-

психодинамична подготовка са и правоспособни консултиращи психолози и 

психотерапевти, или практикуват една или друга форма на коучинг. В работата 

си като организационни консултанти ние редовно се срещаме с хора, които 

имат нужда от конкретна психологическа помощ, за да се справят с въпроси 

като „Парите или животът, карерата или семейството?”. 

Ще ви представя тук част от резултатите от едно емпирично изследване, 

което осъществихме и публикувахме в подробности другаде съвместно с д-р 

Надя Матеева от Департамента по психология към Института за изследване на 

населението и човека – БАН. Това проучване, инспирирано от срещите ми с 

много нуждаещи се от конкретна психологическа помощ хора от организациите, 

с които работех като организационен консултант имаше за цел да провери 

хипотезата, че конфликтите „работа-семейство“ при мениджърите се 
обуславят в значителна степен от  характеристиките на груповата 
динамика в непосредствената им работна група (мениджърския екип), от 
тяхната лична автентичност и от семейния им материализъм.  
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При това предполагахме, че тези конкретни фактори - а за тях в 

консултативната практика често става дума, - действат специфично на 

конфликтогенните влияния на семейството върху работата, от една страна, и 

на конфликтогенните влияния на работата върху семейството, от друга. 

За целта създадохме един простичък приложно – изследователски, 
диагностично-консултативен модел (Фигура 5.), позволяващ регистрацията 

на основните групи зависими и независими променливи, и корелационните 

връзки между тях. 

Съгласно многократно доказваната като валидна теория за ролевите 
конфликти в живота (Kahn et al.,1964) хората преживяват конфликт между 

различни значими за тях роли в живота, когато тези роли се оказват повече или 

по-малко несъвместими (интерфериращи). При наличието на два или повече 

набора от ролеви изисквания, с които човек се чувства длъжен да се 

съобразява в ежедневието си, всеки от тях ще прави по-трудно съобразяването 

с другия, пораждайки конфликтогенно влияние върху свързаните с него 

ресурси, действия и отношения.  
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фигура 5. Хипотетичен модел на взаимовръзките между променливите. 

 
 

В този смисъл, конфликтите „работа-семейство“ съдържат най-малко два 

психодинамични конфликтогенни компонента – конфликтогенното влияние на 
работата върху семейството (КВРС) и конфликтогенното влияние на 
семейството върху работата (КВСР).  
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Редица по-ранни изследвания на конфликтите „работа-семейство“ 

игнорират тази тяхна психодинамична многомерност и процесуална 

взаимозависимост. В предлагания от нас системно-психодинамичен 

изследователски модел ние диференцираме конфликтите „работа-семейство“, 

отчитайки посоката (векторите) на конфликтогенните взаимодействия между 

тези две значими области в живота на всеки възрастен (Frone et al.,1992). Те 

представляват отделни измерения на конфликтите „работа-семейство“, които 

са само частично реципрочни и не винаги симултанни в действието си (Aryee et 

al., 2005), но във всички случаи са взаимноусилващи се – т.е. когато някой 

аспект на работата ни породи конфликти в семейния ни живот, то той на свой 

ред оказва свои специфични (потенциално конфликтогенни) влияния върху 

работата ни, и обратното.  

Пораждащите конфликти от типа „кариерата или семейството” или 

„парите или животът” влияния на работата върху семейството и 

конфликтогенните влияния на семейството върху работата имат не само 

различна системно-психодинамична детерминация, но и действат със своя 

специфична социална и екзистенциална  психодинамика (Frone et al.,1997), 

което прави работата по превенцията и профилактиката на конфликтите 

„работа-семейство“ далеч по-сложна задача, отколкото изглежда на пръв 

поглед (Byron, 2005).  

В представената тук част от нашето изследване, ние регистрирахме и 

двете психодинамични измерения на интрапсихичните конфликти „работа-

семейство“, използвайки 6 от 8-те айтъма на скалата, разработена от Гутек и 

сътр. (Gutek et al.,1991). Кратките български версии на субскалите имат висока 

вътрешна консистентност (α-Кронбах =.88 -  за сускалата Конфликтогенно 

влияние на работата върху семейството (КВРС) и .84 – за субскалата 

Конфликтогенно влияние на семейството върху работата (КВСР). Двете 

субскали бяха вградени в структурата на нашия въпросник за анкетно 

полуструктурирано проучване на мнението и удовлетвореността на 

служителите от организациите на изследваните мениджъри. Илюстративен 

айтъм за субскала КВРС е „След работа се връщам у дома толкова 

изтощен(а), че не мога да свърша много от нещата, очаквани от 

семейството ми”. Илюстративен айтъм за субскала КВСР е „Имам толкова 
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неотложни семейни задължения и ангажименти, че това не ми позволява да 

си гледам отговорно работата“. 

  За нас беше много важно да знаем какво е реалното състояние на  
груповите отношения в управленските екипи, част от които бяха 

изследваните от нас мениджъри. За надеждна регистрация на индивидуалните 

различия в използването на богатия репертоар от защитни и конструктивни 

групово-динамични стилове в управленските екипи бе използвана кратката 

българска версия на Group Styles Inventory (GSI-SF), създадена от нас на 

основата на адаптирания от Human Synergistics - България оригинален „GSI” 

(Cooke & Laferty,2003).  

Съгласно концептуалната рамка и психодиагностичната 

операционализация на „GSI-SF”, методиката позволява измерването на 

следните осем защитни и четири конструктивни групово-психодинамични 
стилове на взаимодействие между членовете на управленските екипи, за 

които предполагахме, че опосредстват по специфичен начин конфликтите 

„работа-семейство“, преживявани в една или друга степен от мениджърите в 

тези екипи. Тук те са представени съвсем синтезирано в три групи с по 4 стила 

на групово-психодинамично взаимодействие в мениджърските екипи: 

Пасивно-защитни групово-динамични стилове в управленския 

екип(ПЗС):  

• Групово-динамична екипна ориентация към одобрение (ПОО). В 

екипите от мениджъри ориентирани към одобрение конфликтите са 

минимални и междуличностните отношения  са приятни – поне на 

повърхността. Членовете на тези управленски екипи са основно 

загрижени да бъдат приемани от съекипниците си и да не се засягат един 

друг. Тази тенденция да се съгласяват един с друг твърде охотно и да 

поемат първата представена идея води само до решения с умерено ниво 

на качество и осъществимост. Въпреки, че членовете на екипа може да 

изглеждат заангажирани с тези решения, често те имат неизразими 

съмнения и въпроси относно тях.  

• Групово-динамична екипна ориентация към конвенционалност 
(ПОК). Конвенционалните като групово-психодинамичен стил на 

взаимодействие управленски екипи имат склонността да са сковани и 
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предвидими поради протоколния начин, по който членовете им общуват 

помежду си, натиска да се подчиняват и/или склонността да мислят по 

един и същ начин. Идеите и предложенията са до известна степен 

консервативни и традиционни; тези, които са новаторски или „различни” 

са разглеждани като твърде рискови или нереалистични. Като цяло 

решенията са лишени от творчество и въображение и за това не са нито 

особено вълнуващи за членовете, нито силно подкрепяни от тях. 

Стеснената перспектива на управленския екип често е неосъзнавана от 

членовете му и понякога ги потиска.  

• Групово-динамична екипна ориентация към зависимост (ПОЗ). В 

мениджърските екипи със зависим групово-психодинамичен стил на 

взаимодействие има твърде много последователи и недостатъчно 

лидери. Членовете на екипа чувстват, че имат нужда от насока и 

подкрепа, но същевременно неохотно поемат лидерски отговорности. 

Целите са приемани без възражение или не са изобщо установени. 

Членовете на екипа не са благосклонни към решенията, нито се чувстват 

ангажирани с тях. Едновременно с това те са свикнали да следват 

заповеди „отгоре” и са склонни да осъществяват решението на 

всишестоящите авторитети, дори и да имат сериозни резерви към него.   

• Групово-динамична екипна ориентация към избягване (ПОИ). 
Трудно е да постигнеш нещо в управленски екип с избягващ групово-

психодинамичен стил. Членовете им неохотно споделят идеи или се 

ангажират с бземане на решения – или защото се чувстват неспокойни и 

не искат да изглеждат „лоши”, или защото са се научили, че не е в техен 

интерес да се намесват. Предлаганите решения са най-често с крайно 

ниско качество и са „сирачета” – никой не поема отговорността за тях. 

При приключването на дадена задача, членовете на екипа от избягващи 

мениджъри се чувстват облекчени, че съвместната им работа е 

приключила и се надяват, че не са направили сериозни грешки и не са 

обидили никого. 

Агресивно-защитни групово-динамични стилове в управленския екип 

(АЗС):  
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• Групово-динамична екипна ориентация към опозиция (АОО). В 

опозиционния групово-психодинамичен стил на екипно 

взаимодействие преобладават противоречията, конфликтите и 

разногласията. Членовете на управленския екип оспорват всичко 

казано от другите, дебнат за пропуски и грешки и (в самозащита) 

представят само сигурни идеи, които е трудно да бъдат критикувани. 

Макар, че известна доза опозиционно поведение може да е 

продуктивна, този стил на групови отношения в управленските екипи 

може да доведе до посредствени решения, които не могат да бъдат 

оспорвани, но не са и особено привлекателни за никого. В крайната си 

проява този екипен стил сериозно накърнява ефективната употреба 

на време и способността на управленския екип да решава проблеми.  

• Групово-динамична екипна ориентация към власт (АОВ). 
Членовете на ориентираните към властта управленски екипи са 

нападателни и твърде самоуверени, понякога дори агресивни и 

арогантни. Хората в тях прекарват времето си да се състезават за 

позиции и статус в екипа и организацията, опитвайки се нещата да 

стават по техния начин и отказвайки се да правят компромиси. Идеите 

и предложенията на по-малко убедителните членове най-често се 

пренебрегват. Ето защо, качеството на решенията взети от тези 

управленски екипи е толкова добро колкото е вещината на фракциите, 

които имат контрол в тях. Решенията са приемани, но само от тези 

членове на екипа, които са контролирали дискусиите в него. Същите 

тези членове по-късно често са изненадани да научат, че техните 

решения не са били толкова добри, колкото те са мислели.  

• Групово-динамична екипна ориентация към състезание (АОС). 
Решаването на проблемите в управленските екипи със състезателен 

групово-психодинамичен стил е по-скоро като турнирна игра или 

състезание, отколкото съвместна и кооперативна професионална 

дейност. Членовете не са истински заинтересовани да решават 

проблемите в управленския екип и вместо това прекарват време да 

„продават” идеите си един на друг и да се опитват да се впечатлят 

един друг. В крайното си проявление състезателния мениджърски 
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колектив може никога да не постигне решение; в по-леки случаи, 

решението (с непредвидимо качество) се постига в последния момент 

без общо съгласие. Да наблюдаваш състезателен екип от мениджъри 

е като да гледаш битка – и участниците често се чувстват сякаш са 

преминали през нея. 

• Групово-динамична екипна ориентация към перфекционизъм 
(АОП).  Перфекционистичните управленски екипи правят всичко 

възможно да излезат с най-добрите решения и избегнат абсолютно 

всички възможни грешки. Членовете им се закачат за детайли, 

отдават твърде голямо значение на дребни въпроси и не са никога 

напълно доволни от която и да е идея. Високо перфекционистичният 

екип прекарва твърде много време в първата част на проблемите и 

след това има твърде малко време да ги решава ефективно. 

Членовете му са много доволни от частта, над която са агонизирали и 

изключително недоволни от частта, през която са препускали (и която 

е със значително по-ниско качество). 

 

Конструктивни групово-динамични стилове в управленския екип(КС): 

• Групово-динамична екипна ориентация към постижения (КОП). 
Ориентираните към реални постижения мениджърски екипи са 

съсредоточени върху това да изпълняват задачите си и да се 

представят професионално добре. Екипът общува разумно, често с 

ясен план и следва логичен начин на действие. Членовете му си 

поставят конкретни цели, обсъждат различни начини за постигане на 

крайната цел и се придържат към работната задача на колектива. Те 

правят трудните задачи или проблеми по-лесно решими като 

определят под-проблеми и под-цели. Обикновено достигнатото 

решение е с високо качество, често отлично. Членовете на 

управленския екип разглеждат решенията си реалистично; те ги 

приемат, но осъзнават и възможните рискове и ограничения, свързани 

с реализацията им.  

• Групово-динамична екипна ориентация към самоактуализация 
(КОА). Самоактуализиращите се управленски екипи са оптимистични, 
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заинтересовани и понякога привидно дезорганизирани. Техните 

членове предлагат и обсъждат всяка нова идея без колебание, 

показват ентусиазъм за новите и необикновени гледни точки и са 

погълнати от проблемите и процесите. Предлаганото от тях решение 

най-често е творческо, новаторско и с необикновено високо качество. 

Ако се окаже, че това не е „правилното” решение, членовете на екипа 

не се разстройват особено; те така или иначе го харесват, тъй като е 

базирано на съвместния им опит и се насочват към творческо търсене 

на следващото.  

• Мениджърски екипи с хуманистично-насърчаваща групово-
динамична ориентация (КОХ). Тези мениджърски колективи са 

градивни, чувствителни и подкрепящи членовете си. Хората в тези 

екипи се интересуват от растежа и развитието на другите в екипа и 

организацията, подкрепят се един друг и конструктивно надграждат 

отправените предложения и идеи. Ето защо, най-често решенията им 

са с високо качество и са добре разбрани и приети от членовете на 

колектива, които вярват, че процесите на решаване на проблемите в 

управленския екип са им полезни и достъпни за всички.  

• Групово-динамична екипна ориентация към сдружаване (КОС). 
Климатът в сдружаващите се управленски екипи е много приятелски, 

отзивчив и спокоен. Голям акцент е поставен върху хората и 

междуличностните взаимотношения. Членовете на тези екипи се 

държат добре един с друг, общуват открито и искрено чувстват, че 

работят като сплотен екип и емпатична човешка общност. Те са силно 

ангажирани с екипа и със създадените от него решения, които най-

често са с умерено до високо качество. Членовете на тези 

кооперативни общности харесват съвместната си работа и често 

търсят възможности за разширяването и обогатяването й с нови 

предизвикателства.  

 

Кратката българска версия на „GSI” (GSI-SF) е с добри психомерични 

свойства като вътрешната консистентност на 12-те контролирани чрез нея 

субскали варира от 0.69 до 0.95 (α-Кронбах).  
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Личната автентичност на мениджърите бе разглеждана от нас като 
многопластов диспозиционен комплекс от независими променливи. 
Основният психометрично проверен инструмент за изследване на 

автентичността като многомерен личностен конструкт е българската версия на 

Authenticity Scale („АS”) (Wood et al.,2008), който разглежда автентичността 
като трикомпонентна динамична личностна диспозиция, включваща 

следните основни компоненти:  

(а) автентичен начин на живот;  

(б) неприемане и неподатливост на външно влияние 

и (в) отсъствие на себеотчуждение.  

Следвайки модела на създателите на „AS”, ние – както и в други наши 

изследвания, за които разказвам в този сборник - разглеждахме личностната 
автентичност (автентичния лидерски стил) на мениджърите като 
съгласуваност между истинските вътрешни преживявания на човека, 
неговите когнитивни презентации за този вътрешен опит и външно 
разгръщащите се поведения и отношения с околните.  

Първият компонент на автентичността – автентичен начин на живот 
(АНЖ), описва степента в която поведението е в съответствие със собственото 

осъзнаване на вътрешните преживявания на реалното Аз-а. Вторият компонент 

е контраиндикативно дефиниран спрямо автентичността – приемането и 
податливостта на външни влияния (ПВ), описва степента в която 

междуличностните, груповите и организационните отношения повлияват 

преживяванията, поведението и взаимодействията на Аз-а. Третият компонент, 

също контраиндикативно дефиниран, е себеотчуждението (СО)  и позволява 

да се изследва доколко индивида е загубил връзка със самия себе си, със 

своите истински емоции, потребности и  ценности в реалното си Аз (Wood et 

al.,2008).  

Изследванията както на оригиналната, така и на българската AS 

потвърждават 3-факторната структура на инструмента (Матеева & Димитров, 

2012б,в), което позволява да се регистрират различията по 3 субскали на 

автентичността с висока дискриминантна валидност и по един интегрален 

индекс за лична автентичност (А) на тяхна основа.  
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Измерваната с „AS” автентичност корелира положително с редица 

показатели за субективното благополучие, себеуважението, удовлетвореността 

от труда и живота, и психичното здраве (Матеева,2011;2012а,б,в,г,д; Матеева & 

Димитров,2012а,б,в,г,д,е; Dimitrov & Mateeva,2012a,b,c; Goldman & Kernis,2002; 

Harter, 2002; Kernis & Goldman, 2005; 2006; Lakey et al., 2008; Mateeva & 

Dimitrov, 2012; Sheldon et al.,1997; Wood et al., 2008). Индексът за лична 

автентичност (A) демонстрира ниска корелация с измерителите за социална 

желателност, регистрирани с Balanced Inventory of Desirable Responding (r = -

.09).   

В специализирано корелационно изследване с петфакторния личностен 

въпросник NEO се установява, че личностните черти от голямата петорка 

обясняват само до 13% от дисперсията по субскалите на „AS”, което означава, 

че факторът „лична автентичност“ е самостоятелна, относително 
устойчива и многомерна личностна характеристика (Wood et al.,2008). 

Приложена към контекста на упражняването на лидерски и мениджърски 

функции и роли в организационния живот личната автентичност е в основата 
на това, което на други места в този текст определям като автентично 
лидерство. 

Българската версия на „AS” е с добри психомерични свойства като 

вътрешната консистентност на трите субскали и сумарния индекс 

„Автентичност” (А) варира от 0.69 до 0.92 (α-Кронбах). В изследването 

стандартните балове за втория и третия компонент на автентичността – 

„приемане и податливост на външни влияния”(ПВ) и „себеотчуждението” (СО) 

бяха изчислявани реверсирано, тъй като високите стойности на суровите им 

балове говорят за ниска лична автетичност. 

Семейният материализъм на мениджърите се регистрира със скалата 

на Ричинс и Доусън (Richins & Dowson, 1992), вградена от нас във Въпросника 

за анкетно проучване на мнението и удовлетвореността на служителите 

от организациите на изследваните мениджъри. Българската кратка версия на 

скалата (5 айтъма) демонстрира добри психометрични качества - вътрешната й 

консистентност (α-Кронбах) е .85. Илюстративни айтъми от скалата са: „В 

моето семейство се възхищаваме на хора, които притежават скъпи неща – 
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дом, кола, бижута, дрехи“ и „Аз и съпруга(та) ми правим всичко, което е по-

силите ни да си осигурим по-висок материален стандарт на семеен живот“.  

В литературата са описани значителен брой изследвания върху ефектите 

на материализма като индивидуална ценност, но няма индикации за това как 

той взаимодейства с конфликтите „работа-семейство“ като семейна ценност 

(Kasser et al., 2006). Налице са, обаче, емпирични доказателства, че хората с 
много висок материализъм преживяват снижено субективно 
благополучие (Diener & Seligman,2004; Kasser,2002).  

Теоретично можеше да се очаква, че мениджърите в нашето 
изследване, които са с високо ниво на семеен материализъм са 
устремени към преследването на материално благополучие, финансова 
обезпеченост и материални придобивки и поради това са по-малко 
способни да удовлетворяват вътрешните си и несъзнавани потребности 
от компетентност, автономност , автентичност и свързаност с другите 

(Kashdan & Breen,2007; Kasser et al.,2004; Vansteenkiste et al., 2007).  

Известно е също, че семействата с висок семеен материализъм са по-
ангажирани с публична себерефлексия, отдават по-голямо значение на 
мненията на околните за тях и търсят по-интензивно социални сравнения 

(Schroeder & Dugal,1995; Sirgy,1998). Загрижеността им за това как изглежда 

материалния им успех, поддържания в семесйтвото материален и 

потребителски стандарт, и финансовата им сигурност в очите на другите ги 

прави по-предразположени към негативни социални сравнения (Kasser,2002), 

което на свой ред оказва неблагоприятно влияние върху самооценката им и 

личната им ефикасност в удовлетворяване на потребността им от 

компетентност (Kasser et al.,2004).  

Свръх-ангажираността им с публична себерефлексия и социални 

сравнения говори и за външна локализация на контрола, склонност към 

фасадни, неавтентични отношения с околните и автоматично приемане на 

външните влияния, което им пречи да удовлетворяват пълноценно 

потребностите си от автономност и автентичност (Kasser et al., 2004).  

Данните от досегашните проучвания на материализма позволяваха да се 

направи и допускането, че мениджърите от семейства с висок 
материализъм ще изпитват, че са подложени на по-голям външен натиск 
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да постигат приоритетно икономически цели в семейния си живот (високи 
доходи, престижни притежания и потребителска свобода), които са в 
съответствие с материалистичните ценности на семейството им (Sheldon & 

Kasser,2001; Srivastava et al.,2001), но не за да постигнат автентични вътрешни 

преживявания на наслаждение от материалните постижения и придобивки, а 

заради сигурността на материалната обезпеченост и/или публичния образ на 

семейството като „успешно” (Richins, 1994).  

Поради зависимостта си от външните влияния, мениджърите с висок 

семеен материализъм се затрудняват в изграждането и поддържането на 

автентични човешки отношения, основаващи се на близост, спонтанност, 

емпатия и доверие, а не на интерес, състезателност, статус и изгода (Kasser et 

al., 2004).  

В трудово-професионална среда мениджърите с висок семеен 
материализъм демонстрират по-ниски нива на вътрешна трудова 
мотивация, удовлетвореност от труда и кариерната си реализация. Други 

изследвания (Vansteenkiste et al.,2007) потвърждават, че високия 
материализъм води до по-ниска удовлетвореност от условията на труд, в 
това число и по-високи оценки за неблагоприятното влияние на работата 
им върху семейството (Giacalone et al.,2008).  

Всичко това ни даваше основание да предположим, че семейният 
материализъм на мениджърите може да е източник на проблеми, защото 
води до преследване на цели, които се отразяват неблагоприятно на 
преживяванията за субективно благополучие както в трудово-
професионален, така и в семеен контекст. Психодинамичните механизми, 

стоящи зад тези ефекти на семейния материализъм имат пряко отношение и 

към темата за конфликтите „работа-семейство” (Greenhaus & Beutell,1985).  

 

В изследването взеха участие 348 мениджъри (70% - среден и 30% - 

висш мениджмънт и управляващи съ-собственици на фирми), включили се в 

периода 2019-2013 г. в различни форми на групова работа с авторите на 

изследването – тренинг, научно-практически форуми, работни екипни срещи, 

екипен коучинг и тематични семинари за обучение и диагностично-

консултативна работа на управленските екипи в контекста на различни 
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програми за организационно консултиране. Всички изследвани от нас бяха с 

висше образование (68% - в сферата на бизнес администрацията, 

мениджмънта, икономиката и техническите дисциплини) и работеха на пълен 

работен ден във фирми в сферата на производството и услугите. Средната 

възраст на изследваните  бе М = 37,8 години (S.D.=12.4 г.). Всички данни бяха 

събирани и обработвани при стриктно спазване на условията за анонимност на 

респондентите.  

Полученият богат емпиричен материал в корелационния анализ 

осигурява надеждно потвърждение на основната хипотеза на изследването. 

Конфликтите „работа-семейство“ при изследваните мениджъри 
корелират статистически значимо с характеристиките на груповата 
психодинамика в непосредствената им работна група (мениджърския 
екип), с измерителите на тяхната лична автентичност и със семейния им 
материализъм. При това се потвърждава очакването тези фактори да са 

свързани по специфичен начин с конфликтогенните влияния на семейството 

върху работата, от една страна, и с конфликтогенните влияния на работата 

върху семейството, от друга. 

Емпиричната проверка на силата и характера на взаимовръзките между 

наблюдаваните 12 измерители за групово-динамични стилове (груповите 

отношения) в мениджърските екипи и показателите за конфликтогенно влияние 

на семейството върху работата и конфликтогенното влияние на работата върху 

семейството разкрива, че наличието на конструктивни групови отношения в 
управленския екип корелира отрицателно с оценките за конфликтност на 
отношенията между професионалния и семейния живот на мениджърите. 

По-високите нива на дефанзивност и невротичност (както пасивна, 
така и агресивна) в груповата психодинамика на мениджърските екипи е 
системно асоциирана и с преживяването на отношенията „работа – 
семейство“ като по-конфликтогенни. При  това агресивно-защитните 

групово-динамични стилове на управленските екипи по-отчетливо корелират с 

конфликтогенните влияния на работата върху семейството, а пасивно-

защитните групово-динамични стилове – с конфликтогенните влияния на 

семейството върху работата (Таблица 12). 
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Таблица 12. Корелации между измеренията на груповите отношения в управленския екип,  
личната автентичност, семейния материализъм и конфликтите „работа-семейство“ на 
членовете на управленски екипи (N=348). 
Групово-динамични 
стилове в управленските 
екипи 

Наблюдавани показатели за конфликти „работа-семейство“, 
семеен материализъм и лична автентичност на мениджърите 

Конфликти 
„работа-

семейство“ 

С
ем

ее
н 

 
м

ат
ер

иа
ли

зъ
м

 
(С

М
) 

 
Лична автентичност 

КВСР КВРС АНЖ ПВ СО А 
Пасивно-защитни екипни 
стилове: 

       

Одобрение (ПОО) .56** .41* .75** -.34* -.68** -.55** -.62** 
Конвенционалност (ПОК) .58** .37* .63** -.46** -.55** -.58** -.55** 

Зависимост (ПОЗ) .61** .51** .64** -.65** -.56** -.63** -.62** 
Избягване (ПОИ) .63** .38* .56** -.56** -.57** -.61** -.58** 

Агресивно-защитни 
екипни стилове: 

       

Опозиционност (АОО) .40* .64** .58** -.53** -.47** -.44** -.49** 
Властност (АОВ) .45** .67** .75** -.45** -.43** -.48** -.46** 

Състезателност (АОС) .50** .74** .89** -.35* -.56** -.32* -.48** 
Перфекционизъм(АОП) .48** .80** .77** -.56** -.52* -.25* -.45** 

Конструктивни екипни 
стилове: 

       

Постижения (КОП) -.36* -.71** -.73** .60** .53** .66** .59** 
Самоактуализация(КОА) -.52** -.60** -.42* .65** .72** .72** .68** 

Хуманистичен (КОХ) -.61** -.79** -.21 .64** .62** .64** .65** 
Сдружаващ (КОС) -.84** -.66** .18 .66** .58** .57** .60** 

Автентичност – общ бал 
(А): 

-.64** -.69** -.56**     

Автентичен живот (АНЖ) -.72** -.62** -.46*     
Неприемане на влияния 

(ПВ) 
-.68** -.71** -.65**     

Ниско себеотчуждение 
(СО) 

-.57** -.80** -.58**     

Семеен материализъм 
(СМ): 

.78** .57**      

Конфликтогенни влияния 
на работата върху 

семейството(КВРС) 

.51**       

Статистическа значимост на корелациите: *p<0.5; ** p<0.01. Всички корелации над .55 се 
интерпретират като индикатори за силна взаимовръзка и са подчертани в по-тъмен цвят. 

 

Същевременно, колкото по-високи са нивата на защитно групово-
динамично функциониране в управленските екипи толкова по-ниска е 
автентичността на преживяванията, поведенията и отношенията на 
изследваните мениджъри и бизнес лидери - нараства себеотчуждението им 

и податливостта им на външните междуличностни, групови, организационни и 

социални влияния. От своя страна, високата лична автентичност на 
мениджърите устойчиво коварира с ниските оценки за двете 
конфликтогенни дименсии на отношенията между професионален и 
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семеен живот. Колкото по-автентични са мениджърите, толкова по-

безпроблемни са отноченията „работа-семейство”. 

В съответствие с предварителните теоретични допускания семейният 
материализъм на мениджърите е положително свързан с конфликтността 
в съчетаването на трудово-професионалните и семейните им роли като 

тази тенденция е значително по-изразена при конфликтогенното влияние на 

семейството върху работата. При това е съществено да се отбележи, че 

високите нива на семеен материализъм са устойчиво свързани с ниски 
нива на лична автентичност на мениджърите и наличието на изразена 
защитна (невротична) групова психодинамика във взаимодействията в 
непосредствените им работни екипи. 

 

Най-общо, установените в емпиричното изследване взаимовръзки между 

групово-динамичните стилове в управленските екипи, основните компоненти на 

личната автентичност на мениджърите, нивото на материализъм в семействата 

им, от една страна, и конфликтогенните измерения на отношенията „работа-

семейство“, от друга, говорят еднозначно в подкрепа на разбирането за 

общото и диференцирано влияние на груповата психодинамика в 
управленските екипи, личната автентичност и семейния материализъм 
върху ключовите индикатори за дисбаланс и конфликтност в 
съчетаването на професионалния и семейния живот на управленските 
кадри на консултираните от нас организации.  

Ставаше ни ясно след това изследване, че са нужни ефективни 
интервенции за промяна на пасивно-защитните и агресивно-защитните 
стилове в груповата работа на мениджърите в консултираните от нас 
организации. Този тип организационна интервенция в екипното развитие на 

мениджърските групи в организациите  би имала и пряко и мощно въздействие 

върху  превенцията и профилактиката на конфликтите „работа-семейство“ 

– цел, която не стоеше на дневен ред в официалната заявка към нас от страна 

на мениджмънта на организациите-клиенти, но очевидно беше в действителния 

– макар и неосъзнаван ясно – дневен ред от проблеми в управленските 

подсистеми на тези организации.  
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Заедно с това бе ясно, че разработването и реализацията на нови 

програми за индивидуално и групово (екипно) обучение, консултиране и 

развитие на мениджърите, - които бяха част от официалната задача на 

диагностично-консултативния процес в организациите-клиенти, - биха имали 

своя принос и в тази посока, ако се насочват както към изграждане на 
конструктивни групови отношения в управленските екипи, така и към 
създаването на групово-динамично пространство и организационен 
климат за автентично себеизразяване и развитие на личната автентичност 
и автентичния лидерски стил на мениджърите.  

Получените от нас данни може да имат и научна стойност, но аз се 

вълнувах от тяхната практическа приложимост в реалния диагностично-

консултативен процес в екипите и организациите, с които работех като 

организационен консултант. Пред мен и висшето ръководство на тези 

организации стоеше една реална задача в консултативните ни взаимодействия 

- създаването на програми за превенция и профилактика на конфликтите 
„работа-семейство“, но не ориентирана към симптомите и кризите, а към 
дълбинните причини за появата им – наличието на пасивно-защитни и 
агресивно-защитни групови отношения между членовете на 
управленските екипи и ниските нива на автентичност на мениджърите. 

Организациите се нуждаеха от продължителна и целенасочена работа за 

изграждането на екипни и организационни  отношения, които да осигурят на 

мениджърите и служителите в тях реално групово-психодинамично 

пространство и организационен климат за автентично себеизразяване и 

развитие на личната автентичност и автентичния лидерски стил на 

мениджърите, а оттам и на автентични и конструктивни екипни отношения и 

взаимодействия. 

Когато представих тези изводи на част от изпълнителните директори и 

директорите на отделите „Човешки ресурси” на компаниите, които ме бяха 

привлекли като организационен консултант, споделените емоционални 

катарзиси и достигнатите действени прозрения се сляха във възклицанието им: 

„Мамка му, значи няма да минем както досега само с един двудневен 
тиймбилдинг!” 
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Заедно с това за мен си заслужаваше да подчертая пред тях и 

деликатното място на семейния материализъм в динамиката на 
конфликтите „работа-семейство“ сред членовете на управленските им 
екипи. Работата с този комплексен фактор за преживяването на латентните и 

манифестирани интрапсихични конфликти от типа „парите или животът” и 

„кариерата или семейството” можеше да се окаже от ключово значение за 

повишаване на личната и екипната ефективност, и семейното благополучие на 

тези мениджъри. Тук, разбира се, няма как да се разчита на краткосрочни 

методи за въздействие. Става дума за промяна на нивото на жизнените 

стратегии и екзистенциалните ценностно-смислови ориентации и без дълбинно 

психологично консултиране и психотерапия няма как да се надяваме на 

промяна. Още повече, че такава промяна трябва да е силно желана от самите 

мениджъри и техните семейни партньори. 

Представих ви тези частични резултати и изводите от анализа им защото 

– според мен, - те имат и пряко отношение към възможностите на системно-
психодинамично организационно консултиране да работи на нивото на 
споделените емоционални катарзиси и колективните действени инсайти в 
организациите-клиенти. И то не само когато става дума за ефективността и 

субективното благополучие на организационния мениджмънт. Защото не само 

той е изправен „лице в лице” с екзистенциалната дилема „парите или животът, 

кариерата или семейтвото”.  

 

Да, няма реално организационно развитие без преминаване през 

системно-психодинамичната последователност от стъпки в диагностично-
консултативния процес: 

• интерактивно-процесуален анализ; 

• системно-психодинамична интерпретация; 

• споделени емоционални катарзиси в организацията; 
• колективен (организационен) действен инсайт; 
• преосмислени нови и/или оптимизирани индивидуални, групови и 

организационни практики. 
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УВОД 
Винаги е впечатляващо е да се види и осъзнае до каква степен хората, 
групите и организациите са готови да полагат усилия за запазване и 
поддържане на своите неавтентични, дисфункционални и дори 
деструктивни модели на преживявания, поведения и отношения. Често, 

например, те са склонни да се примиряват с изключително неблагоприятни за 

тях ситуации в текущия си организационен си живот вместо да направят стъпка 

в неизвестното и да потърсят начин за подобряване на положението си и 

промяна на статуквото.  
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ГЛАВА 59: 
СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ПРОМЯНАТА  
ВИНАГИ НИ КАЗВА НЕЩО  
ВАЖНО ЗА САМИТЕ НАС 

 

Отчитайки болезнеността, която носи поддържането и продължаването на 

неавтентичните и дисфункционални преживявания, действия и отношения в 

организациите, не можем да не признаем, че то се придружава и от определен 
вид почти перверзно „удоволствие”. И наистина, във всяко 

отделно придържане към неудовлетворителното групово и организационно 

статукво винаги се открива и нещо повече от това, което се вижда на 

повърхността.  

Тук действат мощни несъзнателни процеси, които - когато се опитваме да 

ги разберем правилно, - ни обясняват диалектиката на съпротивите срещу 
промяната, изпълняващи важни защитни и емоционално-регулативни 
функции в личния, груповия и организационния живот на хората. С 

други думи, хората, групите и организациите като цяло се съпротивляват 

срещу промяната отчасти поради „вторичните облаги” - психодинамичните 

ползи (като пораждането на съчувствие и внимание, например), които те 

извличат чрез манипулация на средата си така, че да продължават да 

фукционират по същия неавтентичен, дисфункционален начин (Fenichel, 1945). 

Съпротивите ни наистина винаги ни казват нещо важно за нас самите. 

Анализът им в групов и организационен контекст винаги носи изключително 

ценна диагностична информация на системно-психодинамично подготвените 

организационни консултанти. 

Какво знаем от психодинамичното изследване на процесите на 
индивидуалната промяна, в което се отделя изключително внимание на 

съпротивите срещу промяната?  

В психологията множеството дълбинни изследвания на личностната 

промяна показват, че високите равнища на стрес, напрежение и безспокойство 

(тревожност) са основен индуциращ индивидуалната промяна фактор 

(Heatherton & Nichols, 1994). Сред стресорите, откроени в тези изследвания са 

фактори като семейните конфликти; здравните проблеми; негативните 

социални санкции; чувството за екзистенциална изолация, водещо до усещане 
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за безпомощност и несигурност; проблемните поведения; и дори ежедневните 

затруднения и фрустрации. Към тях можем да добавим различните събития и 

особени инциденти (като драстични случки в отношенията с най-близките хора), 

които често непосредствено предхождат процесите на промяна (Klingemann, 

1991).  

Хората, които разкриват пред изследователите, че са се променили 

съществено в повечето случаи споменават за предхождащо ги преживяване 
на силни (негативни) емоции като цяло свързани с определен стресор или 

екзистенциално значима ситуация непосредствено преди  промяната. 

Експресивното преживяване на този негативен афект е довел до съзнанието им 

сериозните негативни последствия, които могат да се очакват, ако  

продължават да поддържат дисфункционалните и вече остарели, износени 

форми на поведение и отношения.  

Хората, които разказват, че значително са се променили в живота и 

психотерапията си споделят също, че към този момент те са разбрали, че 

поддържането на статуквото е станало изключително трудно и неприятно 

за тях. Тогава те се чувстват напълно фрустрирани и блокирани в ситуация, 

която разстройва психичното им благополучие и нормално функциониране. 

Негативните им емоции и последиците, за които те предупреждават водят до 

претеглянето на плюсовете и минусите на съществуващата проблемна 

ситуация в опит да намерят решение. Те установяват, без още да са решили 

какво конкретно да правят, че усещат (предчувстват), че непременно нещо 
трябва да се направи, за да се излезе от задънената улица, да се промени 

ситуацията, да се преодолее стагнацията на статуквото. Постепенно всички 

нежелани характеристики на текущата жизнена ситуация излизат на преден 

план и изграждат една по-ясна и честна – някак наистина по-обективна, - 

картина за реалността.  

Много хора споделят, че точно тук – в наситения с вътрешни (тайни за 

околните) и споделени с другите емоционални катарзиси психичен живот, - са 

имали под една или друга форма "Аха"-преживяване (инсайт) - момент, след 

който те в края на крайщата са се усетили способни правилно да разбират, 

осмислят и интерпретират случващото им се в живота. Те виждат ясно, че нито 

допълнителното протакане, нито минималните („козметични”) промени в 
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поведението им биха подобрили положението - и даже, напротив, дори биха го 

влошили. Нужно е да се предприеме нещо ново и смислено, да се действа. 
Въпреки, че помага за изясняването на проблема, този процес на 

критична самооценка и себерефлексия не тласка автоматично хората към 

действие. Той задейства определени психични процеси – на съзнателно и 

несъзнателно равнище, - чрез които те започват да разглеждат различните 

алтернативи на нежеланото текущо състояние на нещата. Когато накрая хората 

са осъществили прехода си от отричането на нуждата от промяна до 

приемането, че нещата са зле и се влошават, те се оказват в началото на 

процес на преоценка и преосмисляне на поведението си. Обикновено това 

се съпровожда със силно чувство на обърканост и тревожност, а отначало и на 

гняв, бунт и протест. Първоначално всяка алтернатива на безпокоящата ги 

ситуация им се струва по-плашеща от статуквото. Но постепенно 

предпочитаната алтернатива на текущата безизходица започва 

да изкристализира още докато трудностите изглеждат непреодолими.  

За хората, които към този момент вече са приели нуждата от промяна  

това, обаче, все още не е достатъчно, за да пристъпят към активни действия за 

промяна на положението си. Нужен им е тласък, под формата на нещо, което 

може да се опише като „фокусиращо, отключващо събитие” (Heatherton 

& Nichols, 1994). Макар, че появата на подобно решаващо събитие да е сигнал 

за нещо значимо, което действа като „спусък” за началото на промяната, в 

действителност нещата често са различни: нерядко решаващото, критичното 

събитие се интерпретира като основен етап само ретроспективно. Това 

събитие може да се опише и като „последната сламка, която пречупва гръбнака 

на камилата”; „последната капка, след която чашата прелива”. Тези метафори 

са много подходящи защото показват колко несъществени могат да са тези 

пускови събития - просто финални добавки (на основата на много преди тях), 

които поставят проблема – нуждата от промяна, - на фокус.  

Когато латентната неудовлетвореност е нарастнала до такава висока 

степен, че човек е бил подготвен, не е нужно много, за  да се приеме нещо за 

решаващо, отключващо събитие - епизод, който да послужи като „стартов 

сигнал” за започване на промяната. Опитът демонстрира, че макар и значимите 

събития също могат да са в ролята на критични „пускови” за промяната 
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събития, това са по-често минимални обстоятелства, които се възприемат като 

решаващи просто защото човек е вече узрял за започването на промени.  

В действителност, тези наглед незначителни събития наистина са 

решаващи. Те са фасилитативни фактори - факторите, които позволяват на 

неудовлетворения човек да предприеме дългоотлаганата първа стъпка към 

промените в живота си. Поради това те имат важно символично значение. На 

практика, това решаващо събитие често е сякаш инцидентно - нещо, което 

се случва, например, с участието на някой важен за човека друг, изправен пред 

нуждата от промяна. Инцидент, който възприеман като заплаха води до 

преоценка на поведението, което поражда дистрес. Критичното събитие 

символизира и така фокусира вниманието върху съществувата проблемна 

ситуация като с това дава тласък за промяна. При всеки човек това отключващо 

събитие може да се разглежда и като „изровено от паметта му” прозрение или 

„забравено” добре известно. На пръв поглед критичното събитие може да 

изглежда съвсем тривиално, но в действителност да е индикатор за огромен 

спектър от събития, които са символно обвързани с преживяването и 

преосмислянето на проблемната ситуация. Въпреки, че на обективно равнище 

то може да се определя като минимално, поради това, че 

концентрира вниманието изцяло върху проблем, който съществува отдавна, 

то се преживява като субективно, личностно значимо в настоящето, в „тук и 

сега”. То предхожда момента на прозрението и води до смислова 
реинтерпретация на жизнената история на човека. 

Точно в този момент от процеса - когато фокусиращото събитие го 

поразява, - човек е готов да действа. Той е събрал вътрешна сила да 

осъществи промяната и съпротивата му срещу нея е снета или преодоляна. 

Нови смислени възможности се виждат там, където по-рано е била откривана 

само безнадеждност и ограничения. Емоционалната енергия от „обектите” от 

миналото (като дисфункционалното поведение) се пренася към настоящето и 

към бъдещето. Човек чувства, че сякаш е получил „нов договор за живот”.  

Хората, които са осъществили значими личностни промени разкриват, че 

най-добрият признак за изразената им ангажираност с промяната е бил 

публичната им декларация за преосмислените си намерения да се 
променят (Maxwell, 1984). Да заявиш пред другите - в повече или по-малко 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

651 

 

публичен контекст - какво желаеш и какво планираш да правиш е индикатор за 

това, че определено си разбрал, преосмислил и приел проблема си. Това е 

сигналът, че обичайните ти защитни механизми (като отричането и проекцията) 

са приключили действието си в организацията на съпротивата срещу 

промяната. Човек е готов за нови инициативи. Публичното ангажиране с тях 

работи по два основни начина: като повлиява върху обкръжението му и като 

повлиява върху самия човек, който го прави. Самият акт на осведомяване на 

околните за желанието за промяна е за този, който е изправен пред промяната 

начин да осъзнае, че старите условия вече не важат и че нагласите му се 

променят спрямо новите условия, в които се намира. В същото време, 

заявявайки открито желанието (намерението) си - като го прави публично, - 

човек си поставя ултиматум да се промени или изложи. Групата – знаем, - може 

да оказва значим натиск човек да се придържа към заявеното от него ново 

намерение. Публичното му заявяване е и начин да се засили решимостта то да 

се осъществи и да се осигури подкрепата на обкръжението. И още нещо важно, 

публичната декларация на намеренията за промяна на текущата ситуация 

означава и готовност да се заеме една по-уязвима позиция като се пренесе 

признанието за проблема от частната на публичната сцена. Публичната 

декларация изразява и желанието за изграждането на нова Аз-идентичност, 

на един нов модел за автентични преживявания, поведения и отношения в 

живота. Човек разкрива и желанието си да се дистанцира от досегашното си, 

по-нежелано Аз и от досегашния си Его-идеал. 

Всички тези компоненти в процеса на успешната личностна промяна - 

кристализацията на неудовлетвореността, фокусиращото събитие и публичното 

заявяване на намерението за промяна, - винаги се съпровождат от мощни 
емоции и смислови трансформации, които се разгръщат по една доста 

предвидима психодинамична схема. Преминавайки през последователността 

от тези емоции, хората подобряват способността си да се оттърсват от старата 

си Аз-идентичност и старите си роли, и да приемат, да се идентифицират с 

нови такива. Те започват да реорганизират собствения си феноменологичен 

свят по един значим (личностно смислен) за тях начин. Преоценяват своите 

цели и ценности в живота, отказвайки се от старите и приемайки нови смислови 

връзки. Изоставянето на миналото събужда за живот спомени за предишни 
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раздели и загуби. Фактът, че се изоставят неща, които за нас са стари и добре 

познати, поражда чувство за отсъствие, липса и нужда. Най-общо, 

тревожността от раздялата с миналото е една от най-базисните форми на 

екзистенциална тревожност – съзнателно или не, раздялата със старото се 

приравнява със смъртта,  - и има уникална психодинамика, разгръщаща се по 

определен начин.  

Оригиналният модел за раздялата и загубата  може да се проследи още 

от разбирането за ранните взаимоотношения между майката и детето. 

Отделянето на детето от майката е прототипът, от който се моделират всички 

други и по-късни преживявания на загуба. От изследванията на детското 

развитие ние знаем, че в преживяването на загубата се придружава от 

поредица от силни емоции. Тя остава относително инвариантна в ядрото си, 

въпреки някои вариации забелязвани от различните автори (Kubler-Ross, 

1969). Този процес на скръб, печал и траур - позната схема за справяне със 

стресогенните преживявания, били те за значителна или не толкова значителна 

загуба, - се наблюдава на индивидуално ниво още през ранното детство и се 

повтаря през целия ни живот. При всяко преживяване на загуба могат да се 

наблюдават едни или други негови варианти. Разпознаването на тези схеми от 

преживявания и чувства ни помага да разберем интрапсихичната динамика на 

процеса на промяна и да разкрием логиката на събитията в 

последователността от кристализация на неудовлетвореността, фокусиращо 

критично събитие и публична декларация на намеренията за промяна. То също 

така ни позволява да осмислим какво включва една успешна програма за 

организационна промяна.  

В групите, организациите и общностите, в които са осъществени без 

сериозни отклонения подобни промени, ние откриваме, че катализаторите на 

тези промени са отделили специално внимание на този „траурен” процес. 

Боулби (Bowlby, 1980, стр. 85) откроява четири фази, които изглеждат доста 

универсални:  „Наблюденията, върху това как хората реагират при загуба на 

близък роднина ни показват, че в рамките на няколко седмици и месеци 

обичайно се преминава през няколко фази. Те не изглеждат за тях ясно 

очертани и всеки конкретен индивид може да преминава от една към друга от 
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тях по различен начин. Но въпреки това общата им последователност може да 

бъде проследена.  

Тези четири фази са:  

(1) Фазата на онемяване, която може да трае от няколко часа до 

седмица и която може да се прекъсне от изблици на изключително интензивен 

дистрес и/или гняв;  

(2) Фазата на остра мъка, скръб и търсене на загубеното, която може 

да трае няколко месеца и понякога години;  

(3) Фазата  на дезорганизация и отчаяние, и 

(4) Фазата на една повече или по-малко пълноценна реорганизация”. 

 

В системно-психодинамичното изследване на процесите на успешната 

групова или организационна промяна, ние откриваме, че тази базисна 
последователност на емоциите в преживяването на траур и загуба може 
да се прилага не само към личностната промяна. Както в процесите на 

индивидуална промяна, така и в процесите на групова и организационна 

промяна възникват конфликти между постигането на прозрение за проблема и 

на емоционален катарзис на преживяването на този проблем (като необходими 

предпоставки за промяната), от една страна, и силите на съпротивата (или с 

други думи, използваните за запазване на статуквото индивидуални защити), от 

друга.  

За да се промени наистина даден човек, дадена група или цяла една 

организация, за да се премине от една фаза към друга фаза в този процес, тези 

прозрения за дисфункционалната текуща ситуация, за станалите вече 

неавтентични за преживявания, поведения и отношения, към които хората се 

чувстват вече отчуждени и дистанцирани, следва да бъдат „метаболизирани” и 

съпротивите да се преработят.  Това е валидно в значителна степен и за 
хода на процесите на всяка - планирана или не, - групова, организационна 
и социална промяна. 

Това ни води и до това, което наричаме „процеси на преработка” - 

различните стъпки, които както отделния човек, така и хората в организацията 

предприемат, за да се достигне до успешна трансформация и да се оттеглят 

защитаващите статуквото съпротиви.  
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Тези емоционално наситени процеси на трансформация обикновено 

преминават през четири фази:  

• шок; 

• обезверяване; 

• отхвърляне; 

• и приемане (Kets de Vries & Miller, 1984).  

Отчитайки тази последователност от фази, обаче, трябва да осъзнаем, 

че тя описва само успешния в крайна сметка процес на промяна. Когато 

процесът на промяна е повече или по-малко неуспешен, може да е налице 

задържане или фиксация в някоя от фазите в това развитие на процеса на 

преработка и втвърдяване или рецидив на съпротивите срещу промяната - 

с други думи, - признаване на нежеланието или неспособността да се премине 

от една от тези фази към следващата. Подобна ситуация може да доведе до 

възникване на дисфункционалната, а понякога и болезнена симптоматика на 

съпротивите срещу промяната, както на интрапсихично, така и на поведенческо 

и социално-интерактивно равнище. 

През първата фаза на шока индивидите, групата или организацията все 

още не са готови да приемат на съзнателно равнище, че нещо не е както 

трябва. На повърхността се появяват все още неясни и иррадииращи чувства 

на недоволство, напрежение (стрес) и дискомфорт. Те могат да останат 

пренебрегвани или обяснявани рационално докато се усилят дотолкова, че 

това стане вече невъзможно за понасяне.  

През тази фаза както отделния човек, така и хората във всяка нуждаеща 

се от промяна група или организация преминава и през преживяване на 

психично „онемяване”, което може да се накъсва от чувства на паника или 

изблици на гняв.  

Скоро след тях се навлиза във втората фаза на процеса на преработка, 

която може да се определи като етап на разубеждаване и обезверяване, на 
остра съпротива срещу промяната. Отричането на случващото се е най-

разпространената реакция в този етап.  

Състоянието на дезориентация, обърканост и загуба на посоката е 

водещото преживяване, заедно с чувствата на мъка и търсене на загубеното. 

Ирационалният гняв, тъгата и самосъжалението ги спедват през тази фаза. 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

655 

 

Хората стават свръх-реактивни като ориентацията им към миналото се следва 

като норма.  

През третата фаза на процеса на трансформация - фазата на 
отхвърлянето - старите начини на мислене, емоционално преживяване и 

поведение бавно започват да бъдат изоставяни. Съпротивите се пропукват – 

неавтентичността им започва да се проблематизира още докато те все още 

действат.  

Появяват се първите плахи опити за търсене и обмисляне на нови 

алтернативи и постигане на ново равновесие. Хората – и в индивидуален, и в 

групов, и в организационен план, - пред лицето на нужната промяна се опитват 

да намерят ново смислено определение за себе си като досегашната им 

идентичност се подлага на понякога бавен и дори болезнен самоанализ и 

преоценка. Постепенно в него се натрупва готовност да приеме новата 

ситуация, в която са се озовали. Преживява се нарастващо чувство за надежда; 

новите избори стават все по-възможни. Съпротивите постепенно се снемат. 

Появява се проактивна нагласа и ориентация към бъдещото.  

Отвърлянето на статуквото и снемането на съпротивите срещу 

промяната подготвя хората за следващия стадий в процеса на групова и/или 

организационна : изграждането и приемането на една нова групова и 
организационна Аз-идентичност, идентификацията с нови преживявания, 

поведения и отношения с другите. Тази четвърта фаза предполага 

преустройство на вътрешния свят от представи и смислови конструкции, 

приемането на новата картина на реалността.  

Заема се все по-активна, действена позиция. Старите модели на 

мислене, чувстване и действие са отстранени от новоприетата от хората 

ориентация към конкретни действия в настоящето и в бъдещето. Тази -  често 

бавна, -  промяна в нагласите, в поведението и във взаимоотношенията с 

околните води до редефиниране и дори до преоткриване на собственото Аз и 

на собствения интрапсихичен свят на хората, на обновената им автентичност 

като членове на групата и организацията. 

Време е вече да си зададем ключовите въпроси за тази глава: „Как 

можем да прилагаме всичко това, което знаем за психодинамиката на 

процесите на трансформация към полето на организационното 
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консултиране?”; „Можем ли активно да подпомагаме процесите на 

организационна промяна и организационно развитие, знаейки повече за 

груповата и организационната психодинамика на съпротивите си срещу 

промяната?”; „Как да сме по-ефективни като агенти на промяната - 

консултанти по организационно развитие?”. 

Е, наистина, стана ясно, че от системно-психодинамична гледна точка 

можем да прокарваме някои смислени паралели между това, което знаем 
в груповата и организационната психодинамика и това, което знаем за 
начина, по който се осъществява личностната промяна. Също както 

и индивидуалните трансформации, така и груповите и организационните 

промени са екзистенциално-психодинамични процеси, които преминават през 

последователност от стъпки; процеси, които се нуждаят от мотивационния 

тласък на един стресогенен, наситен с бурни емоции период. Хората в 

организациите трябва да бъдат подготвени, за да приемат факта, че 

организационната промяна е неизбежна. 

Стресът и тревожността в организационната система може също така да 

се разглежда като движещ механизъм, който пуска в действие процеса на 

промяна. Но да се говори за използването му е по-лесно, отколкото наистина 

да се действа, защото - също както и в случая на индивидуалната промяна - 

има много индивидуални, групови и организационни съпротиви, с които трябва 

да се справяме на всеки етап от процеса на промяна.  

Членовете на една организация могат да не възприемат първоначално, 

че промяната е в техен интерес. Дори тези от тях, които осъзнават ясно, че 

нещата в момента вървят зле, могат да изобретяват – без дори да го 

осъзнават, - безкраен набор от начини да избегнат темата за нуждата от 

промени в организационния живот. Страхът, че обещаваните ползи от дадена 

организационна промяна няма да са повече от цената за реализацията й може 

да включи в действие множество несъзнателни защити. За много хора в дадена 

организация промяната предполага загуба на сигурността в работата и на 

позицията им в организацията; те се страхуват от неизвестното – новото им 

изглежда като заплаха. Несигурността поражда у тях тревожност, която в 

резултат усилва желанието им да продължават се придържат към старите си, 

познати модели на преживяване, поведение и отношения и дори да се върнат 
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към още по-архаични и инфантилни модели на преживяване, поведение и 

отношения с околните – да регресират. 

Тези, които очакват, че организационната промяна ще изисква от тях да 

овладеят нови роли и дейности или да работят по-усилено се страхуват от 

това, че може да се окаже, че нямат нужните умения, качества и ресурси нужни 

за промяната. Някои други може да се боят, че промяната ще им отнеме 

добрите условия на работа, комфорта или чувството за свобода, с които вече 

са свикнали. Някои ръководители, служители и работници в организацията 

могат да се страхуват от това, че промяната ще доведе до загуба на 

отговорности, пълномощия и формална власт, а с това и на статус, контрол 

върху ресурси и привилегии в организацията. Те могат да се ужасяват от 

възприятията си за възможната загуба на статус, права или достъп до ресурси 

и влияние и авторитет в резултат на промяната. Други могат да интерпретират 

промяната като възмездие за по-ранни техни действия; те могат да виждат 

предлаганата промяна като атака срещу досегашната им работа и да реагират 

защитно.  

В допълнение, промяната в организационния живот понякога застрашава 

съществуващите групировки и съюзи в организацията, и предполага загуба на 

важни приятели, съюзници, роли, контакти и споделени групови и социални 

идентичности. Страхът от това, че трябва да се разделят с приятелите си и с 

познатата си обстановка, може да възбуди множество съпротиви у тях. Онези, 

които работят с бюджетни разчети, например, имат тревоги за съкращаването 

на важните за тях разходни пера - за тях не е лесно да приемат зачеркването 

на вече направени инвестиции и навиците си да разполагат с достатъчно и 

гарантирани средства.  

С всички тези съпротиви следва да се работи и те да бъдат 

преодолявани по някакъв начин. И ключът е в това да бъде изяснено на всички, 

че ако се продължава да се работи по старому, ще възникват още повече 

проблеми, отколкото ако се скочи в неизвестното. Ако тези, които ръководят и 

подпомагат като консултанти усилията за организационна промяна не се 

справят със съпротивите на сътрудниците си и клиентите си, каквито и да са 

планове и усилия за рационално и планомерно „управление” на промяната 

няма да доведат до успех. Хората в организацията следва да осъзнават 
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напълно последствията от това, ако нищо не се направи. Те трябва да 

осмислят каква ще е цената за всеки от тях лично от това, че няма промяна. 

Това означава, с други думи, че хората следва да бъдат подготвени много 

внимателно и отговорно за всяка организационната промяна. И още нещо, 

което вероятно е много важно - те трябва съвместно да преживеят известен 

дискомфорт. И да се научат да говорят за това открито и да се изслушват. 

Също както при индивидуалната промяна, болката и емоционалния катарзис са 

важни движещи механизми и в процеса на организационна промяна. Промяната 

е като раждането – съпровожда се от неизбежни родилни болки. 

Работата на организационния консултант със стреса, несигурността и 

тревожността в системата на организацията, макар и необходимо, никога не е 

достатъчно условие за приноса му за трансформацията на организационния 

живот, обаче. Всъщност, твърде многото стрес също може да породи чувства 

като отчаяние и депресия, които да втвърдят и усилят съпротивите, да доведат 

до стагнация, парализа и регрес в поведението и отношенията между хората в 

организацията.  

В допълнение на болката, хората в организациите се нуждаят от 

споделена надежда и визия за бъдещето; те се нуждаят от нещо конструктивно 

и реално, което да очакват в резултат на промяната. Надеждата им служи за 

мост между подготовката им за промяна и реалната им трансформация.  

Желанието, готовността за промяна обикновено се предхожда от високо 

равнище на стрес. Също както дискомфорта от статуквото е двигател на 

процесите на индивидуална промяна, стресът и откритото му признаване в 

организацията задейства организационната промяна. Организациите, които са 

подготвени за осъществяването на промени, обикновено са преминали през 

съществени дискомфортни преживявания и са помогнали на хората да се 

научат как да се справят градивно с тях. Това са напреженията в 

организационната система, които й показват, че е нужна адаптация. Без тази 

"болка" много процеси на организационна промяна затихват под натиска на 

рутинните защити от типа „и това ще мине и всичко пак ще си тръгне както 

обикновено”. 

Ако тези рутинни защитни поведения продължават да действат в 

организацията в условията на нарастващ дискомфорт, можем да предположим, 
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че съпротивите на ключовите властимащи са непокътнати и че неотложността 

на промяната още не е осъзната от организационните ръководители. 

Заключили се в преживявания, модели на поведение напомнящи „кръгова 

отбрана”, които преди са им изглеждали напълно ефективни, тези 

организационни лидери и мениджъри още не осъзнават, че обстоятелствата са 

се променили, че е нужно нещо повече от стандартна адаптация  и че това, 

което преди е било рецепта за успех и добро напасване на организацията 

към средата й, вече не е валидно.  

Изменението на психичната нагласа на ключовите играчи в 

организацията – нейните лидери, - никога не е било лесна задача. И се нуждае 

от мощно разтърсващ ги тласък. Тези от тях, които са за промените следва да 

убедят скептиците, че текущото състояние не е вече приемливо и че между 

организацията и нейната среда вече няма добро напасване. Най-подходящата 

форма на смислен натиск, която поражда осъзнаване на потребността от 

организационна промяна е когато натиска върху организацията идва както 

отвътре, така и отвън.  

Някои от външните фактори, които причиняват дискомфорт са заплахите 

от конкуренцията, намаляващите печалби, свиващия се пазарен дял, 

недостигът на ресурси, дерегулацията, влиянието на технологичните иновации, 

проблемите с доставчиците или потребителските групи, недоверието, 

разколебаването и оттеглянето и на лоялните клиенти.  

Примери за вътрешни фактори са неефективното лидерство, проблемите 

с организационния климат, високото текучество на способни кадри, отсъствията 

от работа, стачките, политиканството и борбите за територия в организацията. 

Предизвиканите от тях болезнени смущения оказват негативно влияние на 

организационната култура – тя става все по-дефанзивна, - и влияят върху 

начините, по които се вземат решения. В крайна сметка, тъй като подобни 

стресори причиняват ежедневно нарастване на фрустрацията, те не могат да 

бъдат игнорирани и неудовлетвореността от статуквото се предава от човек на 

човек. Постепенно, болшинството от хората осъзнават, че нещо трябва да се 

направи или бъдещето на организацията е застрашено. 

За да се излезе от порочния кръг на организационното отчаяние, е 

особено нужна надеждата и организиращата я представа (визия), която 
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предлагат чрез ролята си агентите на промяната вътре в организацията и 

практикуващите организационно развитие от системно-психодинамична 

позиция външни, независими консултанти. В най-добрата възможна ситуация 

тези хора имат ключова властова и интерактивно-процесуална роля в 

организацията. В идеалния случай - това е изпълнителният директор или негов 

еквивалент, който се застъпва за организационната промяна и работи в екип 

със системно-психодинамичено подготвен организационен консултант. Макар, 

че и хората от всички други нива в организацията могат да поемат 

инициативата, отчитайки реалността на властовата и комуникативната 

динамика, именно членовете на доминантната коалиция са тези, които биха 

могли да са най-ефективни в задействането на процеса на промяна.  

В края на краищата, способността да се започне организационна 
промяна зависи до голяма степен от йерархично разпределените 
пълномощия, от ресурсния контрол и от отношенията на зависимост и 
изпълнителност в организацията.   

В системната психодинамика на организационните лидери се отрежда 

ролята да идентифицират реалистично предизвикателствата, пред които е 

изправена организацията на всеки етап от съществуването си и особено в 

процеса на промяна. Те са тези, които следва да посочат причините за 

дистреса и да представят негативните последици, които следват от 

бездействието и съпротивата срещу промяната. Те следва да разработят и 

ясно да артикулират картината (сценариите) на бъдещето във всеки 

един момент. Описвайки подробно действителната ситуация, те могат да 

фокусират вниманието към съществуващия в организацията дискомфорт. 

Равнището на този дискомфорт, обаче, следва да се удържа от тях в поносими 

граници; иначе, хората в организацията ще бъдат заляти и много вероятно 

парализирани от осъзнаването на проблемите си. За да служат като добър 

буфер срещу прекомерния стрес, организационните лидери следва сами да са 

в състояние да представят по един автентичен начин смислени алтернативи и 

лични примери за справяне с текущата ситуация.  

Тази програма за организационна промяна следва да е - а и да се 

възприема от хората в организацията,  - като едно смислено и изпълнимо (по 
силите им) предложение. Предлагайки организационна промяна, лидерите се 
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нуждаят от това да променят рамката на културните насоки и стилове за 

действие, към която хората в организацията са привикнали; те са също така 

тези, които следва да очертаят рамката на съзидателните аспекти в усилията 

за промяна. Те са тези, които предизвикват у другите гордост от историята на 

организацията, но и тези, които  посочват как тази гордост със традициите и 

натрупания капитал може да закотви организацията в нейното минало. Като 

признават миналите постижения на организацията, но и представят нови 

начини за работата й, лидерите са в състояние да създават усещания 

за надежда; а този двустранен подход поражда и чувството за ново 

начало. Задачата на организационния консултант със системно-

психодинамична ориентация е да ги подпомага да са на висотата на 

първичната си работна задача в този етап на процеса на организационна 

промяна. 

От голямо значение е организационните лидери да разбират и да 

отделят внимание за работа с тревогите и грижите на хората за техните 

кариерни и житейски перспективи. За да постигнат това, те следва преди всичко 

да разяснят отчетливо какви могат да са последствията за всеки, ако всичко 

продължава да е както е било досега. Вместо да поощряват хората да следват 

щраусова политика и да отричат и деформират самозащитно картината за 

действителността, лидерите следва да разгледат открито потенциалните 

ефекти на бездействието пред лицето на текущите заплахи върху кариерата на 

всеки в организацията.   

В същото време те следва да посочат възможностите, които ще бъдат 

създадени, ако се действа срещу заплахите. Трябва да се сключи и нов 
психологически договор, определящ взаимните задължения и ангажименти 

на служителите и организацията - както имплицитни, така и експлицитни, - за да 

се определят кои са новите ценности нужни за успеха на програмата за 

организационна трансформация. Тъй като знанията без чувства не могат да 
пораждат истинска промяна, организационните лидери следва да работят и 

за автентичното емоционално ангажиране с промяната, което е основен 

източник на енергия в подкрепа на процесите на реализацията й.  

За да го стимулират, лидерите следва да заявят ясно, че не гледат на 

членовете на организацията като на потърпевши (жертви), пасивни свидетели 
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или любопитни зрители на процеса на промяна, а очакват и настояват всеки в 

организацията да се ангажира лично в проектирането и реализацията на 

програмата за промяна. Ангажирането на всички в организацията поражда не 

просто усещане за контрол върху процеса на промяна, а чувство за реална 

значимост на собствения принос, което от своя страна въздейства за 

съществено намаляване на стреса (Zaleznik, Kets de Vries & Howard, 1977). 

В опита си да осигурят причастността на служителите към процеса на 

промяна, организационните лидери следва да изполват разбираем език, който 

да намира отклик сред засегнатите от промяната хора. Повтарянето на 

посланието за промяната също е много важно, защото хората се нуждаят от 

подкрепления при справянето си с последиците от загубите, които предполага 

промяната.  Има нужда да се ползва всяка възможност това послание да се 

разпространява както вербално, така и визуално като заедно с това лидерите 

имат за задача да дават безукорно личен пример, „правейки това, за което 

говорят”  - т.е. да са ролеви модели за ценностите и практиките нужни на 

променящата се организация.  

Когато лидерите осигуряват фокус, артикулират проблемите по 

разбираем начин, водят открит организационен диалог, стремят се да получат 

подкрепата на подчинените си, ролята на символните им действия - 

действията, които демонстрират на какво се държи в новата организация и как 

е свързано новото със старото в нея, - става значима (Johnson, 1990).  

Включването на хората се нуждае до известна степен от 

социодраматичен „театър” и символични действия като средство за 

представяне на целите на промяната по разбираем и привлекателен за хората 

начин. При комуникацията на посланието си за промяната лидерите следва да 

се концентрират  върху ясното и честно представяне на причините за 

промяната, върху намаляването на страховете на служителите, че традициите 

се изоставят без основания. За да ги предпазят от тези страхове, 

организационните лидери следва да надграждат върху тези аспекти на 

съществуващата организационна култура, които са адекватни на нуждите на 

новата организация. Служителите и работниците имат нужда да получават 

възможности да възприемат и обсъждат цялостния процес на промяна чрез 

една завладяваща, привличаща ги визия, основаваща се на солидни 
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корпоративни ценности. Те се нуждаят от това да възприемат и осмислят 

целите на промяната не само като насочени към създаване и запазване на 

конкурентни предимства, но и към удовлетворяването на личните потребности 

на всички засегнати от тях хора. И накрая, те искат да знаят, че процесите на 

промяна имат своите граници, а проекта за реализацията й - своите точно 

определени параметри. Решимостта на лидерите да комуникират честно, 

фокусирано и убедително по всички тези теми носи  дивиденти на тези, които 

са начело на усилията за промяна. Ако това е налице, повечето хора в 

организацията осъзнават поне в общи линии, че има проблеми и те са 

подготвени (а не тласнати в съпротиви) да приемат нуждата от действия за 

решаването им. 

Следващата стъпка, която идва след като лидерите са убедили 

персонала за нуждата от организационна промяна, е хората да се ангажират 
устойчиво с новата визия, новите практики и начини на работа, новите 
организационни отношения помежду си и със средата. За да се придвижи 

процеса на организационна промяна напред, лидерите имат задачата като 

добри предводители да строят ключовите участници в реализацията й под 

знамето на новата визия за бъдещето; те се нуждаят от това да изградят нови 

коалиции (съюзи) с ключовите носители на формална и неформална власт, 

влияние и авторитет в организацията. Тези мощни участници могат 

допълнително да подпомогнат за ангажирането на всички в организацията с 

промяната.  

В системната психодинамика процесите на пренос - както огледалните 
преноси и преносите чрез идеализация, - могат да играят решаваща роля 
в това „вербуване на сътрудници” за реализация на организационната 
промяна. Процесите на пренос, които водят до изграждане на фалшиви, 

неавтентични отношения между хората влизат в действие, защото няма такова 

нещо като изцяло нови човешки отношения; всички нови и текущи отношения 

между хората съществуват на основата на миналите, исторически отношения 

между хората. А това означава, че на несъзнателно равнище, хората в 

организациите откликват на лидерите си сякаш те са значими фигури от 

миналото им - родители, възпитатели, бивши началници и т.н. Отчасти поради 

тези фалшиви, неавтентични отношения хората в организациите са склонни да 
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се идентифицират със своите лидери (в процеси на пренос чрез идеализация) и 

да проецират върху тях своите надежди и фантазии за нова алтернатива. Чрез 

процесите на огледален пренос тези проекции се отразяват от хората в 

организацията, което допълнително подкрепя преносните процеси.  Така, 

последователите започват да виждат себе си в своите лидери. И в резултат, са 

готови да направят всичко да ги поласкаят, да им се харесват и да изпълнят 

това, която лидерите искат да се случи. Получавайки сила от този процес на 

взаимни идентификации, организационните лидери подкрепят допълнително 

следващите ги, които, на свой ред, дават безусловната си и безрезервна и все 

по-неподправена, реална подкрепа за лидерите. 

Възползвайки се от усилващата сила на процесите на положителен 

пренос, лидерите, насочващи усилията за осъществяване на промените, 

следва да овластят подчинените си като споделят с тях цялата информация, 

като избягват потайността и като им делегират конкретни отговорности. 

Откритата и честна комуникация е с решаващо значение. Лидерите са призвани 

да намаляватт изненадите до минимум, ясно да представят очакванията си и 

да поддържат открит диалог, който е както непрекъснат, така и наистина (а не 

само повърхностно) двустранен. В допълнение, те следва да представят 

новите ценности за организацията като дават личен пример ясно и 

последователно. С други думи, както посочих и по-рано, тези, които 
ръководят процеса следва да са автентични – наистина да вярват в това, 
което казват и да правят това, което проповядват. Това е – между другото, - 

което очакват от тях сътудниците им, които може би още се колебаят каква 

лична и групова позиция да заемат в процесите на промяна. 

Участието и ангажираността на персонала са ключът към реалната 

причастност на организацията към процесите на самоорганизация на 

промяната й. Хората на всички равнища в организацията - а не само тези на 

върха й, - трябва да са ангажирани в усилията за осъществяване на промените, 

започвайки още от съвместната диагностика на проблемите на организацията. 

И това участие следва да бъде справедливо признавано и възнаграждавано. 

Организационните лидери са тези, които могат да предложат стимули, 

например, на хората, които подкрепят усилията за промяна и така да дадат 

сигнал за облагите от промяната. Хората, които работят за промяната 
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непременно следва да се възнаграждават за това, а също и хората, които 

притежават нужните за нея умения и опит. Тогава те започват да служат като 

достъпни и съвсем конкретни ролеви модели за останалите. И тъй като малките 

междинни победи имат мощен и заразен ефект, лидерите следва да се 

замислят как точно да раздробят цялостните си програми за промяна на по-

малки порции, за да направят крайната  цел по-лесно постижима. Осезаемите 

подобрения или малките победи помагат хората да се убедят в 

осъществимостта на цчлостната програма за организационна промяна. 

Междинните постижения следва да се отбелязват и честват, за да се допринася 

за укрепване на усещането на напредък и нарастване на компетентността в 

хода на реализацията на програмата за промени.  

Но въпреки търсенето на малки победи, лидерите имат нужда да не 

забравят, че носят и отговорността постоянно да издигат и високи очаквания 

към дейността. Като поставят завишени цели и като предоставят на хората 

възможности да се разгърнат, лидерите окуражават последователите си да се 

издигнат на нивото на стоящите пред организацията предизвикателства. 

Успешното им разгръщане облагодетелства както организацията, така и всеки 

поотделно, защото постигането на собствени завишени цели добавя към 

процеса и повишена лична удовлетвореност.  

Като проверена в практиката методология на организационното 

консултиране системната психодинамика категорично предсказва, че ако 

лидерите в организациите използват обсъжданите дотук подходи и техники, 

повечето хора в организацията вероятно ще превключат от съпротиви срещу 

промяната и отчуждено съзерцаване на хода й към активни действия за 

осъществяването й. Те ще са ангажирани и ще работят за преодоляването на 

съществуващите проблеми; ще променят личното си поведение; ще правят 

промени в организационната структура, стратегия и култура. Тогава, ако 

лидерите имат нужда от ускоряване на процеса на организационна промяна, те 

ще могат да направят и опит да поставят на „сцената" на организацията и 

определено решаващо, отключващо събитие.  

И тук отново виждам паралел между случващото в процесите на 

индивидуална и в процесите на групова и организационна промяна. Едно 

фокусиращо събитие може да бъде организирано по много начини. То може да 
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е едно събиране извън офиса, на което хората от висшия мениджмънт да 

обявят своите планове за новата организация или да е серия от работни 

диагностично-консултативни семинари, или голям тренинг-семинар или 

заседание, ръководено от външен консултант. Какъвто и да е дизайна на това 

планирано събитие, то е призвано да даде реална възможност - а 

всъщност, мандат и ясен фокус, - на стратегическия диалог между топ-
мениджмънта и нивата под него в организацията. 

Като форум за обратна връзка и критика, стратегическият диалог в 
организацията, например, създава възможност за ангажиране на цялата 
организация. Съпротивите, които имат хората не само спрямо започването на 

промяната, но и спрямо това, че ще им се наложи да се променят на лично 

ниво, намаляват когато се изгради такава среда за автентичен открит диалог, 

защото именно в нея участниците могат да придобият чувството и разбирането, 

че имат всъщност заедно имат контрол върху собствената си съдба. Тъй като 

стратегическият диалог се основава на механизма на директната обратна 

връзка с висшия мениджмънт, той позволява да се води открита, директна и 

компетентна дискусия за предизвикателствата пред организацията, за 

преживяванията, поведенията и на отношенията на хората. В него могат да се 

поставят и обсъждат въпроси, които изглеждат неподлежащи на обсъждане в 

ежедневната работа, с което равнището на тревожността - особено на тези, 

които желаят промяната, но се страхуват, че нямат нужните умения, - 

значително спада.   

Най-важната част от този стратегически диалог е това, че той 
предоставя "думата" на хората в организацията; дава им възможност да 

бъдат изслушани и разбрани, без да бъдат оценявани и съдени, а така и да 

работят открито с всички въпроси, които ги тревожат – дори най-странните им 

фантазии и нереалистични страхове. 

По такъв начин това събитие може да  има както когнитивно, така и 

емоционално въздействие, и става предусловие за истинската промяна. 

Излагането на проблемите пред организацията не е достатъчно само по себе 

си, обаче. Необходимо е то да бъде допълнено с конструктивни предложения 

за подобрения, свързани с индивидуален план за действие на всеки в 

организацията. В хода на стратегическия диалог, който може да се състои по 
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време на планираното пусково за промяната събитие е нужно да се разгледат 

отново множество въпроси.  

На първо място - дори ако повечето от хората вече са се съгласили, че 

текущото състояние на нещата не ги удовлетворява, - лидерите следва отново 

да подчертаят този ключов момент.  

Второ, лидерите е нужно да продължават да работят за осигуряването и 

укрепването на ангажираността на хората с новата корпоративна визия и 

мисия, със споделените цели и очаквания.  

На трето място, лидерите следва заедно с другите участници в това 

ключово събитие да проверят дали и доколко разполагат с нужните за 

промяната организационни ресурси.  

Когато бъде постигната яснота за новата визия и мисия на 

организацията, лидерите имат за задача честно да зададат на себе си и на 

своите сътрудници редица трудни въпроси: „Дали съществуващите 

организационни системи и процеси са все още в съответствие с пазарната 

и социалната среда на организацията?”; „Станали ли са досега 

действащите механизми за управление на организацията излишни или 

безполезни?”; „Разполага ли организацията с нужната комбинация от мения, 

за да се справи с изискванията, които промяната поставя?”; „И ако не, има 

ли програми за обучение и професионално развитие, които да помагат на 

служителите в нея да повишават компетентността си?”, „Нужно ли е да се 

привлекат външни хора със специална експертиза?”; „Трябва ли да се 

модифицират системите за атестация и стимулиране, за да се постигне 

по-добра синхронизация на поведенията на всички в новите 

обстоятелства?”. 

Насърчаването на хората в организацията да направят публична 

декларация на намеренията си за промяна и демонстрирането пред тях на 

начина, по който могат да допринесат за организационните подобрения по 

време на тези диалози също може да има мощен ефект. Както и при случаите 

на индивидуална промяна, публичната декларация на споделените 
намерения за промяна усилва ангажираността с проекта за 
организационна промяна; тя усилва намерението за промяна просто като го 

прави по-видимо и достъпно за наблюдение на изпълнението му. А това помага 
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за интернализацията на новата реалност. И помага на хората да направят 

много повече от това просто да приемат обстоятелствата.  

Но само публичната декларация на намерението за промяна не е 

достатъчна. Тя следва да бъде допълнена и с конкретни начини и критерии 
за измерване на реализацията на заявената промяна. С други думи, с 

процедура за проследяване под формата на индивидуален план за действие, 

мониторинг и рефлексия, споделен публично. В края на краищата - това, което 

не се измерва, рядко се прави. Важно е по време на тези ключови събития да 

се задълбочи разбирането, че обвиненията на другите за съществуващите 

трудности са непродуктивни – „ние почти винаги сме най-големите си врагове”. 

Тези сесии дават възможност да се проучи как съществуващите проблеми са 

свързани с практиките в организацията, които са били добри и ефективни в 

миналото, но вече са станали неадекватни. Стратегическият диалог, въпреки 

всичко, не бива да е прекомерно наситен с негативни преживявания. Той има за 

цел да улеснява процесите на себеразкриване и на доброто, и на лошото, и да 

дава на хората в организацията възможност да разсъждават върху това какво е 

правило организацията им добра с акцент вурху разбирането, че това което е 

било добро в миналото е вече неадекватно в съществувващите нови 

обстоятелства. Възможността за реминисценция, за траур по миналото 

позволява на хората в организацията да надградят над старото - и така, 

стратегическият диалог може да осигури среда за изразяване на носталгията и 

скръбта им по миналото и заедно с това да окуражи изразяването на 

вълненията им за предстоящото в бъдеще.  

Но това е бавен и болезнен процес - процес, който се нуждае от 

значително време за преработка и усвояване на новата концепция за 

организацията, за преход от повърхностното приемане към пълноценната 

интернализация на представата за новото състояние на нещата в 

организацията. 

Съгласно принципите на системната психодинамика преди реализацията 

на такова планирано отключващо събитие, което често е и решаващо за успеха 

или провала на старта на процеса на промяна, организационните лидери и 

мениджърите в организацията имат нужда да си отговорят на деликатния 

въпрос за ръководството на програмата за организационна промяна. Този 
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въпрос е изключително труден, ако има съмнения в това дали изпълнителния 

директор има нужните умения и прозорливост за осъществяване на проекта за 

промяна. В организациите, в които са реализирани успешни проекти за 

организационна промяна винаги са привличани опитни външни експерти, които 

да подпомогнат процеса на промяна (Tushman et al., 1986). В задействането на 

процесите на организационна промяна инсайдерите в организацията имат да 

преодоляват много повече съзнателни или несъзнателни съпротиви, отколкото 

опитните аутсайдери - каквито често са професионалните организационни 

консултанти. 

В системната психодинамика раздялата с досегашните начини на работа 

в организацията не се разглежда само като когнитивен и поведенчески процес; 

тя се разбира преди всичко и винаги като емоционален и социален процес. 

Именно поради това, за да сме ефективни като консултанти по организационно 

развитие в проектите за организационна трансформация, ние сме длъжни да 

разбираме приликите между процесите на личностна, групова и 

организационна промяна, и да познаваме поуките, които могат да се извлекат 

от изследването на емоционалните предизвикателства на индивидуалната 

промяна.  

По-рано в тази глава аз се опитах да представя накратко фазите в 

траурния процес на жалеене, през който преминава всеки човек, изправил се 

пред предизвикателството на личностната промяна. Същите фази на скърбене 

и опечаленост са приложими и при вникването в механизмите на промяна и 

съпротива срещу промяната в групов и организационен контекст. Хората, от 

които се очаква да се променят и така да осъществят желаните организационни 

промени се нуждаят от време, за да приемат това, което им се случва, да 

„погребат” това, което вече не може да продължи да съществува в 

организацията им.  

Системно-психодинамично казано, както и при индивидуалната промяна, 

организационната промяна в началото си води до състояние на страдание и 

болезнена обърканост. Нараства съществено равнището на тревожност - често 

достигаща до паника и депресия, например, при хората, които се боят за своите 

работни места, - и нормалните организационни процеси почти спират или се 

осъществяват само ритуално. Хората започват да се придържат към познатата 
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им рутина, правят само това, което им е добре познато, опитвайки се да се 

справят с промяната. На този ранен етап от процеса на промяна малцина от 

тях са реално готови да приемат, че е необходим нов начин на работа. Поради 

шока от случващото се с тях и около тях, хората в организацията обикновено 

регресират до някое от състоянията на базисното несъзнавано допускане  за 

зависимост или за борба/бягство и съчетаване, както ги е описал още Бион 

(Bion,1959).  

Например, тези от тях, които регресират към модалността на 
зависимостта започват да търсят (и да си фантазират, че могат да намерят) 

един всеможещ водач (лидер или спасител), който да сложи нещата в ред. 

Понякога си представят, че това е не друг а организационния консултант. 

Тяхната зависимост може да намери израза си също така в пасивността и 

тоталната липса на инициативност от тяхна страна.  

Борбеното, настъпателно поведение, от друга страна, може да се прояви 

в изместването на гнева - например, чрез агресивно-защитните обвинения към 

другите, търсенето на виновници и намирането на изкупителни жертви за това, 

което се случва в организацията. Хората, които регресират към модалността 
на борбата или бягството често демонстрират засилена раздразнителност и 

са изпълнени с огорчение. Тези емоции, обаче, са насочени не към 

организацията като такава, към себе си и към практиките в организацията, а 

към другите, които могат да бъдат посочени и атакувани като виновни за 

състоянието на нещата. Клиентите, доставчиците, правителството и 

конкуренцията – но и организационните консултанти, - типично попадат в тази 

категория виновници. Хората в организацията, които се обръщат към подобно 

поведение на борба все още не са готови да погледнат към самите себе си в 

това трудно за тях уравнение. И вместо това, те изразходват енергията си във 

вътрешноорганизационно политикантство, започвайки борби за територия и 

влияние и отдалечавайки се от разглежането на реалните проблеми пред 

организацията.  

Друга част от хората в организацията регресират не към зависимост или 

гневна борба, а към различни форми на бягство. Някои напускат 

организацията още при първите признаци на стрес. Други просто се отдръпват 
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психично като просто престават да участват в дейностите в организацията или 

насочват интересите си встрани от тях. 

Тези три дисфункционални модалности на групово и организационно 

поведение не могат да продължават да действат дълго, без да породят опасни 

последици за функционирането на организацията и да наситят процеса на 

промяна с ирационални съпротиви, преноси и регресионни тенденции. Ако чрез 

тях хората в организацията продължават да отказват да видят ролята си в 

спиралата на регреса, организацията скоро се оказва в състояние, в която не 

може сама да се справя със себе си и очаква помощ и спасение отвън.  

В организациите, които имат повече зрелост и късмет, и в които хората, 

които ръководят проектите за организационна промяна са компетентни и 

отговорни, служителите и работниците осъзнават, че е дошло време да 

действат по различен начин. Те разбират, че не могат да се надяват на чудеса, 

които ще им се случат от само себе си; че положителните неща се случват, но 

само на хората, които си помагат сами; че те самите - а не някой друг,  - са 

тези, които следва да предприемат конкретни стъпки за промяна на 

положението; и че противопоставянето на промяната е безполезно. Когато 

повече хора в организацията започнат да споделят подобно мислене, 

корпоративната психична и символна организация започва да се променя. 

Съпротивите се снемат и първите предпазливи опити да се действа в новата 

организационна реалност започват като в същото време - намирайки се в 

период на адаптация, - хората в организацията продължават да жалеят за това, 

което трябва да оставят зад себе си.  

В заключителната фаза на процеса на организационна трансформация, 

когато трансформацията е приключила, хората в организацията са 

редефинирали себе си в нея, приели са новата си организационна идентичност 

и тя е устойчива и автентично изразявана в поведението им и в 

организационните им отношения. Те са приели новите начини на работа, 

осъзнавайки техните предимства, и си сътрудничат в прилагането им и 

доусъвършенстването и съгласуването им. Новите ценности, новите убеждения 

и новите идеи са интернализирани и осмислени. Хората имат положителна, 

оптимистична нагласа към организационното бъдеще.  
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Ролята на проницателните организационни лидери за това как 

организацията ще премине ефективно през траура си по миналото си и ще се 

самовъзпроизведе колективната си идентичност е съществена. 

Организационните лидери са тези, които имат задачата да осъзнават, че за 

това е нужно време за изоставяне на старото и приемане на новото; че хората, 

изправени пред организационната промяна - както и пред личностната 

трансформация, - се нуждаят от време за траур по миналото си.  

Ефективното лидерство, в този смисъл,-  е балансиращо и 
автентично (неподправено и честно) действие във всички фази на 
процесите на организационна промяна. И ръководителите, които осмислят 

значението на ролята си за изработване на новата визия, за овластяването и 

енергетизирането на хората в организацията, и които поемат ролята си на 

архитекти, но и на акушери на промяната - изграждайки нужните за 

реализацията й структури и системи за контрол, - постигат значителни 

резултати в ревитализацията на организацията (Kets de Vries, 1993; 1995; Kets 

de Vries & Florent, 2003). 

Такава е, накратко, системно-психодинамичната интерпретация на 
процесите на организационна промяна. Смятам, обаче, че някои от 

направените наблюдения и описания следва да бъдат допълнително 

задълбочени, за да се разкрият ключовите фактори, които стоят в основата на 

реализацията на организационните промени.  
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ГЛАВА 60: 
СИСТЕМНО-ПСИХОДИНАМИЧНАТА  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЪПРОТИВИТЕ 
  

Намесите в индивидуалното, групово и организационно развитие, независимо 

от какви теоретични и методологични позиции ги предприемаме, рядко 

протичат  безпроблемно и гладко както пише в учебниците и отчетите за 

успешните случаи. Много по-често работата на организационния консултант 

протича с редица смущения - ту напредва, ту спира или дори нещата тръгват 

назад. Всеки конкретен случай - било в груповата работа или 

в организационното консултиране -  има свои специфични затруднения, за 

които в повечето случаи консултанта се чувства съвсем неподготвен.  

Практикуването на групово-психодинамичен тренинг и организационно 

консултиране е труден, макар и изключително възнаграждаващ - поне според 

мен, - начин да си изкарваш честно прехраната. Това въобще не са професии 

за човек, който обича сигурността, предсказуемостта, определеността и 

усещането за пълен контрол върху това, с което се занимава. Едва ли има 

много подобни професии, в които да се чувстваш глупав и безпомощен толкова 

често през обичайния си работен ден. От друга страна, едва ли бихте насочили 

някого към специалист, който категорично декларира, че винаги е ефективен и 

постоянно е напълно наясно със случващото се в хода на работата му. За 

добро или лошо хората, техните групи и организации са свръх-сложни и свръх-

психодинамични системи. И трябва да си наистина смел, за да си го признаеш. 

И не само това  - трябва да разполагаш със завиден опит и развита критична 

саморефлексия, за да приемаш и работиш с тези чувства в консултативната си 

практика.  

В тази глава от книгата ще направя опит да се концентрирам върху една 

единствена тема - темата за съпротивата срещу промяната в контекста на 
програмите за организационното развитие, но вие сигурно веднага ще 

забележите, че ми се налага да обсъждам и много други теми. Това е защото 

съпротивата срещу промяната не може да бъде разбирана единствено като 

конкретни смущения в иначе гладко осъществяващите се процеси на промяна. 

Съпротивата срещу промяната е по-скоро една гледна точка върху феномените 
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на индивидуална, групова или организационна промяна - разбиране за 

динамиката и особеностите на процесите на промяна и развитие. 

Концепцията за съпротива срещу промяната възниква, разбира се, в 

рамките на психодинамичните модели в психотерапията, груповата работа и 

организационното консултиране. Съпротивата е централна идея за всички 

психоаналитици, например, защото им служи да опишат и разберат процесите 

на промяна на индивидуално ниво. В когнитивно-поведенческите школи това 

понятие се използва много по-рядко - сякаш проявите на съпротива срещу 

промяната не се забелязват или се преодоляват с лекота. Това, разбира се, е 

илюзия - съпротивата срещу промяната е реална във всеки проект за промяна. 

Просто, защото хората, техните групи и организации са свръх-сложни, 

диалектически и динамични системи, които не се променят и развиват по 

законите на линейните функции и формалната логика. Това ги прави наситени с 

мощни психодинамични сили, емоционални и социални процеси, чието 

пренебрегване не само усложнява работата с тях, но води и до допълнителни, 

често непреодолими проблеми в усилията за ефективна намеса във 

функционирането и развитието им.  

В случая със съпротивата срещу промяната има още един особено важен 

момент - голяма част от съпротивата срещу промяната е несъзнавана. 

Пациентите на психотерапевта, членовете на тренинг групата и хората в 

консултираната организация не се съпротивляват единствено и само когато 

открито и съзнателно се противопоставят на предлаганите промени в живота 

им. По-голямата част от съпротивата срещу промяната - както в случая с 

индивидуалната психотерапия, така и в груповата работа или в програмите за 

организационна промяна, - са и остават частично или напълно несъзнавани за 

хората, групите и организациите, които се съпротивляват срещу промяната си. 

Поне дотолкова, доколкото те не могат и/или не желаят да поемат 

отговорността за състоянието и развитието си.  

Самите проблеми, за решаването на които хората, групите  и 

организациите се нуждаят и търсят професионална помощ от квалифициран 

консултант затрудняват и блокират готовността им да сътрудничат 

в намирането и реализицията на ефективни решения. Тази дилема на 

промяната е в самото ядро на концепцията за съпротивата срещу промяната. 
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Но нека за начало се огранича с твърдението, че когато става дума за 
съпротива срещу промяната говорим не само за преднамерена опозиция 
от страна на клиента, но и за широк спектър от трудности в процеса на 
промяна, свързани с приемането и овладяването на редица психични 
състояния и поведенчески модели (преживявания, идеи, чувства, защитни 
реакции и др.), чието съществуване и влияние не се осъзнават ясно, а 
често и категорично се отричат.  

За съпротивата срещу промяната е по-лесно да се говори от системно-

психодинамична гледна точка, защото в този подход се отделя специално 

внимание на темата за диалектиката на дълбинните конфликти, на 

нескончаемата борба, но и единство на противоположностите в човека и 

неговите системи – групи, организации, общности. В известен смисъл, 

концепцията за съпротивата срещу промяната и концепцията за дълбинния и 

несъзнаван конфликт са идентични. Съпротивата не е нещо, което периодично 

се появява, за да смути процесите на промяна на индивидуално, групово или 

организационно ниво. Съпротивата срещу промяната е самото протичане на 

конфликта, който имат хората, групите и организациите относно промяната и 

развитието си. Съпротивата е начинът, по който желанието и готовността за 

промяна се сблъскват със страховете, заблудите, фантазиите, опасенията и 

постоянното действие на по-рано изградените механизми за справяне и 

самозащита, използвани от хората на индивидуално, групово или 

организационно (системно) ниво, които правят промяната трудна, а понякога и 

неосъществима.  

Всъщност, най-значимото нововъведение в практиката на 

организационните консултанти от следващото поколение е това, което касае 

отношението им към темата за конфликта в процеса на промяна в груповата 

работа и организационното консултиране. И бъдещето на това ново разбиране 

на процесите на промяна и развитие зависи от приемането и осмислянето на 

реалността на съпротивата - съзнателна и/или несъзнавана, -  в хода на 

интервенциите за осъществяване на промяна.  

От системно-психодинамична гледна точка съпротивата е всъщност 

опозиция спрямо промяната. Още Фройд ясно демонстрира как психичните 

симптоми служат на цели, които веднъж разбрани в процеса на 
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психотерапията, обясняват необходимостта и смислеността си за пациента. 

Без съмнение за системно-психодинамично ориентираните психотерапевти, 

групови и организационни консултанти, наблюдаваната на феноменологично 

ниво симптоматика на съпротивите срещу промяната не е просто набор от 

индикатори за това какво не е в ред, а ярка и динамична манифестация, която 

демострира как пациента, групата или консултираната организация се опитват 

да пазят уязвимата област на автентичния си живот в процеса на промяна, 

стремейки се да се защитят от заплахата, болката и тревожността, пораждани 

както от проблемите, които изискват промяната, така и от начините, по които тя 

се случва. За системно-психодинамично школувания наблюдател и 

организационен консултант, например, е пределно ясно, че тези изработени в 

индивидуалното, групово и организационно развитие механизми за защитно-

компенсаторно и пара-адаптивно справяне не могат да бъдат изоставени от 

променящите се индивиди,групи и организации от само себе си. Всеки човек, 

всяка група и всяка организация в развитието си автоматично и без да го 

осъзнава напълно използва множество защитно-компенсаторни процеси, които 

ги предпазват от редица автентични преживявания (срам, вина, съмнения в 

собствената адекватност), но и от реалните и въображаеми заплахи за 

текущата им идентичност, самооценка и самовъзприятието им.  

Отделните хора, групите и организациите търсят професионална 

консултативна помощ, защото са неудовлетворени от начина, по който 

адаптивните им системи работят за развитието им и справянето им с 

изискванията на това развитие в променящата се среда, в която функционират. 

Независимо дали го осъзнават или не нашите клиенти - били те отделни хора, 

които търсят индивидуална психотерапия, групи и дори цели организации, 

които се стремят към усъвършенстване на работата си, - искат от нас, 

консултантите, да бъдем агенти на промяната им, които преди всичко да 

съдействат със знанията, опита и уменията си те да възстановят баланса, 

който са имали, без да им се налага да правят фундаментални промени в 

начините, по които възприемат себе си и света около себе си.  

Само понякога, обаче, това е възможно на практика. И когато това не е 

възможно, консултантът рано или късно се изправя пред необходимостта да 

работи с феномените на съпротивите срещу промяната на индивидуално, 
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групово или организационно равнище. Всички ние разбираме тези съпротиви на 

клиентите си, идентифицираме се с тях и не ги обвиняваме за тях, ако сме 

подготвени да приемем, че нуждата от промяна поражда силни чувства, често 

страх, тревожност и усещане за заплаха. 

Поради факта, че безпомощността на хората, групите и организациите 

пред лицето на собствените им съпротиви срещу промяната, самото понятие 

„съпротива” придобива често неприятни конотации. Съпротивата е много по-

фрустриращо явление, ако на някакво равнище виждаме как клиента ни 

преднамерено се противопоставя на опитите ни да му помогнем. Но 

съпротивата срещу промяната не е само междуличностен проблем - нещо, 

което клиентът прави на консултанта си. Съпротивата е преди всичко 
интрапсихичен, групово-психодинамичен, организационно-
психодинамичен  и дори екзистенциално-психодинамичне феномен, който 
извежда на преден план вътрешната борба, която води клиента в процеса 
на намесата ни в неговия живот.  

Разбирана от такава системно-психодинамична гледна точка 

съпротивата срещу промяната дава своеобразни насоки за действие, 

ориентира консултанта в това, към което да концентрира своите усилия. Казвам 

това с ясно осъзнаване на това, че да се каже това е много по-лесно, отколкото 

да се прави на практика. Понякога, в действителността на диагностично-

консултативната работа в организациите, проблемът не е самата съпротива 

срещу промяната, а съпротивата на организацията-клиент (индивидите и 

групите или организация като цяло) срещу изучаването, осъзнаването и 

интерпретацията на съпротивата й срещу промяната, която застрашава да 

превърне усилията на консултанта в ситуация на съвместна безизходица.  

В действителност, клиентите търсят нашата професионална подкрепа, 

въпреки страховете и тревожността си пред лицето на промяната и 

неизвестността. Очевидно в действие е мотивационен фактор, който ги 

мобилизира отвъд и въпреки тези първични препятствия по пътя им към 

промяната. Това са болката, неудовлетвореността, стреса и трудностите на 

клиента. На пръв поглед - просто и еднозначно обяснение. Но ако се вгледаме 

по-внимателно ще открием, че нещата са значително по-сложни. Има още 
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нещо, което движи клиента в търсенето на професионалната помощ на 

психотерапевта, груповия фасилитатор и организационния консултант.  

Този фактор са преносите. 

Преносът е готовността на клиента да търси и да разчита да намери 
някой, който знае какво е добро за него и който знае как и наистина ще му 
помогне, ако нещата му се изплъзнат от контрол; някой, с който да 

пресъздаде и преживее отново желанията, страховете, надеждите и 

отношенията си от миналото си, опитвайки се да ги преосмисли, преработи и 

преструктурира, така че да реорганизира себе си по един по-сполучлив и по-

конструктивен от досега познатия му начин.  

Преносите на клиента и съпротивата му срещу промяната са двете 
страни на една и съща монета в диагностично-консултативната ситуация. 

И ние като консултанти не просто работим директно със съпротивата срещу 

промяната (страховете, недоверието, защитните поведения) на клиентите си в 

психотерапията, груповата работа и организационното консултиране, а 

създаваме ситуации, в които преносните отношения на клиентите към нас 

създават дисбаланса в подкрепа на напредъка на консултативния процес, а не 

на запазването на статуквото им. От една страна, недостатъчната сила на 

положителния пренос към консултанта може да стане фактор, който определя 

появата и проявленията на съпротива срещу промяната. От друга страна, 

мощната съпротива срещу промяната, основаваща се на тревожността на 

клиента пред лицето на проблемите, изискванията за промяна и 

неизвестността може да попречи на мобилизацията и използването на 

положителния пренос от клиента към консултанта му. 

Отношенията клиент-консултант, в които централна тема е преноса на 

чувства, фантазии и отношения от клиента към консултанта, и обратно, е 

работната територия, на която може да бъде реално изледвана системно-

психодинамично съпротивата срещу промяната в груповата работа и 

организационното консултиране. Успехът на консултативната работа зависи от 

формирането и развитието на преноса в диагностично-консултативния процес. 

Разбирането на съпротивите срещу промяната не е възможно извън 

изследването и разбирането на преносната динамика в отношенията клиент-

консултант.  
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Ако се върнем назад към изследванията на Кохут (Kohut, 1971;1977; 

1978) върху условията за успешното индивидуално съзряване, ще открием 

значението, което се придава на възможността да се взаимодейства във всеки 

етап от индивидуалното развитие по един адекватен начин с родителите и 

другите вече зрели ментори. Бебетата и децата се нуждаят от родителите си 

предимно като цели на техните либидни и агресивни потребности. Това, което 

става ядро на човешката им самооценка с времето - чувството за вътрешно 

съгласувана собствена и уникална Аз-идентичност и човешка значимост, - се 

формира именно в емпатичните  взаимодействия с родителите и с другите 

грижовни възрастни около тях. Липсата или дефицитът на родителска емпатия 

безусловно води до защитно поведение, чрез което детето се опитва да се 

предпази от по-нататъшна фрустрация, болка и разрушение. Тези защити и 

техните проявления стават основа на проблемите в индивидуалното развитие 

на личността. И ако всяко биографично по-късно защитно поведение се 

разгледа като съпротива, то тя се разкрива като задържане на развитието и 

защитно-компенсаторна фиксация в статуквото именно чрез преноса, т.е. 

непосредствено в отношенията с другите – в частност, в отношенията клиент – 

консултант. 

Много често липсата на отклик и готовност за промяна, или отсъствието 

на напредък в усилията за промяна в консултативната ситуация бързо се 

определят като съпротива. В този смисъл, съпротивата срещу промяната, която 

изначално е психодинамичен и интерактивен индикатор за вътрешен конфликт 

в системата на клиента - интрапсихичен, групово-психодинамичен или 

организационно-психодинамичен, - се свежда до безсмислен ефимизъм от 

изпитващия фрустрация в работата си с клиента организационен консултант. 

Но ако този консултант може да позволи на клиента си да го разведе из 

проучването на заявените си проблеми, той скоро ще осъзнае, че много от 

стоящите зад тях действителни проблеми в развитието и адаптацията на 

организацията му могат да се разглеждат в рамката на системно-

психодинамичното разбиране на ролята на несъзнаваните вътрешни конфликти 

и процесите на пренос към самия консултант. 

Ако това бъде постигнато, истинската съпротива срещу промяната може 

да се очаква да се появи рано или късно във всяка една сполучлива 
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интервенция, водена от амбицията да се изследват и преструктурират,  - и то 

отвъд заявените проблеми и демонстративната симптоматика на клиента, -

 основни възприятия и допускания на клиента (бил той индивид, група или 

организация) за самия себе си, за функционирането и развитието си и за света 

около него. Когато тя се появи в диагностично-консултативния процес, обаче, 

това не означава, че интервенцията е блокирана или изправена пред неуспех. 

Напротив, съпротивата е сигнал, че интервенцията е достигнала до напредък, 

който прави за клиента промяната осезаема възможност - т.е. критична 

реалност, която възбужда тревожността и по-рано формираните му защити 

срещу тази тревожност.  

Конфронтацията, задълбоченото изучаване, интерпретацията и 

конструктивното осмисляне на тази тревожност и съпътстващите я 

преживявания, манифестирана чрез и в преноса на клиента като съпротива 

срещу намесата, ролята и работата на консултанта става основен фокус, върху 

който следва да се концентрира интервенцията на организационния 

консултант. В подобен процес съпротивата на клиента да се ангажира с тази 

нова реалност пред него престава да бъде източник на фрустрация и съмнения 

за консултанта, а се превръща по думите на Фройд в негово практическо 

ръководство, даващо му насоки за развитието на диагностично-консултативния 

процес. 

Да, съпротивата срещу промяната може да бъде „обвинена” за 

трудностите, болката, неприятните преживявания и огромните разходи, които 

придружават диагностично-консултативната работа на организационния 

консултант. Защото ни се налага да я приемем, да я преодоляваме и 

преработваме. А бихме ли могли въобще да сме полезни на клиентите си, без 

да работим със съпротивите им? 

Това, което много консултанти обичайно възприемат като съпротива 

срещу промяната е поведение, което явно или завоалирано манифестира 

противопоставяне на това, което клиента мисли, че консултанта очаква, 

изисква и дори настоява да стане в хода на работата на консултанта и клиента. 

Очебийни примери са: продължителното мълчание на клиента; отказите му да 

говори по теми и въпроси, които консултанта предлага за обсъждане; 
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прословутите закъснения или отсъствия от предварително насрочените сесии, 

срещи и, въобще, отклонения от графика за работа с консултанта.  

Но тези лесни за разпознаване „простъпки” на клиента, които - разбира 

се, - съдържат елемент на съпротива, не са нито най-честите, нито най-важните 

прояви на съпротивата срещу промяната. Съпротивата, в системно-

психодинамичен план не е нещо, не е събитие, а е дълбинен процес, който 

постоянно е в действие и това често го прави всъщност труден за забелязване, 

изследване и преработка. Както на индивидуално, така и на групово и 

организационно равнище, тези завоалирани форми на психична и социална 

защита са много по-важни за консултативния процес фактори, отколкото по-

видимите прояви на съпротива срещу промяната. Те ни водят и до отговор на 

въпроса: "Какво всъщност определяме като съпротива?"  

Системно-психодинамичната интерпретация е, че „съпротивата е 
защита, изразяваща се в преноса” (Gill, 1981). Тази проста дефиниция на 

съпротивата срещу промяната има, разбира се, множество теоретични и 

практически последици, които си заслужава да проучим внимателно. 

Съпротивата като израз на защитата е функция на Аза на клиента в случая с 

индивидуалната психотерапия, на груповата психодинамика - при груповата 

работа, и на организационните психодинамични и социални процеси - в 

условията на организационното консултиране.  

Дефанзивността на клиента е това, което енергитизира съпротивата, 
според системно-психодинамичната хипотеза. Когато действието на 

защитите на клиента се проявява в отношенията му с консултанта чрез 

преноса, клиентът всъщност екстернализира във взаимодействието си с 

консултанта една или повече страни на стоящите в основата на 

действителните му проблеми вътрешни конфликти и противоречия. 

Вътрешните, - често напълно или частично неосъзнавани от клиента, - 

конфликти и дефицити се възпроизвеждат и проиграват във взаимодействията 

с консултанта. В подобни моменти за клиента консултанта може да започне да 

изглежда като опонент и дори като враждебна фигура, а диагностично-

консултативния процес - като заплаха, неприятна и нежелана ситуация, която 

може рязко да се усложни и деформира, особено ако консултанта се поддаде 

на изкушението да изпълнява ролята, отредена му в преноса от клиента. 
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Както в индивидуалната психотерапия, така и в груповата работа и 

организационното консултиране съпротивата срещу промяната не винаги 

намира толково ясно забележим, „шумен” израз в преносната динамика на 

отношенията клиент-консултант. Нито пък негативните опозиционни 

взаимодействия са единствените възможни модалности в преноса. Защитната 

мотивация на клиента може да намира израз и по други, много по-завоалирани 

и „меки” начини, които не привличат вниманието към себе си, които са в 

синергия с цялостната му адаптационна мотивация. Една такава, често 

срещана форма на съпротива е, например, идеализирането или 

демонизирането на консултанта от клиента. 

Установяването на наличието на съпротива в наситените с негативни 

и/или позитивни преноси отношения между клиента и консултанта, говори на 

консултанта за страховете и тревожността на клиента пред лицето на 

възможността за същинска промяна. Съпротивата се проявява в диагностично-

консултативните взаимодействия и ги смущава както се проявява неприятната 

и неизбежна болка в добре насочените диагностични и терапевтични процедури 

на лекаря, протичащи без или въпреки анестезията. Както болката - в случая с 

медицинските интервенции, така и съпротивата  казва на консултанта, че нещо 

важно се случва в дадена конкретна област. Консултантът се интересува от 

съпротивата на клиента в консултативната ситуация и иска да знае повече за 

нея, да я проучи именно в търсенето на тази чувствителна зона, към която 

следва да ориентира своите усилия за промяна.  

Парадоксът е в това, че макар съпротивляващият се клиент да се опитва 

да напусне тази зона, да отклони консултанта от нея като не му дава търсената 

информация, отказва да му сътрудничи или завоалирано се опитва да подмени 

задачата и фокуса на диагностично-консултативната работа, той всъщност му 

осигурява важни сведения за действителните си проблеми, за решаването на 

които се нуждае от компетентна професионална намеса в ситуацията си. Тъй 

като от системно-психодинамична гледна точка нашето разбиране е, че 

клиентите ни не осъзнават напълно своите действителни проблеми поради 

действието на своите защитно-компенсаторни механизми, поведенията им, 

които ние усещаме и определяме като съпротива в хода на взаимодействията с 

тях, в действителност, ни съобщават за тези защитно скрити проблеми, 
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конфликти и нужди в хода на консултативния процес. В този смисъл, проявите 

на съпротива срещу промяната са с изключително важни комуникативни, 

сигнални функции и носят богата диагностична информация.  Техническият 

проблем на консултанта е не как да ги заобиколя, избягва и преодолява, а как 

да помогне на клиента да комуникира и осмисля по-ефективно проблемите, 

нуждите и конфликтите си и чрез тях. 

Всеки консултант - независимо дали работи с индивиди, групи или цели 

организации, - определено се нуждае от специализирана подготовка за това как 

професионално да е съпричастен към тревожността на своите клиенти и 

потребността им да изразяват несъзнаваните си защити в отношенията си с 

консултанта - понякога и под формата на неприятни или странни с 

неавтентичността си съпротиви в диагностично-консултативния процес. В този 

смисъл, консултантите всъщност търсят съпротивата, за да разберат по-добре 

както стоящите под повърхността на заявените проблеми и манифестираните 

симптоми реални потребности и конфликти на клиента си, така и защитните 

процеси, които правят директната работа с тях в консултативната ситуация по-

трудна и по-продължителна. 

И това е особено необходимо, когато е ясно, че значителна част от 

когнитивните, афективните и поведенчески ресурси на клиента - бил той 

индивид, група или организация, - са насочени в служба на защитата му срещу 

възприемани от него като възможни или реални заплахи за нормалното му 

функциониране и развитие. Това състояние може да се разглежда като 

дисфунционално, невротично състояние на консервативната самоорганизация 

на клиента.  

Например, при организационното консултиране това състояние се 

проявява отчетливо когато текущата бюрократична самоорганизация на дадена 

институция се грижи преди всичко за своето самосъхранение и 

възпроизводство, въпреки че създадените и инстуционализирани в 

нея правила, практики и механизми отдавна са изчерпали адаптивния си 

потенциал. Всички организационни бюрокрации се съпротивляват срещу 

промените и това ги прави в системно-психодинамичен план „корпоративно 

невротични” - самата перспектива за реална организационна промяна, за 
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действителна реформа им изглежда като заплаха и мобилизира интезивно 

защитния им апарат.  

Дори когато те търсят организационни консултанти, казвайки че се 

нуждаят от компетентната им професионална помощ, тяхната собствена 

представа за това в какво трябва да се изразява тази помощ е мощно 

доминирана от действието на самозащитните им механизми и се различава 

от представата за необходимата организационна промяна, която формулират 

консултантите по организационно развитие. Организацията - клиент по-скоро 

иска успокоение и потушаване на болката, премахване на някои неприятни 

симптоми на дисфункционалността и неефективността си, на 

неразположението си, на тревожността и усещането си за неадекватност 

спрямо работните си задачи и заобикалящата среда - т.е. снижаване на цената, 

която плаща за нуждата да брани и възпроизвежда непродуктивното си 

статукво.   

Организацията-клиент в това състояние, по същество, не желае да се 

промени и да се откаже от корпоративната си невроза и е по-скоро готова да 

плати на организационните си консултанти, за да си „откупи” от тях правото да 

запази своите първични и вторични ползи от запазване на статуквото, 

приемайки някоя и друга препоръка за декоративни и/или козметични 

модификации. Голяма част от хода на организационно консултативния процес 

може да бъде разглеждана именно като съпротива, свързана с усилията на 

организацията-клиент да подчини намесата на консултанта на защитната си 

самоорганизация, да наложи на консултанта си да играе ролята, която му е 

отредена в слабо осъзнавания „невротичен” сценарий на организацията-клиент 

и така да намали опасността от независимото и ефективно действие на 

консултанта в служба на реалните организационни промени. 

Този процес на включване на консултанта и диагностично-

консултативната работа в защитната динамика и производните й, 

„невротични” и дисфункционални сценарии на клиента, изразявани в 

наситените с преноси отношения между тях е самото осъществаване и 

„отиграване” на преносите в консултативния процес. И то може ясно и 

недвусмислено да се определи като съпротива срещу промяната.  
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Защитната психодинамика около възпроизводството на статуквото в 

психотерапията, груповата работа и в организационното консултиране е част 
от дисфункционалната и неавтентична (изопачена невротично) картина, 
която клиента възприема и опитва да представи като нещо, което има и му 
се случва, докато консултанта разбира и се опитва да му покаже, че това е 
всъщност нещо, което клиента сам прави. Това дисфункционално, 

пораждащо проблемите на клиента повтарящо се отново и отново действие се 

възпроизвежда постоянно в живота на клиента и в самата консултативна 

ситуация. Парадоксът се състои в това, че възпроиводството на 
действителните проблеми и защитните действия, които ги завоалират в 
диагностично-консултативния процес, а това в системно-психодинамичен 
смисъл означава - в преносите на клиента към консултанта,  -  са на 
практика и реалната основа на съпротивата срещу промяната, която дава 

възможност на консултанта да помогне на клиента си да започне да мисли, 

чувства и действа по различен начин.  

Полето на съпротивите срещу промяната е в центъра на 
диагностично-консултативния процес и то най-вече се простира в 
съдържанието и динамиката на преносите на клиента в отношенията му с 
консултанта. Макар, че тези преноси са израз по един или друг начин на 

съпротивата срещу промяната, те са и единствените начини, по които 

клиентите внасят в диагностично-консултативната ситуация това, за което не 

могат и не искат да комуникират с консултантите си - реалните конфликти, 

нужди и напрежения, които стоят зад заявените проблеми и манифестираните 

симптоми на неефективност и дисфункционални поведения. Възпроизвеждайки 

и отигравайки отново и отново в диагностично-консултативния процес тези -

съзнавани или не, - дълбинни конфликти, вътрешни противоречия и 

дисфункционални решения, клиентът предоставя на консултанта, а и на себе 

си много важна информация за истинските причини, които го тласкат да търси 

помощ и професионална намеса.  

Преносите, които се представят в взаимоотношенията клиент – 

консултант в хода на взаимодействието им са мотивирани преди всичко от 

потребността на клиента да се защити и да се съпротивлява на промяната. 

Именно те предоставят възможност на консултанта да е ефективен в една in 
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vivo ситуация защото е търсения друг участник в нея, върху който се проецират 

защитите и съпротивите на клиента. Ето защо дисфунционалността и 
неавтентичността на клиента не може и не бива да се възприема като 
негова статична реалност, а като наситен с психодинамика процес; като 
начин, по който чрез съпротивата и преносите си клиента комуникира с 
помагащия му консултант. Тази непрекъсното възпроизвеждана и повтаряна 

неефективност и неавтентичност води до защитни реакции, които 

проявяват себе си в диагностично-консултативния процес като съпротива 

срещу промяната.  

От тази – системно-психодинамична по същността си, - гледна точка 

работната задача на консултанта е да участва в изясняването, 
осмислянето и интерпретацията на тези защитно-съпротивителни процеси 
и чрез премерените си интервенции да създава възможности на клиента 
си да разшири избора си отвъд по-рано възприеманите за ефективни и 
адаптивни решения на основата на това, че осъзнава и разбира по-

пълноценно какво и как прави. 

Разглеждането на преносите в диагностично-консултативната ситуация 

като процес също е от огромно значение за разбирането на съпротивата срещу 

промяната. Повечето организационни консултанти знаят от собствен опит, че 

преносите в консултативния процес се променят, носят възможности за 

развитие на отношенията клиент - консултант. При това основнатa функция на 

преносите е това, което още Фройд (Freud, 1912/1958)  определя като 

съпротива. Запазването и поддържането на старото и познато статукво, колкото 

и дисфункционално и да е то, заедно със страховете, фантазиите и 

тревожността пред лицето на новото и неизвестното, особено ако поемането 

му е потенциално болезнено и рисковано, са в ядрото на защитно-

съпротивителната динамика, стояща зад съпротивата срещу промяната, която 

играе пара-адаптивна роля в живота на клиента. В преносите на клиента 

тези „неадекватни” за реалната ситуация решения, действия, чувства и мисли 

са най-осезаеми за системно-психодинамично ориентирания организационен 

консултант.  

Консултативният опит, практиката в работата със съпротивляващи се на 

промяната клиенти ни учат, че тези преноси са твърде често единствено 
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достъпните на клиента - наглед адаптивни и автентични за него, - но 
реално пара-адаптивни решения и неавтентични преживявания, които 
освен, че сигнализират за наличието на съпротиви в консултативния 
процес, дават на консултанта възможност да ангажира клиента с активна 
съвместна проверка на действителността. Поставени в нови, непознати 

ситуации всички ние разчитаме на преноса на адаптивен опит от миналото си - 

преносите са, следователно, значителна част от ежедневното ни поведение 

като индивиди, участници в групови взаимодействия и членове на 

организационни системи. Много от тези преноси говорят за досегашния ни опит 

и невинаги добре осъзнаваните ни фантазии за сходството на новата ситуация 

с вече познатите ни. Ние всички непрекъснато коструираме своето настояще и 

бъдеще чрез материал от миналото си. В тази светлина е от значение да 

признаем, че преносът е реален, непрекъснат процес и в диагностично-
консултативната ситуация - процес, в който всичко в отношенията клиент - 

консултант се изменя в хода на взаимодействията им: преносните идеи, 

чувства, модалности и цели. В действителност, многообразието от прояви на 

съпротивата срещу промяната се дължи до голяма степен именно на 

психодинамиката на преносните фантазии и афекти в консултивната ситуация - 

дотолкова, че можем да кажем, че една конкретна диагностично-

консултативната ситуация не може да бъде разбрана напълно, без разбирането 

на съпротивата в преносите, които клиента прави към консултанта.  

Изглежда, че една от основните функции на тези преноси е да служи 
като канал за комуникация от клиента към консултанта - канал, по който 

клиентите разкриват своите несъзнавани фантазии, желания, страхове, дилеми 

и конфликти от миналото, които не могат или не желаят да изразят по друг 

начин в настоящето си. Това естествено прави съпротивата срещу промяната, 

също както и неефективността и неавтентичността във функционирането на 

клиента, която се изразява в тази съпротива, един непрекъснато развиващ се и 

много изменчив процес. 

Ако съпротивата срещу промяната е интрапсихична, групова или 

организационна самозащита, намираща израз в преносите на клиента  към 

консултанта, съществува ли нещо, което можем да кажем за съпротивата, което 

не може да се отнесе към преносите на клиентите в диагностично 
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консултативната ситуация? Всяка теоретична и технологична дискусия, 

касаеща тези преноси, се отнася и към съпротивата срещу промяната.  

Но дори и при същественото припокриване на преноси и съпротиви, тези 

две понятия не са взаимнозаменяеми. Всяко поведение на клиента - 

индивидуално, групово и организационно, - следва да се описва и разбира от 

организационния консултант както от гледната точка на динамиката на 

преносите и контра-преносите, така и от гледната точка на проявите на 

съпротивата срещу промяната. Припокриването между преносите и 

съпротивите може да нараства в случаите когато в отношенията клиент - 

консултант се наблюдават значителни преносни смущения и кризи, епизоди на 

драматичен „актинг-аут”, остри прояви на опозиционно поведение. Но 

преносите могат да бъдат и пара-адаптивни и квази-автентични, и дори да 

подпомагат проверката на реалността от страна на клиента, но заедно с това 

налице да са изразени съпротиви срещу промяната. Самозащитните нужди на 

клиента с реални проблеми и несъзнавани вътрешни конфликти могат да бъдат 

изразявани по много завоалирани, сподавени и непривличащи вниманието или 

дори свръхрационализирани начини, които на пръв поглед не  отдалечават 

клиента от действителността и не говорят за наличието на открита съпротива 

срещу промените. Съществуват епизоди, в които функцията на самозащитата, 

изразявана в преносната динамика на отношенията клиент-консултант - т.е. 

съпротивата срещу промяната - се изпълнява по един неочебиен, прикрит 

начин - без да става ясно какви са и дали въобще има преноси. В подобни 

моменти на много организационни консултанти често им се струва, че между 

тях и клиентите им има много добра връзка,  дори „съюз”, и, че консултативния 

процес протича гладко и без каквато и да е съпротива.  

Уви, в диагностично-консултативния процес защитните механизми, 
преносите и съпротивите срещу промяната неотменно присъстват и 
винаги участват във формирането на процесите и резултатите на 
взаимодействието между клиента и консултанта. Просто, в много случаи те 

са най-ефективни, когато са най-подмолно, най-прикрито изразявани и 

маскирани в хода на консултативния процес. Образно казано, „най-добрата 

съпротива срещу промяната” е тази, която не се вижда, усеща и разбира от 

консултанта.  
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Съпротивата срещу промяната може да се осъществява „най-ефективно” 

като предотвратяване и възпрепятстване по един или друг начин на 

необходимите промени чрез въздействие върху само един компонент, върху 

определен детайл от промяната (на процесуално и/или съдържателно ниво). 

Това може да е психична промяна във възприятията и нагласите, промяна в 

груповото и организационното функциониране, която кореспондира с 

промените в смисъла на важни за клиента аспекти от живота и дейността му - 

например, неговите отношения със значими хора, неговия подход към 

решаването на важни проблеми. Все промени, които са резултат от 

интерпретативната работа на клиента и консултанта.  

Консултантът може да ги наблюдава като когнитивни, афективни и 

поведенчески реакции на клиента в хода на интерпретативния процес - разбира 

се, ако се пита променят ли се съдържанието, посоката и формата на 

асоциациите, които осъществяват клиентите, каква е афективната динамика и 

как се променя емоционалния тон, променена ли поведенческата картина на 

клиента в и извън диагностично-консултативния процес. Особено успешно е 

това, ако в хода на консултативния процес се осъществява близко включено 

наблюдение на последователността „анализ - интерпретация - афект – 
инсайт - поведенческа промяна (нова практика)" във всичките три 

направления - когнитивно, афективно и поведенческо. С натрупването на 

практически опит повечето организационни консултанти със системно-

психодинамична подготовка не се доверяват, ако реакциите на клиента не 

обхващат и трите модалности за изразяване и се свеждат само до това, което 

казва декларативно клиента в хода на диагностично-консултативния процес.  

Много важни са безсловесните афективни реакции, макар, че и 

афективността може да служи като прикрита и квази-автентична съпротива 

срещу промяната. Думите (изказът) на клиента, придружени с адекватни 

емоционални преживявания (изрази) и последвани от съответстващи им 

действия са тези диагностични признаци за автентичност, които ангажират 

вниманието на консултанта с по-висока чувствителност и компетентност в 

работата със завоалираните и по-финни форми на съпротива срещу 

промяната. В крайна сметка, преценката за тази автентичност, 

пълнота и завършенност на реакциите на клиента спрямо процеса на 
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интерпретация в диагностично-консултативната ситуация е това, което 

определя дали и как работи консултативния процес, какво още е нужно, какво 

работи и какво не. 

На когнитивно ниво, защитите при индивидите, групите и организациите 

най-често се придружават от една или друга форма на изолация на афекта - 

т.е. прекъсването на връзката между идеите и афективните преживявания на 

клиента, за да останат и едните, и другите достъпни за съзнанието му, макар и 

разделени. Работната задача на консултанта в тази ситуация е да подпомогне 

клиента да възстанови свързаността между изказваните идеи и преживяваните 

емоции, която е разрушена от защитите на клиента. Типичен интерпретативен 

подход е консултантът да представи обобщено собственото си разбиране за 

това, което клиента казва и преживява в консултативната ситуация, 

кондензирайки и синтезирайки изказа и израза на клиента. В тази 

интерпретативно-диагностична версия на консултанта, идеите и афективните 

преживявания на клиента са много по-близко, много по-съотнесени и така 

тяхната взаимовръзка е представена като по-очевидна, естествена и 

въздействаща. Изслушвайки своя консултант да казва същите неща, но по друг 

начин, клиентът „преоткрива” и „преосмисля” реалността на свързаността на 

своите идеи, мисли и емоционални реакции, деформирана от собствените му 

защити. 

Класически модел на защитно поведение на клиента в консултативната 

ситуация е т.нар. защитно „разкъсване” или „разцепване”, при което 

отделните елементи на дадено изначално свързано и смислено изречение се 

изказват разкъсано във времето или с примес от отделящи ги смислово 

индиферентни когнитивни съдържания. Клиентът прави осмислянето им по-

трудно, отстранявайки връзките между елементите в асоциативния си поток - 

например, А ----- Б ----- В ------ А и т.н. На мястото на празните места в новата 

последователност защитно се вмъкват удобни пълнежи. Тук работата на 

консултанта е да извлече и ре-синтезира в интерпретацията си смисления 

израз - казвайки на клиента, например, „Звучи ми сякаш ми казваш, че чувстваш 

А, защото се случва Б, а не В и следователно преживянето на А е напълно 

уместно...”.  
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Всъщност, съществуват много други начини за съпротива срещу 

промяната на когнитивно ниво. На практика, целият репертоар от когнитивни 

способности и умения на клиента може да се мобилизира, за да изпълнява 

защитно-съпротивителни функции в диагностично-консултативната ситуация.  

Да вземем, например, изразяването на съмнения и претеглянето на 
различни алтернативи - те също могат да се използват в служба на 

съпротивата срещу промяната от страна на клиентите в хода на процеса на 

организационно консултиране. Обичайно, когато на различните страни във 

вътрешните конфликти, конституиращи действителните проблеми на клиента, 

се дава балансиран израз в отношенията му с консултанта, нетният напредък 

на консултативната работа е близък до нула. Придвижването в едната посока 

се контрира от движение в противоположната, както е при изразяване на 

потребността от промяна чрез отричането й, при изразяването на желанията 

чрез страха от осъществяването им и при изтъкването на обещаващи нови 

решения и планове за действие чрез подлагането им на критичен анализ и 

практическо бездействие.  

В практиката на консултанта защитите на клиента класически се 
проявяват чрез неговата устойчива амбивалентност, стояща в основата на 

това, което се определя като „невротичен” или „защитно-съпротивителен” стил 

на групови взаимодействия. Много често тези форми на съпротива срещу 

промяната не се забелязват, освен ако консултантите не са подготвени 

системно-психодинамично за интерпретацията им като прояви на защити на 

когнитивно ниво.  

На афективно ниво съпротивата срещу промяната е свързана с 

изразяването на дълбинните конфликти и противоречия, стоящи в основата на 

реалните проблеми на клиента, по един формален, не свързан с когнитивните 

съдържания (мисли, идеи, фантазии и разсъждения) начин - конфликтите се 

изразяват не чрез това, което казват клиентите, а между това, което казват и в 

начина, по който го казват – в системно-психодинамичния подтекст. Например, 

казвайки нещо с афективен, емоционално наситен тон, който не съответства на 

съдържанието на това, което се казва, клиентите съумяват да кажат нещо 

повече на консултанта си и в същото време да затаят много повече. 

Съпротивата тук работи чрез преживяването и изразяването на неподхождащи, 
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несъответващи на изказа неавтентични емоции и чувства - представете си 

клиент, който показва пред вас очевидно нарастваща тревожност, говори 

бързо, без да очаква участието ви като консултант в разговора, описвайки 

събития от живота си, които са със съвсем различни нива на значимост. 

Афективната приповдигнатост на комуникацията от страна на клиента води до 

това, че вие като консултант започвате да се чувствате обезпокоен, загрижен и 

контролиран - съпротивата сработва, позволявайки на клиента да не осъзнае, 

че има проблем и че всъщност се опитва да го скрие от вас зад бурното 

изразяване на емоции, на които вие трябва да сте само ням свидетел и 

автоматичен респондент. Съпротивата е срещу промяната в диагностично-

консултативния процес, която би настъпила, ако клиента ви бъде подпомогнат 

от вас по-пълноценно да осъзнае чувствата си към това, което казва, 

вслушвайки се в изказа си и поемайки по такъв начин отговорността за 

поведението си. Тук решаващо е консултанта да разпознава и разбира, че 
начина по който му говори клиента е важен сигнал, че изразяваните квази-
автентични и неавтентични емоции и чувства имат специфична защитна 
функция, от която клиента ви се нуждае в текущата диагностично-
консултативна ситуация, в която се намирате. 

Този вид съпротива срещу промяната се наблюдава и в случаите на 

т.нар. неавтентични „псевдо-инсайти”, които индивидите, групите и 

организационните подсистеми много често демонстрират в комуникацията си с 

техните консултанти. При тях липсва пълнота и съответствие между 

декларираните от клиента интелектуални прозрения от типа „Аха, сега 

разбирам” или „Аха, сега ми стана ясно”, лишени от очакваните адекватни 

афективни и поведенчески компоненти. Този тип интелектуализирана 

съпротива срещу реалното действие чрез псевдо-инсайт е типично в 

диагностично-консултативните ситуации, в които клиента е готов да приеме, че 

знае много добре какво точно трябва да направи, само и само, за да не започне 

да го прави. 

Приемайки подобен инсайт за пълноценен и автентичен, 

организационният консултант лесно се озовава в капана на съпротивата срещу 

промяната - много от организационните консултанти познават това наглед 

рационално поведение на консултираните от тях мениджъри, които с лекота 
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планират комплексни промени, които вече са избрали да не осъществят 

никога на практика. Клиентите се съпротивляват срещу промяната като я 

решават невротично, т.е. по начин символично сходен с познатите от детството 

им декларации на добри намерения, обещания или съгласие от типа „Добре, 

разбрах, а сега спри!”, които са достатъчни, за да се избегне нарастването на 

напрежението в отношенията между дете и родител. Последващото 

бездействие е формата, в която работи на практика съпротивата срещу 

промяната. Идеята, че декларативните обещания, добрите намерения и 

правилните планове в организацията предполагат пристъпване към реално 

действие за осъществяването им, а не са вид извинение, което служи предимно 

за защитно снижаване на тревожността и конфронтацията, тук, разбира се, е 

изтласкана извън полето на съпротивителния псевдо-инсайт. Съпротивата е 

постигнала целите си - възможностите за промяна чрез реално действие са 

тихо саботирани. Клиентът ни е казал „Да...”, прибавяйки веднага и „Но...” или 

„...Ама, по-скоро Не”. 

Разбира се, съпротивата срещу промяната се проявява най-отчетливо на 

поведенческо равнище, в действията и взаимодействията на клиента с другите. 

Всяка интервенция на консултанта е насочена към това клиента да е активната 

страна в процеса на промяна. Основна и често срещана форма на съпротивата 

му срещу промяната е именно в това да избягва или напуска тази активна роля 

или позиция в диагностично-консултативния процес. Ето защо централна 

работна задача на консултанта е да интерпретира тази съпротива, за да 

стимулира участието и подпомогне активната работа на клиента в процеса на 

промяна.  

Когато говоря за активна работа на клиента, имам предвид преди всичко 

неговото съзнателно усилие за активно действие във връзка с всичко случващо 

се в диагностично-консултативния процес и в живота му извън диагностично-

консултативните срещи (сесии) с участието на консултанта. Типично срещана 

съпротива на това поведенческо ниво е тихият отказ да се действа по посока на 

промяната, маскиран като непоколебима готовност да приемат 

интерпретациите, препоръките и интервенциите на консултанта. Чувайки от 

клиента си "Мисля, че сте напълно прав...",  всеки организационен консултант 

трябва да е готов да включи в интерпретацията си и надигащата се съпротива 
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на клиента да я приеме на когнитивно, афективно и поведенческо равнище. 

Когато клиентите ни достигат до пълноценни прозрения и автентични решения 

за действие за осъществяване на промени, това води до реални, конкретни 

действия от тяхна страна, до изменения в практиката им. 

Поведението на клиента може да служи за целите на съпротивата му по 

много начини. Едни от най-фрапантните са т.нар. „втурване в здравето”, 

„свръх-изпълнителност" и „защитен перфекционизъм” - клиентът започва 

да следва препоръките и изводите, идващи от работата му с консултанта, без 

да ги е осмислил, разбрал и приел пълноценно като свои собствени решения. 

Подобно поведение сякаш казва: „Не желая да разбирам, приемам и поемам 
отговорността, ще постъпя както ми предлага консултанта и 
отговорността ще е изцяло негова. Ако нищо не се получи, това ще е по 
негова вина!".  

Съпротивата по презумпция предполага отдръпване, противoпоставяне, 

затваряне, пасивност, но понякога действа и парадоксално като втурване 

напред или в преждевременно или в половинчато действие за реализация на 

промените. В тези случаи е важно да се помни, че и по този начин клиентите - 

индивиди, групи и цели организации, - могат да предотвратяват или 

осуетят осъществяването на действителни и пълноценни промени. В подобни 

ситуации клиентите обикновено:  

(1) разглеждат идеята за промяна не като свое обмислено и смислено 

решение, като свой самостоятелен избор в резултат от консултативния процес, 

а като все още принадлежащи на консултанта идеи, препоръки, експертни 

модели и съвети от типа  „моят консултант ми каза”;  

(2) не правят усилия да преценят дали идеята е подходяща за тяхната 

ситуация и техния опит - дали има смисъл да я приемат и осъществяват като 

свой собствен избор;   

и (3) вместо да направят всичко това, предпочитат да я вземат 

„наготово”, без внимателна проверка, фантазирайки за нея  като за потвърдена 

хипотеза, декларирайки желанието си да действат незабавно съгласно нея.  

Клиентите, например, се втурват реактивно напред в действия, без да са 

участвали активно и ангажирано в диагностично-консултативния процес, без да 

са направили избора си на когнитивно, афективно и поведенческо равнище. 
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Много консултанти, които работят с тренинг групи с лекота ще разпознаят този 

вид съпротива – двупосочността на диагностично-консултативният процес е 

подменена чрез съпротивата с едно академично упражнение. Клиентът 

изслушва внимателно лекциите и съветите на консултанта. В повечето случаи 

не без съдействието на самия консултант, заблуден от изблика на „готовност за 

промяна и сътрудничество” от страна на клиентите си. 

Преждевременните действия и говоренето за тях като за бързи решения 

на заявените от клиента проблеми действат като много ефективна съпротива 

срещу реалната промяна, особено ако консултантът не се конфронтира с тези 

поведения и не подпомогне клиента си да ги разгледа и осмисли по-

задълбочено преди да ги разгърне.  Все пак, формиращите съпротивата 

защити на клиента намират израз в преносите му към консултанта, за да му 

позволят да постигне известен контрол върху поведението на консултанта и 

динамиката на консултативната ситуация. Клиентите разгръщат неосъзнатите 

си сценарии, отреждайки на консултантите си определени, нужни на 

съпротивата им неавтентични роли. Неспособни и неподготвени да се 

конфронтират с тях, много организационни консултанти без системно-

психодинамична подготовка стават жертва на преносната и контра-преносната 

динамика в работните си отношения със своите клиенти, превръщайки се в 

неволни сътрудници на съпротивата им срещу промяната, изпълнявайки 

отредените им, ограничаващи компетентността им неавтентични роли и 

позиции на обекти на пренос и източници на контра-пренос. Познавам много 

консултанти, за които конформизма на клиентите е признак, че са много точни в 

диагностичните профили и експертните съвети, с които ги заливат, за да 

докажат пред онемялата публика колко са ерудирани. 

Алтернативата е култивирането и използването на т.нар. 

„консултативна двойнственост” на участието в процеса от страна на 
самия консултант - професионалното умение на консултанта да позволява на 

клиента да разкрива действителните си проблеми и конфликти чрез преносите 

си към него допълвано от умението да си запазва професионалната 

самостоятелност и пластичност, за да определя доколко полезно за 

диагностично-консултативния процес може да е това и за да наблюдава 

преносната динамика, в която се проявяват съпротивите на клиента. На 
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жаргона на опитните организационни консултанти със системно-

психодинамична подготовка това означава да присъстваш сякаш следиш и 
наблюдаваш диагностично-консултативния процес не само от 
собственото си място, но и „иззад рамото” на клиента с емпатия към 
страховете и потребностите му от защитите, които се изразяват и формират 

в съпротивите му срещу промяната. 
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ГЛАВА 61: 
ХЕМ ГРИЖОВНИ, ХЕМ КОРАВИ  
В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОМЕНИТЕ 

 

Изследванията върху успешната личностна промяна ни демонстрират, че 

съществуват най-малко два основни фактора, които подпомагат процесите на 

промяна и определят успеха или неуспеха на опитите за промяна. Те имат и 

своя системно-психодинамичен аналог и в групите, и организациите:  

• наличието на система за социална, вътрешно организационна 
подкрепа, която улеснява процесите на промяна и трансформация, 

• и изграждането на твърд, автентичен и автономен личностен и 
групов стил, който се описва в литературата като „корав” в смисъл, 

че автентичната локализация на контрола при него е по-скоро 

вътрешна, отколкото външна.  

Хората, когато се чувстват отчуждени или често се възприемат като 

сами, изоставени и изолирани в усилието си за промяна имат сериозни 

трудности в реализацията й. Без подкрепата на обкръжението си, тяхната 

съпротива срещу промяната става труднопреодолима. Съществува солидна 
връзка между наличието на социална, вътрешно-организационна 
подкрепа и запазването на добър психично-здравен статус в условия на 
организационни промени (Sperry, 1995). Като се отчетат стреса и 

трудностите, свързани с промяната, социалната подкрепа на групово и 

организационно равнище има решаващата функция на основен буфер. 

Емоционалната подкрепа, от друга страна, е свързана със самоуважението на 

участниците в процеса на организационна промяна. Този вид подкрепа пряко 

касае начините, по които се поддържат и усилват чувствата, които човек 

изпитва към самия себе си. Тази подкрепа може да се осигурява от семейния 

партньор, от другите членове на семейството, от приятелите или колегите в 

работата – в крайна сметка, от мрежата от всички хора, които ни вдъхват 

увереност, с които споделяме общи интереси и чието мнение уважаваме. 

Някои от нас са „интернали”, дриги „екстернали”. Наистина - някои 
хора са с по-вътрешна, а други - с по-външна локализация на контрола 

(Rotter, 1966). Хората с изразена тенденция към вътрешен контрол чувстват, че 

управляват собствения си живот; те възприемат съдбата си като зависеща от 
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собствените им решения, а не само от външните фактори. Те смятат също, че 

има значима връзка между техните решения, избори и действия, и това, което 

им се случва в действително. Тяхната вяра в себе си, тяхната независимост и 

тяхната самоувереност ги правят по-малко тревожни; по-активни; по-

целеустремени и по-ориентирани към постиженията, бъдещето и 

дългосрочните резултати. Те са и по-проактивни, автономни и иновативни 

(Miller, Kets de Vries & Toulouse, 1982), но също така и по-малко склонни към 

рискови поведения.  

Така наречените „интернали” се отличават с високия си самоконтрол. 

Те показват по-висока мотивация и се чувстват по-успяващи в живота си - както 

в училище, така и в работата, - от „екстреналите”. Тяхната увереност в 

собствените им способности ги прави по-неподатливи на външни влияния, по-

неуязвими за манипулация, по-устойчиви в противопоставянето си на опитите 

за принуда. Личностите с вътрешен локус на контрол, за разлика от тези с 

външен контрол, поемат в свои ръце инициативата и реализацията 

на личностната си промяна. Увереността им в контрола, който имат върху 

съдбата си ги предпазва и от съмненията в успеха на инициираната от тях 

промяна. И тъй като те се чувстват отговорни за собствените си действия, те 

по-ясно осъзнават, че само те самите могат да ръководят собствената си 

трансформация. Веднъж осмислили нуждата от промяна, те пристъпват към 

реализацията  й,  без да чакат външни покани и подтици. Това ги прави 

психично по-подготвени за адекватно участие в процесите и етапите на 

организационна промяна. 

Хората с изразен личен уклон към външен локус на контрол, от друга 

страна, често разглеждат промяната в средата си като потенциална заплаха. 

Тъй като те не смятат, че имат съществен контрол върху силите, които 

определят живота им, те остават по-скоро пасивни реципиенти по отношение 

на промяната и са нерешителни в реализацията й.  

Терминът „корава, твърда личност” е създаден, за да описва хората, 

които се характеризират с вътрешен локус на контрол и кураж, решителност да 

оказват влияние върху живота си. Но от гледната точка на системната 

психодинамика в личностната и групова твърдост има нещо повече от 

чувството за контрол върху събитията в собствения им живот. Коравите 
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личности чувстват себе си дълбоко причастни към дейностите в живота си, 

идентифицирайки се ясно и определено с тези от тях, които имат личностен 

смисъл за тях. Това ги прави и по-открити към това да са по-автентични и 

решителни в преживяванията, поведенията и отношенията им с другите и света 

около тях.  

Те са любознателни, спонтанни и открити към новите си преживявания, 

възприемат промяната като положително предизвикателство и като реална 

възможност за по-нататъшно израстване, себеразкриване и самоактуализация. 

Коравите личности имат силна ангажираност със самите себе си и със своята 

автономност независимо от ролите и статуса си в организацията, те действат с 

размах в средата си и влагат субективен смисъл във всичко, с което се 

захванат (Allred & Smith, 1989).  

В контраст, хората, които не са корави се чувстват често жертви на 

външните обстоятелства и са склонни да разглеждат промяната – в 

индивидуален, групов, организационен и социален план, - като нещо по-скоро 

нежелателно, наложено отвън, носещо реални, символни и дори въображаеми 

заплахи. 

Коравият личностен и групов стил има своите афективни, когнитивни и 

поведенчески компоненти, които правят носителите му по-ефективни в 

оцеляването си в стресови ситуации и в периоди на интензивни и трудни за 

овладяване промени. Тяхното засилено чувство за контрол върху това, което 

им се случва в момента, „тук и сега” и по-ниските им потребности от сигурност 

ги правят по-толерантни към неопределеността. За тях се знае, че 

осъществяват адаптивните процеси на когнитивна преоценка и смислова 

трансформация по начини, които им позволяват да предвиждат и 

интернализират промените, пред които се изправят. Така, те поемат 

управлението, ангажират се с вземането на решения и чувстват, че не са 

заложници на събитията.  Те поддържат и по-положителни, оптимистични 

очаквания за живота и посрещат предизвикателствата с устойчивост, гъвкавост 

и адаптивност, и в резултат, демонстрират по-висока ангажираност с работата 

си и поемат с по-голяма отговорност ролята на катализатори и агенти на 

реалността, т.е. търсещи валидизация в живота на своите идеи, проекти, 

действия и мироглед.  
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Присъщият конструктивизъм и съзидателен опортюнизъм на по-коравите 

хора ги прави и по-стресоустойчиви. Те са и по-малко податливи за вълните от 

негатични настроения като безпомощността, депресията и страха от болестите 

(Seligman, 1989). Тяхната ангажираност със себе си им помага да запазят 

психичното си здраве и при много сериозни изпитания - те са ефективни в 

решаването на всички свои жизнени задачи. В частност, те имат нужните 

умения за психично и соматично справяне със стреса пораждан често от 

процесите на драматична организационна промяна. 

Като отчита значението на тези два услесняващи промяната 

психосоциални фактори, системната психодинамика е в състояние да 

препоръча организационните лидери да изграждат среда на социална 
подкрепа, автентичност и твърда решителност и издръжливост. В подобна 

– хем „мека”, хем „твърда” среда организационната промяна и 

организационното развитие могат да се разгърнат пълноценно.  

Превръщането на социалната подкрепа в съзидателна част от 

организационната култура е основна задача, решаването на която следва да 

започне отгоре-надолу. По-ефективните лидери се отличават и с по-висока 

емоционална зрелост и социална компетентност - те притежават и нещо, което 

допълва личния им стил на твърдост и решителност. То би могло да се 

определи образно като фактора „плюшено мече” - способността да създават 

успокояваща и сигурна среда на сигурност, която като едно преходно 

пространство вмества емоциите на другите, колкото и силни и обезпокоителни 

да са тези емоции. Тези, от вас които са родители знаят точно за какво става 

дума, когато говорим за тази хем „мека”, хем „твърда” среда за промяна и 

развитие. 

Емоционално зрелите и социално компетентни групови и 
организационни лидери осигуряват чувство за сигурност у 

последователите си и им вдъхват доверие и увереност. Те - както и 

ефективните организационни консултанти, - са добри „вместилища” за 
открито споделяне на случващото се в емоционалния живот на групата и 
организацията. Лидерите, които разкриват този успокояващ фактор в работата 

си с хората в организацията им дават възможност да усетят, че към тях се 

проявява неподправено внимание и че те винаги могат да бъдат изслушани. 
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Тези лидери създават улесняваща организационното развитие среда. Те 

просто помнят добре това, което системно-психодинамично подготвените 

организационни консултанти им казват, а именно че хората могат да забравят 

какво сте им казали и какво сте правили с тях, но никога не забравят как са се 

чувствали с вас при това. 

Твърдостта е по-твърд „орех” - образно казано. Въпреки, че 

емпиричните изследвания от години показват, че в иновативните, проактивни 

фирми има по-висок процент на хора с вътрешен локус на контрол (като 

основен компонент на твърдостта) (Miller, Kets de Vries & Toulouse, 1982), - 

 което потвърждава желателността на тази ориентация не само в периоди на 

интензивни организационни промени, - вътрешният и външният локус на 
контрол са дълбоко заложени в интрапсихичната организация на 
личността.  

Да се промени един екстернал в интернал е огромно и продължително 

усилие за личностна трансформация. Ето защо, в повечето случаи (тъй като 

ключовите играчи в организационната трансформация нямат време и търпение 

да предприемат подобни дълбинни изменения на личностно равнище) се 

смята, че една организация от екстернали трудно може да бъде култивирана в 

организация от интернали без преди това да се направят известни промени в 

персонала й и без привличане на външни консултанти.  

Групите, организациите и социалните общности, в чиято динамична 

среда промяната е по-скоро норма, отколкото изключение, твърдостта може 
да бъде осигурена чрез подбирането, стимулирането и кариерното 
издигане на хора с вътрешна локализация на контрола и висока 
автентичност на интрапсихично, поведенческо и интерактивно ниво. 

Служителите с тези диспозиции демонстрират в множество изследвания и 

конкретни проекти за организационно развитие по-малко съпротиви срещу 

промяната и са по-възприемчиви от останалите към проектите за реализацията 

й. 

Правилната работа със системната психодинамика на организационната 

промяна е задължителна и основна компетенция за всеки организационен 

ръководител и консултант по организационно развитие. Изпълнителните 

директори и консултантите по организационно развитие, които разбират добре 
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процесите на организационна промяна имат безценно конкурентно 

преимущество. Промяната - както индивидуалната, така и организационната, - е 

сложен психодинамичен процес, преминаващ през множество етапи, които е 

необходимо в цялост да бъдат приключени, за да се постигне наистина 

успешна трансформация. Както видяхме има поне две улесняващи сили в този 

процес, чиято мощ може да се ползва и от организациите. Създаването на 

нужната психична нагласа и психосоциална среда в организацията е 

процедура, която изисква огромни усилия. Нужни са внимателно разработени 

проекти и инициативи за организационно развитие, нужно е да се формулира и 

комуникира със сътрудниците една убедителна обосновка за нуждата от 

организационна промяна, да се преодоляват съзнателните и несъзнателните 

съпротиви на хората в организацията. 

 
В наши дни предизвикателството както пред организационните 

ръководители, така и пред консултантите по организационно развитие е в 
това как да се изграждат организации, в които ориентацията към 
промяната и развитието са една от основните ценности; как да се 
формира организационна култура на постоянно, конструктивно 
организационно обновяване, на организационна иновация.  

Съвременните организации се нуждаят от непрекъснати, постъпателни 

промени - промени, които естествено се случват само когато всички хора в 

организацията (лидери и последователи; ръководители и подчинени) постоянно 

поставят на проверка начините си на работа, изследвайки доколко те  

отговарят на конкретните изисквания на действителността, но и на 

възможностите в нея.  

Организациите, които поддържат хармонична съгласуваност със средата 

си чрез непрекъснати изменения и креативност, по-рядко биват изненадани от 

проблеми в средата си. Те умеят да се самовъзпроизвеждат непрекъснато 
еволюирайки, а това е и основната задача на консултативния процес за 

организационно развитие. Създаването на подобна психична нагласа и 

организационна култура, която е отворена към непрекъснато продължаващата 

организационна промяна, изграждането на организация, в която 

изследователските и творческите диспозиции на хората са пълноценно 
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мобилизирани - това не са лесни за изпълнение предложения. Много хора в 

днешните организации все още са готови да си задават само един базисен 

екзистенциален въпрос в живота - как да се устроя, как да си намеря добра и 

сигурна работа, за да оцелявам. И след като намерят що-годе добро решение, 

те така дълбоко улягат в работната и социалната си позиция, че превръщат 

организацията и ролята си в нея в комфортен и доброволен „психичен затвор”, 

в които властват сковаността, рутината, неавтентичността и самоотчуждението.  

За да избегнат това, истинските организационни лидери и техните 

консултанти по организационно развитие следва да изграждат градивна 
организационна култура на доверие и подкрепа, автентичност и 
креативност, организационна нагласа и норми в организационните отношения, 

които насърчават хората да отправят и приемат предизвикателства към 

установените начини да действие. Хората в организацията с подобен 

конструктивен манталитет и организационен климат никога няма да приемат 

препоръките на своите началници за правилни по подразбиране – ще ги 
разпознаете по това, че те винаги ще искат да проверят внимателно какво 
в действителност им предлагат техните лидери и мениджъри. А също и по 
това, че те не се тревожат открито да заявят какво те искат и могат да им 
предложат да се прави за оцеляването, напредъка и просперитета на 
организацията. 

Организациите, в които се поддържа атмосфера на конструктивно 

опониране - в искрен диалог и смело конфронтиране с реалността, -  

насърчават споделянето на критични мнения и критичната обратна връзка към 

ръководителите; организациите, в които стратегическия диалог не е 

изключение, а едно от техните основни правила, са в най-благоприятна позиция 

по отношение на адаптацията си към средата и непрекъсната проверка на 

реалността.  

Организациите, които се характеризират именно с подобна култура на 
открит, конструктивен и творчески диалог спират недомислените 

проекти, откриват нови възможности и резерви, и държат висшите си 

ръководители добре осведомени за грижите на хората в организацията. Когато 

подобна психична нагласа е водеща и се институционализира в ежедневната 

практика, тя служи на организацията като система за ранно предупреждаване 
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за нуждата от организационни изменения. Изследователската и непрекъснато 

проверяваща реалността същност на тази конструктивна организационна 

култура прави възможна организационната превенция на проблемите и 

поддържа атмосфера на продължаващо непрекъснато организационно 
учене от собствения опит и от връзката на хората с реалността – вътре в 

организацията и около нея – в света, в който тя действа за реализацията на 

потребностите и мисията си. 

Представителите на системната психодинамика стоят твърдо на 

позицията, че създаването на подобна организационна култура е нещо напълно 

осъществимо, което обаче изисква непрекъснати усилия именно защото 

промяната се разгръща срещу течението на вградения защитен консерватизъм 

на човешкото групово и организационно поведение. Хората, които разбират 

автентичната психодинамика на промяната и осъзнават огромните 

възможности, които са заложени в проактивното поведение са бъдещите 

победители в този свят на непрекъснати изменения. 
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ГЛАВА 62: 
СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ СИСТЕМНАТА ПСИХОДИНАМИКА 
 

Но ако се върнем сега към специфичната задача на тази книга  - да се вникне в 

психодинамиката на съпротивите срещу промяната, - няма ли да е полезно и 

честно да погледнем как точно стоят нещата и в собствения ни дом - на 

разширяващата се непрекъснато територия на организационното и 

управленческото консултиране като текуща професионална практика с много 

отговорности, предизвикателства и обещаващо бъдеще?  

Познават ли и отчитат ли в работата си, например, българските 

организационни консултанти, мениджърите и специалистите в областта на т. 

нар. „управление на човешките ресурси” психодинамичните, групово-

динамичните и системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” в 

консултативния процес? Всъщност, не се ли съпротивляват – съзнателно или 

не, - на всичко това, което тук в този сборник от текстове определям като 

системна психодинамика, която има основателните аспирации да служи за 

методологична рамка на съвременната отговорна практика на 

организационните лдери, мениджъри и техните консултанти?  

Знам, че знаете, че идеята, че групите, групите в организациите и 

организациите в обществото като динамични човешки системи са особено 

деликатен, психологически сложeн за изследване и трансформация обект не е 

нова в организационната психология и организационното консултиране 

(Dimitrov, 2008; Gould et al., 2002; Hinshelwood et al., 2000; 2002; Hirschhorn, 

1988).  

С вас знаем също, че в значителна степен дефицитите, опростенческия 

икономически редукционизъм, самозаблудите, съпротивите и в крайна сметка - 

неавтентичността и дългосрочната неефективност,  - на рационално-

техническите, микро-икономическите, полититикономическите и бизнес-

административните подходи към интерактивно-процесуалната специфика на 

организационно-управленското консултиране, на груповия тренинг и 

индивидуалната работа за развитието на мениджърите, а и на програмите за 

развитие на управленските екипи и управление на организационните промени, - 

се дължат всъщност на архаични, самообслужващи и самозащитни уклони 
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в управленските подходи – включително и в масовата бизнес-консултативна 

практика, - към преднамерено и/или несъзнавано игнориране и опростенческо 

осмисляне на значението на психодинамичните, групово-динамичните и 

системно-процесуалните измерения на груповия, организационния и социалния 

живот на хората (Huffington et al., 2000; Lasch, 1996; Long, 2002; Obholzer, 1999).  

Групите, организациите и общостите, например, рядко се разглеждат от 

така подготвените мениджъри, организационни изследователи и консултанти 

като системи за психична и социална защита срещу тревожността и другите 

непоносими емоции и преживявания на хората пораждани в самото 

функциониране на групите и организациите и свързани със собствените им 

работни задачи и със собствената им – в голямата си част несъзнавана, - 

системна психодинамика (Jaques, 1953;1955;1989; Long, 2006).   

Да, наистина, през последните 60-70 години системно-психодинамичното 

направление в организационното консултиране последователно демонстрира, 

например, че прилагането на концепцията за несъзнаваните защитни и 

регресионни процеси в групите и организациите осигурява една по-интегрирана 

представа за факторите и процесите в организационното функциониране и 

развитие (Jaques, 1989; 1995; Long, 2002; 2006). Групите в организациите и 

организациите в обществото включват множество подсистеми: работни задачи, 

политически, социални и технологичени процеси, функции и структури в сложна 

и изключително бързо изменяща се взаимозависимост. От системно-

психодинамична гледна точка групите и организациите много по-често 

отколкото предполагаме - както отбелязва това още през 50-те години на XX-ти 

век Елиът Жак (Eliot Jaques, 1995), - действат като самоорганизиращи се 

системи за психосоциална защита на хората в тях от екзистенциалната, 

невротичната и психотичната им тревожност в организационния и социалния 

им живот.  

За много мениджъри, за много специалисти в т.нар. „управление на 

човешките ресурси”, дори за много организационни психолози и консултанти 

тази идея и днес е все още нова, „твърде бутикова”, трудна за разбиране и 

прилагане, и в много случаи - особено плашеща ги и пораждаща съпротиви. За 

повечето от тях това, че цялата организационна система може да бъде 

структурирана и да функционира като не съвсем осъзнаващо се средство за 
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психична и социална защита на членовете си, а и на собствената си цялост, 

срещу тревожните преживявания и емоциите, възникващи в самата система, е 

трудна за разбиране – та нали се приема, че организациите имат свои 

рационално формулирани мисии, стратегически цели и планове за дейност, 

функционални и ролеви предписания и индикатори за икономическа 

ефикасност т.н..  

Но още от времето на станалия христоматиен в литературата по 

организационно развитие казус с проекта Glacier Metal Company (Jaques, 1951; 

1953; 1955) именно отчитането на психодинамичните, групово-динамичните и 

системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” в процеса на 

организационното управление и подпомагащото го организационно-

управленско консултиране помагат да се решат иначе непреодолими и затяжни 

организационни проблеми. Тогава (в средата на XX-ти век) системно-

психодинамичният подход към организационното консултиране все още се е 

намирал в своята начална фаза на развитие  (Fraher, 2004; Trist & Murray, 1996; 

1997). Теорията и практиката на груповите отношения, създадена от Бион 

(Fraher, 2005; French & Vince, 1999; Gould et al., 2004; Hinshelwood et al., 2000) в 

Тавистокския институт за човешки отношения са все още в навечерието на 

първата Лестърска конференция и интеграцията на психодинамичните и 

системните концепции е далеч от завършена. Концепцията на Фройд за 

механизмите за психична защита, обаче, е станала широко популярна. Фактът, 

че несъзнавано се самозащитаваме от мисли, фантазии и чувства, които са 

особено стресогенни и някак социално неприемливи вече не е необичайна 

хипотеза нужна само на психотерапевтите с психодинамична ориентация. 

Появява се разбиране и към случаите, в които се наблюдава как цели групи, 

организации и дори общности използват несъзнателно за самозащита от 

неприятни и неприемливи идеи (интуитивно усещани, но немислими) и емоции 

артикулирани системи от защитни стратегии и механизми като отричането, 

изтласкването, проекцията, рационализацията и т.н.. Разбира се, никак не е 

лесно в практиката на мениджмънта и на търсения от него в трудни моменти 

организационен консултант да се приеме идеята, че човешките групи, 

организации и общности също както и отделните индивиди действат не само на 

рационално, съзнателно равнище, но и на несъзнателно такова.  
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Е, да сме честни към себе си все пак - кой отговорен и наблюдателен 

консултант не е виждал клиентите си да функционират именно в тази 

модалност когато едно неприемливо и непоносимо чувство се прехвърля от 

един член на групата/организацията на друг като „горещ картоф”, без да се 

задържа задълго от никой в групата/организацията, за да не го „изгори”?   

Жак (Jaques, 1989) забелязва нуждата от системно-психодинамичен 

подход в организационно-управленското консултиране, подчертавайки именно 

значението на феномените на социалните защити и социалното 
несъзнавано в груповия и организационния живот. Всяка човешка система 

може да функционира по един обединен начин сякаш съществува, всъщност, за 

да предпазва членовете си от техните екзистенциални, невротични и 

психотични тревоги и фантазии. Така, от този момент в средата на XX-ти век 

нататък, организационно-управленското консултиране вече не може да остане 

същото – рационално-технократична, когнитивно-поведенческа, доминирана от 

култа към икономическата целесъобразност, управленския контрол и 

утилитаризма психосоциална практика, - и навлиза в зрялата си, 

екзистенциално-психодинамична фаза на развитие, в която на 

несъзнаваната психодинамика, групова и организационната динамика, на 

автентичните човешки отношения, на интерактивно-процесуалния анализ се 

отделя специално внимание на всяка стъпка в консултативния процес. 

Независимо от все още действащите с пълна сила дисфункционални съпротиви 

срещу промяната на много от хората занимаващи се професионално с  

мениджмънт, „управление на човешките ресурси” и с бизнес консултиране.  

Чувствителността към психодинамичните, групово-динамичните и 

системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” в процеса на 

организационно-управленско консултиране - към която всъщност ни приканва 

Жак, - има (както отбелязах още в началото на сборника) своите дълбоки 

корени в работата на Мелъни Клайн и Уилфред Бион, които конституират 

психодинамичния подход определян днес като „обектни отношения”. Гледайки 

на човешките групи, организации и общности по този специфичен навремето 

начин, организационните консултанти с психодинамична подготовка откриват, 

че практиката им съществено се усъвършенства и клиентите им устойчиво 

напредват, когато последователно я поставят на методологичната основа на 
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системната психодинамика или психодинамиката на човешките системи , за 

която постоянно говорим тук.  

С тези мисли в ума си преди време проведох едно микро-изследване с 

потенциално значими последствия. Давайки си сметка, че съвременната теория 

за груповите, организационните и социалните защити  - като ключов компонент 

от системно-психодинамичния подход в организационно-управленското 

консултиране е едва на 20-30 години, аз предположих, че въпреки множеството 

– предимно англоезични, - публикации (Jaques, 1955; Menzies-Lyth, 1988; Miller 

& Gwynne, 1972; Miller, 2004; Obholzer & Zaiger-Roberts, 1994), както 

концептуалните, така и методическите й компоненти не се познават 

задълбочено от българските бизнес консултанти, специалисти по „управление 

на човешките ресурси”, фирмени мениджъри, а и от много от организационните 

психолози и консултанти.  

Допускането ми беше на основа на личните ми наблюдения в периода от 

1990 г. насам. Още от самото начало на изследователската и практическата ми 

работа в тази област, та чак до сегашния момент, имам усещането,  че само 

една малка част от тази многолюдна колегия е запозната дори с имената, 

основните публикации и принципи в работата на представителите на системно-

психодинамичното направление в организационно-управленското 

консултиране. Ето защо в периода между 2005 и 2008 г. проверих тази хипотеза 

с участието на 752 консултанти, собственици на консултантски компании, 

треньори и мениджъри и служители на отдели „Управление на човешките 

ресурси” (около 60% от тях - базирани и работещи в София).  

Всеки от тях бе помолен в неформален разговор с мен в контекста на 

различни професионални форуми, организирани, спонтанни и случайни срещи, 

както и съвместни тренинг програми да сподели първите си асоциации на пет 

стимулни думи записани на български и английски език на гърба на визитната 

ми картичка. Стимулният материал беше елементарен и включваше 

написаните на ръка: (а) фамилни имена на 4 ключови фигури в системно-

психодинамичния подход към груповите отношения и организационно-

управленското консултиране – “Жак(Jaques)”, “Мензис-Лит (Menzies-Lyth)”, 

“Бион(Bion)”, “Райс(Rice)”; (б) а петият стимул беше фразата “Лестърска 

конференция/Leicester Conference”. Инструкцията беше структурирана 
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инвариантно: „Колега, какво ти идва наум за всяка от написаните тук думи?”. 

Всяка смислена асоциация се регистрираше от мен като „информирано 

разпознаване”, което интерпретирах като знак за базисна осведоменост за 

системно-психодинамичната теория и практика.  

Е, какво ми дадоха резултатите от това импровизирано микро-

проучване? Едва 7% от изследваните успяха да дадат повече от една 
асоциация, говореща за информирано разпознаване на тематичната област на 

системно-психодинамичния подход. 16% от изследваните конструираха само по 

една смислена асоциативна верига като 62% от тези индикации за 
информирано разпознаване бяха с името, публикациите и дейността на 
Уилфред Бион. Така импровизираното микро-изследване ми дава днес 

основание да приема, че хипотезата ми – за съжаление, - се потвърждава. 

Системно-психодинамичното направление в организационно-
управленското консултиране почти не се разпознаваше от 
представителите на активната консултантска общност, мениджмънт-
треньорите и специалистите по „управление на човешките ресурси” в 
България преди 2009 г. Резултатите тогава показваха еднозначно, че 

централните идеи на системно-психодинамичното организационно-управленско 

консултиране едва ли са навлезли в полезрението, а и по-навътре, в мисленето 

и практиката на участниците в изследването, които са една немалка част от 

работещите във водещи консултантски фирми и корпоративни отдели 

„управление на човешките ресурси”.  

Емпиричните данни подкрепяха тезата ми за необходимостта от 
системна психодинамична и групово-динамична подготовка и 
рехабилитация на треньорите, мениджърите и специалистите по 
управление на човешките ресурси, и бизнес консултантите за работа с 

несъзнаваните аспекти на консултативния процес, с трансферентните и 

контратрансференти взаимодействия клиент-консултант и с психодинамиката 

на индивидуалните, груповите и организационните(системни) защитни 

механизми, съпротиви и фиксации, оказващи масивно (нерядко разстройващо и 

деформиращо) въздействие върху процесите и резултатите в 

професионалната практика на консултанта.  
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Наличието на масово разпространен „синдром на системно-
психодинамична недостатъчност” в целевата общност означаваше и още 

нещо – има тревожни индикации, че от все още не може да се очаква повишена 

чувствителност и професионална компетентност по отношение на 

психодинамичните, групово-динамичните и системно-процесуалните тънкости и 

превратности в процеса на организационно-управленско консултиране  от 

преобладаващата част от практикуващите го. Ако и това не е тревожен 
симптом за една масивна съпротива срещу промяната,  просто „здраве му 

кажи” – както казва мъдро народа ни!  

Какви смислени и все пак оптимистични изводи можем да извлечем от 

всичко това?  

Една от основните промени, от която се нуждае общността на 

работещите в областта на професионалния мениджмънт, управлението и 

развитието на хората в организациите и разбира се, преди всичко колегите, 

които си вадят хляба с организационно-управленско консултиране у нас е да се 

овладеят концептуалните модели и практически умения за работа със 

системно-психодинамичната реалност на консултативния процес – тези, 

например, които стоят в сърцевината на основната концепция за това, че всяка 

човешка система (група, организация, общност) чрез несъзнавани процеси и 

фантазии създава своя култура и структури, чрез които хората в системата се 

защитават срещу своята екзистенциална, невротична и психотична тревожност 

и психична продукция (фантазии, желания, решения и мн.др.) (Dimitrov, 2008; 

French & Vince, 1999; Gould et al., 2002; Hinshelwood & Skogstad, 2000; Huffington 

et al., 2000); Klein et al., 2001).  
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ГЛАВА 63: 
ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
И СЪПРОТИВИТЕ Й СРЕЩУ ПРОМЯНАТА 
 

Еволюционно-психологически труизъм е представата, че една от основните 
сили сплотяваща хората в институционализирана човешка общност е 
защитата, която тази общност им осигурява срещу собствената им 
екзистенциална, невротична и психотична несигурност и тревожност. Тук 

мога да ви препратя към океан от надеждни литературни източници, но съм 

сигурен, че и вие можете да го откриете с лекота. 

В този смисъл отделните членове на всяка човешка система (група, 

организация, общност) могат да бъдат разглеждани като постоянно 

екстернализиращи в поведението и отношенията си импулсите и вътрешните 

си обекти (продуктите от психичната си дейност), които без тази психосоциална 

защита биха довели до засилване на екзистенциалната, невротичната и 

психотичната им тревожност. Така, тези импулси и вътрешни обекти се вливат 

в живота на социалната система (група, организация, общност), с която се 

асоциират носителите им.  Това не означава, че социалните системи стават 

„невротични” и/или „психотични”, а че в груповата им динамика, в системните 

интерактивни процеси и в организационните отношения се откриват повече или 

по-малко ярки прояви на разцепване, враждебност, подозрителност, липса на 

реализъм, неавтентичност или други форми на неадаптивно поведение, 

напомнящи на невротичните и психотичните симптоми при индивидите, които 

не са развили социалните си умения да се свързват с другите, за да се справят 

конструктивно с невротичната и психотичната си тревожност, и емоционалните 

си травми от миналото си (Jaques, 1955, p. 497).  

В организационно-консултативната практика това изключително често се 

наблюдава в динамиката на взаимодействията между мениджмънта и 

подчинените в даден отдел в организацията, но също и във взаимодействията 

клиент – консултант. 

Например, неспособни да решат как да променят методите за заплащане 

на труда, мениджърите и служителите достигат до задънена улица, в която 

преговорите им се насищат с нарастваща прикрита враждебност и пасивна 

агресивност. Но това, което най-често се наблюдава от организационния 
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консултант е, че въпреки тези затруднения работата в отдела продължава без 

видими негативни ефекти на напрежението върху продуктивността. Анализът 

на превратностите на несъзнаваната от страните групова и организационна 

психодинамика разкрива, че те са концентрирани около проблеми на 

авторитета и свързаните с него несъзнавани фантазии на хората в отдела. В 

действие са несъзнаваните защитни механизми като разцепването, 

изтласкването, проективната идентификация и снижената себерефлексивност.  

Разцепването, например, често се проявява около различните задачи, 

функции и роли в работните взаимодействия между служителите в даден отдел 

и техните мениджъри. Служителите са подозрителни за мотивите на своите 

мениджъри по отношение на промените в системата за трудово 

възнаграждение и в същото време се чувстват съвсем уверени в ежедневната 

си работа, организирана от същите тези мениджъри. Така действа защитното 

разцепване – в ума на служителите едни и същи мениджъри са едновременно 

преживявани като „добри” и „лоши” - в зависимост от това дали те 

взаимодействат с тях по задачите на ежедневната трудова дейност или по 

задачите на предоговарянето на системата за трудово възнаграждение. Можем 

да го открием и в процеса на диагностично консултативно взаимодействие. 

Проекцията на собствените – най-често несъзнавани, - „лоши импулси” 

върху представляващите ги в преговорите с мениджмънта дава на служителите 

възможността да създадат един външен „лош обект”, който ги предпазва от 

тревожността им породена от смущаващите агресивни вътрешни импулси. 

Проекцията на „добрите им импулси” върху мениджърите, с които работят 

ежедневно дава - от друга страна, - възможност на служителите да поддържат 

добрите си отношения с тях, запазвайки един добър обект и така да снижава 

депресивната им тревожност. С други думи, служителите изпитват вина и 

депресивна тревожност защото проецират върху мениджърите своите „лоши 

чувства”, прехвърляйки ги всъщност върху своите представители в преговорите 

с мениджмънта. Изпитвайки добри чувства към мениджърите си в трудовия 

процес, служителите всъщност облекчават чувството си на вина и 

тревожността си. От своя страна, мениджърите поддържат една идеализирана 

представа за служителите си, които във фантазията им действат за удържане и 

омилостивяване на враждебните им представители в преговорите с 
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мениджмънта. Така те потушават собствената си депресивна тревожност, 

срама и вината си, пораждани от несъзнателните им страхове, че накърняват 

интерсите на служителите си в ежедневното прилагане на управленската си 

власт. Двете динамични тенденции взаимно се усилват и това нерядко довежда 

преговорите за оптимизация на системата за заплащане на труда до патови 

ситуации. Без познаването и прецизното отчитане на „тънкостите” и 

„превратностите” тази системно-психодинамична реалност в групово-

динамичната ситуация на проекта за планирана промяна на системата за 

заплащане и стимулиране организационният консултант трудно би могъл да 

изведе страните от задънената улица, в която са попаднали. Всичко казано за 

проекциите в организационния живот можем да видим директно пренесено в 

отношенията между организацията-клиент и консултанта в организационното 

консултиране. 

Друг класически пример за нуждата от системно-психодинамичен подход 

в организационно-управленското консултиране са проектите за планомерни 

организационни и социални промени (реформи). Ключово при реализацията им 

е да се разбере динамиката, която поддържа една човешка система стабилна. 

Отчитането на хипотезите за функционирането и развитието на групите, 

организациите и общностите като системи за психосоциална защита дава 

възможност да се осмислят по-ясно: 

(а) ролята на организационните защити като институционален 
„цимент”, който свързва и сплотява хората в оцеляването им в най-трудните 

моменти от груповия и организационния им живот, но и ги „фиксира” в 

статуквото и в съпротивите срещу промяната; 

(б) взаимосвързаността между трудовите и организационни задачи, 
от една страна, и емоционалната психодинамика на хората в групите и 

организациите, от друга;  

и (в) факта, че процесите на организационна промяна водят до 
разрушаване на установените във времето защити, а оттук и до една 
постоянна, но латентна съзнателна и несъзнателна съпротива срещу 
промяната.  

Класическото изследване на Мензис-Лит (Menzies-Lyth, 1988) върху 

действието на психосоциалните защити в медицинските университети, 
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например, допълва модела предложен от Жак и допринася за задълбочаване 

на разбирането за ролята на психодинамичните, групово-динамичните и 

системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” в процеса на 

организационно-управленското консултиране. Тя – както и по-рано отбелязах, - 

подчертава нуждата организационните консултанти да отчитат ефектите, 
които първичните задачи на организацията имат върху появата на 
невротични и психотични безспокойства у членовете на организацията и 
разгръщането на психосоциалните защити (съзнавани и/или несъзнавани) 
срещу тях.  

Възлагането на трудово-професионални задачи на медицинските сестри 

да се грижат персонално и продължително за конкретни безпомощни или много 

сериозно болни и умиращи пациенти пораждат у тях мощни инфантилни и 

екзистенциални конфликти, които в обичайната им работа са несъзнавано 

овладявани без сериозни затруднения. Тези конфликти застрашават да се 

появят в съзнанието и поведението им. Самата работна задача налага една 

трансгресия на множество социални табута – например, тези около 

сексуалността и смъртта. Интимността на физическата грижа за тялото на 

пациента е част от работата на медицинските сестри. Организационната 

култура на болницата предлага на сестрите такива начини на организация на 

работата и структуриране на свързаните с нея отношения с колегите и 

пациентите, които осигуряват на медицинския персонал богат репертоар от 
психосоциални защити срещу собствените им фантазии, емоции и 
тревоги, възникващи в работата им. Дистанцирайки медицинската сестра 

физически, психично и символно от пациента, а така и от пораждащите 

екзистенциална и невротична тревожност емоции в работата й, тези 

институционални защити (процедури, йерархия, организация на труда) й 

помагат да се справи с тревожността.  

Не само в болниците организационният консултант със системно-

психодинамична чувствителност открива как психосоциалните защити на 
оргранизацията се материализират под формата на „ненужно” строги 
организационни йерархии и подробни правилници, които инфантилизират 
служителите и им отнемат дискретно или агресивно правото да вземат 
самостоятелни решения и да постъпват спонтанно, автентично. В 
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практиката си многократно съм се сблъсквал с това, че подобни системни 

(организационни) защити препятстват и снижават качеството на изпълнението 

на първичните работни задачи на служителите в различни сектори и 

професионални сфери. При медицинските сестри и педагозите, например, те 

водят до деперсонализиране на медицинската грижа и образователния процес 

и пораждат вторична, невротична тревожност у медицинския и педагогически 

персонал, която – на свой ред, - задейства други защити (цинизма и 

деперсонализираното отношение към пациентите и учениците, например), но 

води до професионално и емоционално прегаряне.  

Много често служителите в бизнес центровете за обслужване на клиенти 

по телефона забелязват, че препятствията налагани от организационната 

система за организация на труда както на самите тях, така и на техните клиенти 

с единствената скрита цел да ги дистанцира психично, емоционално и 

междуличностно един от друг. В подобни, често наблюдавани ситуации 

организационния консултант няма как да не забележи, че много от 

процедурите, правилниците и длъжностните изисквания в съвременните 

организации действат като институционализирана система за 
психосоциална защита с неблагоприятни допълнителни ефекти върху 

процеса и резултатите в работата на служителите.  

Една от „тънкостите” в работата на системно-психодинамично 

подготвения организационен консултант е способността му да отчита как 

самите работни задачи в организацията пораждат тревожност 

(екзистенциална, невротична и дори психотична) у служителите. Много често 

работните задачи и на самия организационен консултант са точно такива. 

Отвъд стреса, преживяван от отделните служители, тези работни задачи носят 

и специфична заплаха за организационната култура, продуктивността на 

организацията и способността й да се развива адекватно в променящите се 

условия в контекста й. По думите на Обхолзер (Obholzer, 1999, pp 91-92): 

„допускането, че е налице тревожност, която е специфична и произтичаща от 

самата същност на трудовата дейност, и че организацията защитава себе си от 

тази тревожност откроява как организационните структури и системи са 

защитно-ориентирани, дори за сметка на основните си трудови и икономически 

функции”.  
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В този контекст не само организационните консултанти, но и техните 

клиенти – мениджърите и служителите в организацията, - следва да осъзнаят, 

че всеки опит да се промени по определен начин това как е организирана 

трудово-професионалната дейност в дадена организация води – по дефиниция, 

- до смущения в организационната система за овладяване на тревожността и 

емоциите на хората в организацията, а така и до поява на вторична 

тревожност, защитни реакции срещу нея и оттук до съзнателна и несъзнавана 

съпротива срещу промяната. Всичко това е изцяло валидно, разбира се, и в 

непосредствената ни работа като организационни консултанти, във всяко 

консултативно взаимодействие в организацията-клиент. 

Отчитането на значението на работните задачи за появата на тревожност 

и други емоции и преживявания в организацията, които включват в действие 

организационните защити е с централно място в съвременното разбиране за 

психодинамичните, групово-динамичните и системно-процесуалните „тънкости” 

и „превратности” в работата на организационния консултант (Fraher, 2004; 2005; 

French & Vince, 1999; Miller & Gwynne, 1972; Obholzer et al., 1994; Rice, 1965).  

Системната психодинамика може да се наблюдава от консултанта именно, ако 

организациите се разглеждат от него и като системи за психосоциална защита. 

Редица конкретни казуси в консултативната практика демонстрират 

полезността на този подход.  

Така например, когато термина „организационната култура” се 

използва за определяне и разбиране на света на субективните преживявания 

на хората в организацията, които опосредстват връзките между работните им 

задачи, свързаните с тях безспокойства и чувства, и използваните в 

организацията специфични защити срещу тях, както е в модела предложен от 

Хиншелууд и Скогстад „тревожност – култура – защита”  („anxiety–culture–

defence model”) (Hinshelwood & Skogtad, 2000; Hinshelwood & Chiesa, 2002), 

тревожните преживявания на хората като реакция на задачите в работата им са 

в основата на индивидуалните, групови и организационни защити. Тези защити 

стават част от организационната култура и самата структура на организацията, 

от начина, по който организацията функционира и се развива.  

Тревожността може да е психодинамична, неотменна част от множество 

първични работни задачи в съвременните организации – например, в работата 
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на медицинския персонал, учителите, счетоводителите, търговците 

или...народните представители в Парламента. Но тя може и да е част от 

свързаните с първичната работна задача организационни роли или позиции в 

организационната структура – както е при мениджърите на едно или друго 

равнище в организационната йерархия. Тревожността може да възниква от 

нормалните работни взаимодействия и комуникацията между хората в 

организацията или да е привнесена в организационния живот от 

екзистенциалната ситуация на членовете на организацията (Dimitrov, 2008; 

Hirschhorn, 1988).  

Психосоциалните защити на организацията действат, за да 
предпазят хората в организацията от тревожността им - независимо от 
първоизточника, от произхода й. При това те са насочени не само към 

тревожността, но и към целия спектър от неприятни и неприемливи 

емоционални състояния и преживявания като чувството на вина, гняв, срам или 

завист, смелите и креативни идеи на служителите влизащи, обаче, в разрез с 

мнението на ригидния мениджмънт, и т.н. Концептуалната рамка на системната 

психодинамика дава на организационния консултант нови възможности за 

изследване и осмисляне на „превратностите”, съпротивите и парадоксите в 

процеса на организационна промяна (Smith & Berg, 1987). Наблюдавайки 

психосоциалните защити на организациите, организационният консултант може 

да разбере защо въпреки ясните и логически обосновани (рационално 
осмислени) причини за нуждата от промяна, толкова много групи, 
организации и общности имат съществени проблеми в реализацията им и 
дори – макар и не винаги да го осъзнават ясно, - се съпротивляват срещу 
нея. А също, и какво прави организациите и техните – невинаги конструктивни, - 

организационни култури толкова устойчиви във времето. Загубата дори на 

малка част от психосоциалните защити в дадена организация – колкото и 

примитивни и дисфункционални да са те, - неизменно изправя членовете им 

пред нарастваща тревожност и много други трудно поносими емоции и 

преживявания. Наличието им – напротив, - позволява на хората да работят 

„криво-ляво” и в ситуации, които пораждат много високи нива на тревожност и 

несигурност.  
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Много от организационните проблеми, които пораждат заявки към 

организационния консултант, - възникват неотменно в една и съща 
психодинамична ситуация - когато организационните защити се насочат 
дисфунционално, невротично срещу ангажирането на хората с 
изпълнението на основните им работни задачи в организацията. 

Превратностите и парадоксите са иманентна част от динамиката на 

организационната промяна/стабилност и както показват системно-

психодинамичните наблюдения на ролята на защитите в организационния 

живот – те често водят до неуспех в усилията за промяна, въпреки нейната 

необходимост и въпреки опитите за рационалното им преодоляване и волево 

управление. Организационните промени, както и индивидуалните промени, 

именно заради това мощно влияние на организационните защити са възможни 

като малки подобрения и иновации във функционирането на организационната 

система.  

В много случаи работата на консултанта с организационните защити е 
основна предпоставка за успешната организационна промяна – защитите 

действат, за да позволят на хората да продължават да вършат работата си в 

организацията. Свръхмобилизацията им чрез иницииране на резки и масивни 

промени, несъобразени със защитната система на организацията, действа 

контрапродуктивно и завършва с бърноут, токсичен организационен климат и 

неефикасност в опитите за управление на промените (Hoggett, 2002;  Newton et 

al., 2006).  
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ГЛАВА 64: 
ЗАЩИТИТЕ В СОЦИАЛНИЯ КОНТЕКСТ   
КАТО КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО 

 

Идеята за човешките (социо-културните) системи като психосоциална 
защита срещу тревожността и другите плашещи преживявания в 
организационния живот има своите много конкретни приложения както на 

групово равнище, така и в по-широк, организационен, социален и културно-

исторически контекст.  

В практиката на по-големите организации-клиенти, например, тя има 

богати обяснителни възможности за разбирането на диференциацията на 

лидерските и мениджмънт-функциите в мисленето на ръководителите на 

бизнес корпорациите и административната бюрокрация (Amado, 1995; Gilmore & 

Krantz, 1990). Класически пример за защитно разцепване, например, е 
свръхнадценяването и идеализацията на организационните лидери и  
подценяването и дори очернянето и демонизирането на оперативния 
мениджмънт непосредствено под тях в управленската система. Тези 

тенденции в организациите са всъщност двете страни на една и съща „монета” 

– психодинамиката на организационните и социални защити.  

Защитното разцепване на функциите на лидерството и мениджмънта в 

организациите и обществото, например, води обичайно до две последствия. 

Едното е  идеологията на „култа към мениджъриализма” – магическото 

свръхинвестиране на очаквания за ефективност на техниките и методите за 

управленски контрол. Другото е „лидерския героизъм” – магическото 

инвестиране на надежди и фантазии за появата на „спасител” на затруднената 

група, организация или общност. И двете, обаче, представляват психосоциални 

защити срещу тревожността на хората в организацията и нейния социален 

контекст, когато те са изправени пред острата необходимост от реални 

организационни промени, от трансформация на организационния и социалния 

свят, в който живеят.  

Нееднократно съм говорил и писал както за съвременния масов 
нарцистичен консумаризъм (потребителството) като психосоциална защита 

срещу неопределеността, така и за психодинамично свързания с него 

доминиращ тотално икономически редукционизъм като една по-обхватна 
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защитна рационализация срещу екзистенциалната несигурност и 

безспокойството за емоционалните и социално-икономически загуби (Dimitrov, 

2008; Long, 1999; 2002; 2006). В това отношение системно-психодинамичния 

подход в организационно-управленското консултиране на ниво обществени 

политики и институционални практики потвърждава няколко основни хипотези, 

за които ще стане дума малко по-нататък в този текст.  

Консумаризмът (потребителската нагласа) в съвременния 

обществено-исторически живот служи като защитна стратегия за опростяване 

(редуциране) на комплексността на ролите и задачите в човешките отношения 

(в т.ч. и организационните отношения между хората). При него всяка сложна 

социална роля бива разглеждана като ролята на потребител (клиент) и така 

психодинамично се структурира като форма на вторичен нарцисизъм, който 

представлява социалния еквивалент на индивидуалния нарцисизъм, на 

егоцентричната, индивидидуалистична позиция в икономическите и другите 

обществени отношения между хората.  

Заедно с това, че икономическият редукционизъм осигурява защитна 

рационализация и устойчивост на фрагментиращия поведенията и 

отношенията на хората индивидуализъм като субективна позиция в 

обществените отношения, той представя и замества с методи за постигане 
на добра икономическа практика същинските цели и ценности на 
развитието на общността, организацията и обществото като прилага 

политикономическата идеология на мениджъриализма като средство за 

социално отричане и противопоставяне на осъзнаването на възможностите за 

промяна в организацията на обществените отношения между хората. Така, 

много организации, които по-рано са се основавали на отношенията на 

междуличностна зависимост (задругите и гилдиите в миналото), сега действат 

на основата на отношенията на инструментален икономически индивидуализъм 

като участници на пазара за размяна на еквиваленти  (Long, 1999).  

Груповите, организационните и социалните защити в човешките системи, 

които са в основата на всяка съпротива срещу промените в тях, - не са само 

интрапсихични структури споделяни между взаимозависимите индивиди в 

групата, организацията и обществото. Психичните и социалните защити са 

всепроникващи и навлизат във всички групови, организационни и социални 
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структури, в тяхното ежедневно функциониране, в хода на еволюцията им. 

Също както езиковите структури и лексиката, които произлизат не от говорещия 

или пишещ индивид, а от цялата езикова общност, и социалните защити са 
част от споделеното символно равнище на функциониране на групите, 
организациите и общностите. За да изследва психосоциалните защити и 

съпротивите срещу промяната в дадена група, организация или социална 

общност, организационният консултант е изправен пред предизвикателството 

да работи с тях за намирането на по-адекватни и креативни реакции на 

стресогенните и непоносими емоции и преживяванията на хората в групите, 

организациите и общностите в процеса на тяхното функциониране и развитие 

(Trist et al., 1997). А това означава и приемането на един дълбинен, 

интерсубектен, системно-психодинамичен подход към консултативния процес 

независимо дали става дума за индивидуална или групова работа, или работа с 

цялата организационна система.  

Основният мотив в интерсубектния аспект в подхода на системно-

психодинамичното организационно консултиране (Benjamin, 1988) е 

възможността в консултативния процес да се постигнат по-
равнопоставени, егалитарни, симетрични и така – зрели и пълноценни, - 
отношения от типа „възрастен – възрастен” между субектите – консултант 
и клиент. Тук равнопоставеността се отнася към теми като споделената 

екзистенциална позиция, утвърждаването и приемането на собствената и на 

партньора уникална субективност, признаването на потребността от 

субективността на „другия” в диадата консултант-клиент. Консултантът не е 

вече и  не е само един „добър обект”, който клиента следва да интернализира, 

следвайки експертните съвети, знанията, интерпретациите, интервенциите и 

препоръките му както е в традиционната консултативна ситуация с всички 

„превратности” на трансферентната и контратрансферентната им динамика.  

Интерсубектният подход означава, че организационния консултант 
не е частичен, макар и добър обект за клиента, а наистина значим, 
необходим, но и напълно автономен, цялостен „друг” субект за цялата 
човешка система на организацията-клиент. Друг, който е подготвен за работа 

с емоционалния и преживелищния опит и със психосоциалните защити на 

хората в организацията-клиент на психодинамично, групово-динамично и 
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системно-процесуално равнище, разбирайки ги като несъзнателни 

споразумения между хората в групата, организацията или общността да 

изопачават (фалшифицират) или отричат тези аспекти от субективните си 

преживявания, които пораждат у тях нежелани и труднопоносими емоции, 

импулси и идеи.  

В групите, организациите и общностите действат мощни и многообразни 

несъзнавани психосоциални защити и съпротиви срещу промяната – особено 

когато хората в тях чувстват, че собствената им субектност и автентичната им 

Аз-идентичност е под заплаха или свръхконтрол.  А какво друго, ако не заплаха 

за уникалната субектност и автентичната Аз-идентичност на хората в 

организацията е микро-икономическото им третиране като „човешки ресурси” в 

организацията, а не като „членове на трудовата общност”, които имат своя 

автентичен глас и авторитет на творчески субекти в нея? Примерите за 

подобна защитна психодинамика са много в организационния и социалния 

живот – от това да избираш да оставаш системно незабелязван въпреки 

трудовия си принос, през отказа да бъде търсено или чуто мнението ти от 

останалите в организацията, до това да бъдеш готов систематично да бъдеш 

използван, управляван и усъвършенстван като обект, като инструмент, като 

ресурс на организацията.  

Много от тези институционализирани в организационните системи и 

социалния им контекст (обществото) защити – както показват наблюденията на 

организационния консултант, - се интериоризират от членовете на 

организацията и формират ядрото на едно фалшиво, неавтентично 
организационно и социално Аз, тласкайки ги или към поемане и изпълнение 

на организационни роли, намиращи се в директна опозиция и скрит конфликт 

със собствените им потребности, ценности и убеждения, или към нарцистично 

отхвърляне и консуматорско използване на организацията за себе си 

(Lawrence, 1998; Lawrence et al. 1996). Много от тях са и в интимната тъкан на 

съпротивите им срещу промяната, разбира се.  

Неподозирано голяма част от организационните системи и култури 
функционират по-скоро като несъзнавани защити срещу тревожността и 
нежеланите и трудно поносими емоции и преживявания в 
организационния живот, отколкото за постигането  на първичните трудови 
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(работни) задачи на хората в организацията. Системно-психодинамичното им 

наблюдение и осмисляне в консултативния процес позволява на 

организационния консултант да вникне в дълбочина в психодинамичните, 

групово-динамичните и системно-процесуалните „тънкости” и „превратности” на 

процеса и смисъла на организационно-управленското консултиране отвъд  

масово разпространените мениджъриалистки клишета, опростенческите 

уклони, несъзнаваните „слепи петна“ и себеобслужващите самозаблуди на 

мениджърите, специалистите по управление на човешките ресурси и бизнес 

консултантите с когнитивно-поведенческа, социо-когнитивна, бизнес-

административна и микро-икономическа и политикономическа ориентация. 

Редукционистичните линейни модели за причинно-следствените връзки между 

организационните системи и поведението и отношенията на хората в тях се 

оказват в този контекст не само повърхностни, но и подвеждащи в практиката 

на организационния консултант.  

Приемането на интерсубектния, системно-психодинамичния подход към 

случващото се в консултативната ситуация осигурява допълнителна 

перспектива за ефективността и развитието на организационно-управленско 

консултиране. Основаващо се на идеята, че субектността и автентичността на 

клиента се разкрива, формира и развива чрез интроспективно-интерактивния 

диалог с автономната субектност на консултанта, а не само чрез фантазменото 

интериоризиране на консултанта и експертизата му като вътрешен обект на 

клиента, интерсубектното организационно консултиране извежда на преден 

план наглед парадоксалната реалност, че ефективната консултативна 
практика в човешките групи, организации и общности е всъщност преди 
всичко функция от психодинамичната, групово-динамична и системно-
процесуална компетентност на консултанта.  

А това означава само едно – необходима е системна психодинамична 
и групово-динамична подготовка и рехабилитация на организационния 
мениджмънт, на бизнес-треньорите, на HR мениджърите и 
организационните консултанти за работа с несъзнаваните аспекти на 
консултативния процес, с трансферентните и контратрансференти 
взаимодействия клиент-консултант и с психодинамиката на 
индивидуалните, групови и организационни (системни) защитни 
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механизми, съпротиви, регресии и фиксации, оказващи масивно (нерядко 

разстройващо и деформиращо) въздействие върху процесите и резултатите 

както в работата и организационния живот на организацията-клиент, така и в 

професионалната практика на организационния консултант. 
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ГЛАВА 65: 
ФУНКЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕДУКЦИОНИЗЪМ 
И НАРЦИСТИЧНИЯ МАСОВ КОНСУМАРИЗЪМ 
 

Системно-психодинамичното изследване на социалния контекст, в който 

фунционират и се развиват съвременните организации и социални общности 

неизбежно открива масовото потребителско отношение (консумаризма) 
като водеща характеристика на социалната среда днес. Той – консумаризмът, - 

ни е така необходим поради дефицитите в разпространените доминиращи 

политически и икономически редукционистични мирогледни модели за 

груповото, организационното и социално поведение на хората и съпротивата 

срещу преодоляването им.  

Тези широко приети идеологически рационализации защитават 

статуквото на текущите елити в съвременните организации и общества (в 

частност, политическите и управленски елити, собствениците и мениджърите, 

хората с власт и капитали) от собствената им тревожност и обърканост пред 

лицето на неопределеността и промените на глобализиращите се пазари и 

култури, на човешката цивилизация. Така, осъзнавайки, че са изправени пред 

изисквания за реални промени в изолираните и архаични организационни и 

институционални форми на организация, които преференциално (асиметрично) 

ги обслужват, те – икономическите и политическите елити, - съзнателно или не 

преоткриват, че плашещите ги вълни на поривите за промени в обществените 

отношения между хората могат да се отлагат и дори съвсем да не се 

осъзнават, ако на преден план се изнесе една изкуствено конструирана 
(фалшива) квази-автентична социална идентичност на човека - тази на 

„масовия потребител”, - и една атрактивна фасада - тази на 

„потребителското общество”.  

Проективното им позициониране в центъра на масовите фантазии (като 

социални съновидения) на замъгленото обществено съзнание за това каква е 

социално-икономическата реалност е „достатъчно добра” съпротива срещу 

проблематизирането на статуквото на текущата организация на обществения, 

политическия и икономическия живот. Тя е и много просто решение – повечето 

обществени отношения между хората могат да се редуцуират до тези в 

диадата „доставчик – потребител (консуматор)”. Нещо повече, тази вече 
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официална пазарна и легитимна глобална идеология на мениджъриализма 

служи като удобна защитно-компенсаторна система от социални и ролеви 

„маски”, чиято първична функция не е осъзнаването и решаването на реалните 

проблеми на човека, обществото и човешката цивилизация, а предпазването 

им от „опасните” за статуквото преживявания, емоции и мисли, будещи 

глобални тревожност, страхове и радикализации при осъзнаването на разпада 

и невалидността на досегашните институционални и обществени ценности и 

структури възникнали исторически в рамките на националните държави, 

уседналите местни общности и традиционното разширено многопоколенческо 

семейство (рода). 

Подобна масово интериоризирана психосоциална съпротива (защитна 

формация в отношенията между хората, пречеща им да се ангажират с реална 

реорганизация своите отношения) е възможна защото в условията на глобална 

скръб по загубената определеност на света около нас, приемането на масовото 

потребителство (консумаризма) ни остава поне с утешителната вяра в 

суверенитета на индивидуализма и с подсъзнателното чувство, че макар и да 

се чувстваме отчуждени и употребявани, експлоатирани в труда си като 

участници в производството и доставката на стоки (продукти, услуги и 

отношения), можем да запазим нарцистичния си и инфантилен фантазъм, че 

ще сме все поне свободни в изборите и възможностите си като потребители 

(консуматори).  

Системно-психодинамичното изследване на мащабното действие на тези 

несъзнателни сили в социално-културния контекст, в който съществуват 

съвременните организации и общности отива отвъд критиките на 

политикономическата демагогия на деня. То ни позволява да разглеждаме 

глобалния масов нарцистичен консумаризъм и доминиращите във 

самозаблуждаващото се масово съзнание икомически редукционистични 

рационализации за груповия, организационния и социалния живот на хората. 

Това, което откриваме е, че чрез тях ни се налагат пара-адаптивни, квази-
автентични и фалшиви (неавтентични) решения на реалните проблеми в 
икономиката, организациите и обществото.  

А това означава само едно - че те по същество функционират като 

„невротични”, дисфункционални съпротиви или психосоциални защитни 
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формации с централно място в генезиса и динамиката на самозаблудите ни за 

текущата обществена реалност, в която мислим за оцеляването и развитието 

на организациите и общностите в обществото. Няма нищо ново в това да се 

каже, че социално-икономическите и социо-културните системи (в частност, 

организациите, институциите, идеологиите и културата) служат като 

психосоциални защитни механизми срещу тревожността ни (Menzies-Lyth, 1989; 

Dimitrov, 2008). В традицията на системно-психодинамичното изследване на 

организациите и обществените институции, екзистенциалните работни свръх-

задачи на групите, организациите и институциите в обществото се 

интерпретират като пораждащи нарастване на тревожността на хората в и 

около тях. За да се предпазят от нахлуването на неприятни преживявания (като 

тревожността и съпътстващите и производните й емоции и фантазми като 

объркаността, фрустрацията, неадекватността и мн.др), на хората и техните 

групи, организации и общности се налага да прибягват към използване на 

психични, организационни и социални структури и процеси, които намаляват 

или дори напълно потушават безспокойството им чрез многобразен репертоар 

от съпротиви и защитни механизми. За това вече стана въпрос по-рано в този 

текст. 

Много често, обаче -  за да не кажа винаги, - това невротично и 

неавтентично функциониране на обществото в рамките на нарцистичния 

консумаризъм и икономическия редукционизъм води до деформацията и 

фалшификацията на масовите представи, възприятия и преценки на хората за 

обективната социална действителност на човешките отношения, която е 

всъщност и първоизточник на тревожността им. А оттук, и за псевдо-

организираността и неавтентичността на действията и отношенията им, водещи 

от своя страна до кризи и усещане за обреченост и безпътица.  

Всяка психосоциална защита, която забелязваме в психодинамичното 

съдържание на съпротивите е по същество бързо, удобно и готово, но 

„архаично” решение, което се взема несъзнателно и без специално обмисляне 

чрез регресия и преноси. Когато досегашните ни психосоциални и 

институционални защити срещу тревожността  (като религиите и политическите 

идеологии на XIX и XX век) вече не ни дават удовлетворителни резултати и 

тревожността ни пред реалните задачи в живота не само, че не намалява - 
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дори нараства, - пред лицето на връхлитащата ни сложна, непредвидима и 

неуправляема реалност, възниква интензивно и ирадииращо кризисно 

себепреживяване, в което въпроса за това с какви нови психични и социални 

адаптивни (функционални) и защитно-компенсаторни (дисфункционални) 

механизми можем да си служим става централен.  

Ако сме загрижени за оцеляването, напредъка и просперирането на 

групата и организацията, към която принадлежим, подобна невротичност и 

неавтентичност в социо-културния им контекст ни изправя пред сериозни 

екзистенциални дилеми. Основната е дали да се адаптираме към социо-

културната „невроза” и фалш, и да приемем защитната й групова и 

организационна психодинамика за нормата („така правят всички”) в 

преживяванията, поведенията и отношенията в групата и организацията си. 

Или да се конфронтираме с нея и да развиваме човешките групи, организации 

и общности си по един алтернативен, здравословен и автентичен начин? 

Но нека изследваме по-отблизо защитните функции на текущите 
невротични съпротиви и неавтентичността в социо-културния и 
обществено-политическия контекст на модерните организации. 

 
Масовото потребителско отношение (консумаризмът) като развит и 

мощно промотиран модел („Аз, искам... и аз - свободният да избира 

консуматор!”) за управление на обществено-икономическия живот и 

организация на отношенията между хората има своята много дълга история, 

която достига назад чак до края на индустриалната революция. През 

последните десетилетия на пост-модернизъм и фискализация на икономиката и 

държавата бяхме свидетели на обновеното внимание на корпоративната 

организация към потребителя и на държавата към човека като обекта „квази-

клиент” (потребител) на продуктите и услугите на частните и публичните 

корпорации. В най-добрия случай - но това се наблюдава относително рядко,  - 

отношенията на бизнес-корпорациите и държавата с индивида (потребител и 

гражданин) са наистина кооперативни и симетрични, и водят до това, че както 

„производителите и доставчиците на продукти и услуги”, така и „техните 

потребители и ползватели” работят съвместно, за да се приближат най-

адекватно до изискванията и потребностите на страните в този социален 
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контекст, в този психосоциален „договор”. Така – привидно в рамките на този 

договор, - създаването и протекцията на асиметричността в отношенията 
„доставчик – потребител” се оказаха първостепенната арена на 
легитимираната социално-икономическата несправедливост и заблуди, 
сцената на обслужването, управлението и властта  в наши дни (Knights & 

Morgan, 1993).  

Парадигмата „потребител-производител” и нейната днешна 
глобално предлагана форма „консуматор – доставчик” преструктурира 

работата на организациите в бизнеса и институциите на държавата, промени 

организационните и административни стратегии и практики, преразпредели 

властта в диадата, и най-важното ежедневно форматира „правилните” 
възприятия, преживявания, мислене и идентичност на всеки човек като 
участник в тази диада на информационна и властова асиметрия. 

Организациите на бизнеса и политическите институции се изправят пред 

екзистенциалната свръх-задача  да се адаптират изпреварващо към 

осъзнаващите и защитаващите правата и интересите си „вътрешни 

потребители”, и все по-организирани „външни потребители” (клиенти и 

граждани), които настояват за възстановяване на симетричността в 

отношенията. Това за тях е работна свръх-задача, която буди огромно 

безспокойство и задейства с лекота маса слабо осъзнавани защитно-

компенсаторни реакции на себепротекция и съпротиви както на индивидуално и 

групово, така и на организационно, общественно и дори международно, 

глобално равнище.  

Техен системно-психодинамичен продукт са съпротивите като защитни 

противопълнежи в масовото съзнание (невротичните и шизо-параноични 

идеологии като икомическия редукционизъм и мениджъриализъм, и 

дисфункционалните фантазии като тоталния нарцисизъм на консумаризма), 

които пречат в човешкото съзнание, поведение и в отношенията между хората 

да навлезат опасни за статуквото на институционализираната асиметрия 

несъзнавани емоции, желания и рационални идеи като тази, че те биха могли 

да живеят по един по-различен, по-добър, по-устойчив и дори по-човешки от 

сегашния начин, ако реорганизират обществените си отношения и общностите 

си.   
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Нека разгледаме наглед рационалната и легитимна (поне за много от 

икономистите и политиците днес) информационна и властова асиметричност  в 

социално-икономическите транзакции в съвременните условия на 

глобализиращ се масов консумаризъм и икономически редукционизъм от 

системно-психодинамична гледна точка. Първото, което прави впечатление е, 

че доминантните социални, управленски и икономически практики, пораждани 

от сегашните форми на глобален консумаризъм и икономически редукционизъм 

в обществото ни са достигнали до текущи решения с твърде трудно поносима 

човешка, екзистенциална цена. Човешката цивилизация е в хронична криза. 

Хората днес – у нас и по света, - заплащат много висока цена на индивидуално 

ниво като губят или пропиляват психичната си свобода, здраве и творческия си 

потенциал, както и способността си да учат съвместно от свободно 

споделяните си знания и опит, без да се отчуждават от света, другите хора и от 

себе си. А това, всъщност, означава свръх-ангажирането на болшинството 

индивиди и организации в обществото ни с лична, групова и организационна 

психична и социална невротична и дисфункционална самозащита (агресивна, 

пасивна или пасивно-агресивна), с компенсаторно-заместващи, неавтентични и 

деструктивни за развитието на личността, организациите и общностите 

поведения и отношения с другите хора.  Всеки консуматор в пазарната диада, 

например, знае - макар, че е затруднен да осъзнава със замъгленото си от 

натрапени му защитни самозаблуди и илюзии съзнание,  че именно той плаща 

на пазара цялата сметка, включваща и печалбите и привилегиите на 

доставчика. 

На организационно, общностно и социално ниво, цената която 

заплащаме не е никак по-малка – загубата на свобода, креативност, 

спонтанност и способност за учене от опита тук се мултиплицира в системите 

на трудовите организации, общностите и всички публични институции и 

обществени политики, в световното културно разнообразие. Изчезва 

автентичното ситуативно групово лидерство и отговорно самоуправление, а 

организациите, общностите, институциите, обществото и културата като цяло 

се ангажират с натрапените им като легитимни нарцистични социални защити и 

икономически квази-решения, асиметрично обслужващи елитното малцинство в 

решаването на проблемите му с протекцията на статуквото на 
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информационната и властова асиметрия, вместо да служат  на  устойчивото 

човешко развитие на всички хора.  

Съпротивите като защитни реактивни формации са – разбира се, -

разстроени и неавтентични форми на преживявания, съществуване и 

отношения, в които хората, групите, организациите и общностите се отдръпват, 

капсулират и отчуждават от общественно-политическия и гражданския живот, 

формират потребителски-инструментални диспозиции и реакции към своите 

организации и обществени институции. Ръководителите и мениджърите, 

например, се дезангажират от действителните работни задачи на 

организациите и институциите като човешки общности, които могат да се 

самоорганизират и самоуправляват, и ги превръщат в икономически роботи за 

протекция на информационната и властова асиметрия; корумпират се в защита 

на потребителския си личен интерес от постигането на корпоративните цели и 

се обграждат с псевдо-сътрудници и квази-научни мисловни схеми и 

управленски процедури, служещи им като за средство за запазване на 

привилигирования им разпределителен статус в диадата „доставчик – клиент”.  

Цивилизационната криза на човека не само се задълбочава, но и 

успешно се изтласква както от потока на съзнанието на интрапсихично ниво, 

така и от дневния ред на организациите, общностите и институциите в 

човешкото общество. На мястото й застават – имплантрани в съзнанието, 

поведението и отношенията на хората – неавтентичните теми и идеологии на 

„невротичните” и дисфункционални социо-културни съпротиви на 

доминиращите елити  срещу промяната в организационния и социалния живот 

на хората.  

Те днес се казват „масов нарцистичен консумаризъм” и „тотален 
икономически редукционизъм” и са социо-културния и обществено-

политическия контекст, в който на организациите се налага да оцеляват, 

функционират и да се развиват. Как точно действат тези пара-адаптивни и - 
в крайна сметка, - невротични психосоциални защити изпълващи 
съзнанието, поведението и отношенията на хората в организациите с 
фалш и неавтентичност? И как тяхната системна-психодинамика е свързана с 

човешките измерения на кризата на човешката цивилизация, които така слабо и 
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повърхностно сме готови да изследване, осъзнаваме и обсъждаме открито 

днес?  

Ето няколко системно-психодинамични хипотези за тези съпротиви: 

Първата е, че масовото потребителство (консумаризма) е удобна, но 
и дисфунционална идеологическа съпротива защото предполага крайно 
опростяване на ролите, които изпълняваме и задачите, които решаваме 
като хора в отношенията, организациите и обществото, и живота си в тях. 

То води до фундаментални промени в отношенията на Аза с групите, 

общностите, организациите и институциите в обществото. Всички вече сме все 

повече „масови потребители и клиенти” на „доставчиците”, а не конкретни хора, 

които са страдащи пациенти, любознателни студенти или… ангажирани 

граждани и взискателни данъкоплатци. Системно-психодинамично в климата на 

глобалния нарцистичен консумаризъм множество аспекти на социалните ни 

роли и свързаните с тях преживявания и поведенчески норми защитно се 

отменят или минимизират, за да се избегне тревожността пред сложността им. 

Изтласкани на заден, несъзнаван план, те действат, но вече в служба на 

невротичната самозащита, т.е пара-адаптивно и потенциално патогенно. 

Произходът и същността на страданието на пациентите с емоционални и 

психични проблеми, например, се отрича като фармацевтичните гиганти и 

здравно-осигурителните институти им дават поредните магически хапчета не 

толкова за лечебно възстановяване на химическия баланс в мозъка им, а за да 

им се откаже финансиране за скъпа и продължителна психотерапия или 

социална рехабилитация основана на богати човешки отношения и реална 

загриженост. Ученето на учениците в масовото средно училище се минимизира 

като фокуса на вниманието се премества към учебни програми, в които се 

струпва максимум абстрактна информация за минимум време, а придобиването 

на собствен опит и участието в самостоятелни или съвместни изследователски 

и приложни проекти се съкращават с „рационални” икономически и финансови 

аргументи и административни директиви. Хората стават все по-неспособни да 

учат от собствения си опит си и се превръщат в масови атомизирани 

консуматори на готови решения, минимизиращи сложността, спецификата и 

реалността на индивидуалните им потребности и избори до нивото на 

предлаганата на масовия потребителски пазар конфекция. Всъщност, по-
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пълноценната роля на потребител в диадата „доставчик-потребител” би могла 

да се постигне, но само, ако в тази диада се подкрепя установяването и 

развитието на пълноценни човешки отношения на сътрудничество – т.е. 

егалитарни и симетрични отношения, свободни от доминантен икономически 

рационализъм и опростенчески консумаризъм, обслужващи преференциално 

само едната страна в социалния договор – „доставчиците”. 

Втората системно-психодинамична хипотеза за това, че доминиращия 

икономически редукционизъм и масовия консумаризъм са всъщност форми на 

дисфунционални и невротични съпротиви срещу промяната в социалната 

организация касае разбирането, че масовия консумаризъм всъщност 
действа на психодинамично равнище като психосоциален и структурен 
(организационен и обществен) вторичен нарцисизъм. Като продукт на 

защитната (а не конструктивна и адаптивна) психосоциална динамика на 

текущия обществено-политически живот и на обществено-икономическите 

отношения, консумаризмът е свързан пряко с психодинамичната псевдо-
реалност на вторичния нарцисизъм.  

Ако „първичният нарцисизъм” при човека е просто инфантилната 

загриженост за себе си и спонтанното себенаслаждаване както е при децата в 

ранните етапи от психосексуалното и емоционалното им развитие, то 

„вторичния нарцисизъм” при възрастните на индивидуално, групово и 
организационно ниво е дисфункционален, т.е. той е едно личностно, 
групово и социално разстройство свързано с мощното желание да се 
отнасяш към себе си сякаш си някой друг – специален, изключителен, - 
обект, заслужаващ цялата си любов и постоянни „доставки” на адмирации от 

околните, на задължително полагащи ти се предимства пред другите и облаги 

от страна на света. Вторичният нарцисизъм възниква психологически след 

като първоначално сме научили за съществуването на другите около нас и 

след като сме се опитали да обичаме някои от тях и да се свързваме емпатично 

и симетрично с тях. Неизбежно другите като естествени обекти на обичта ни са 

ни разочаровали в това повече или по-малко, и това ни е тласнало да се 

отдръпнем от тях и да се върнем вторично по един защитно-компенсаторен 

начин обратно към себе си като постоянно достъпен обект за любовта си. Това 

вторично и неестествено (неавтентично) образувание – защитно-
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компенсаторна самовлюбеност на наглед зрелите индивиди, групи, 

организации и общности - определям тук като „вторичен и затова по-скоро 
злокачествен и дисфункционален (разстроен) нарцисизъм”, отричащ и 

ограничаващ възможността на хората да са в емпатични, реципрочни или 

симетрични отношения на обмен с другите хора в техните групи, организации и 

общество – „ А на мен какъв ми интереса от това...?”; „Каква полза имам да 

правя това?”; „ Е, и какво ми дава това на мен?”. 

Тук като че ли е най-удачно да си припомним и казаното от Ерих Фром 

(2006, стр. 48 - 50): „Човешката нужда от приобщеност може да бъде разбрана 

напълно само ако се разгледат последиците, до които довежда неуспехът да се 

постигне някакъв вид приобщеност, само ако се оцени значението на 

нарцисизма....Първичният детски нарцисизъм е съвсем нормално явление, 

съгласуващо се с нормалното физиологично и душевно развитие на детето. Но 

нарцисизмът съществува също така и на по-късни стадии от живота... и е  

същността на всички тежки форми на душевната патология. За обладания от 

нарцисизъм човек съществува само една действителност – онази на 

собствените му мисловни процеси, чувства и потребности. Светът около него 

не се преживява обективно, тоест като съществуващ независимо от него със 

свои условия и потребности... Нарцисизмът е противоложният полюс на 

обективността, разума и любовта”.  

Масовият нарцистичен консумаризъм като натрапена от 
протагонистите на статуквото социо-културна, идеологическа съпротива 
срещу нужните реални промени в обществените отношения между хората 
е с психодинамиката на вторичния нарцисизъм като една по-примитивна 
форма на психична самозащита на Аза и на самопогълнатите в себе си и 
отчуждени в отношенията си с другите хора човешки групи, организации и 
общности. Като такъв той предполага фокусиране и фиксация върху 

собственото индивидуално или групово Аз, върху изпълнението на груповите, 

организационните и социалните ни желания и статусните ни фантазми, върху 

пренасочването на любовта и интереса ни от емпатичните, солидарните и 

реципрочни (информационно и властово симетрични) отношения с другите 

човешки същества (като естестен обект на любовта ни) към себе си (като 

вторичен заместващ обект). А това води до масивна промяна на отношенията 
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на Аза, на групата, на организацията с действителността и с другите хора в нея. 

Този злокачен нарцисизъм, например, е воден от несъзнаваното допускане „аз 

първо”, „моите интереси преди и над интересите на другите, на групата, на 

общността”. Завладяни от самовлюбеността си хората и организациите 

изтъкват на преден план ориентацията си към самообслужваща ресурсна, 

информационна и властова асиметрия в отношенията си с другите и света. 

Реалната сложност на света и обществения живот около нас така се 

пренебрегват, забравят или заместват по един самозащитен начин. В действие 

влизат опростенчески икономически рационализации или самозаблуди на Аз-а, 

групата, организацията, наподобяващи света на масовата реклама, 

политическата пропаганда и масовата култура. Ключово става: „Какво има тук 

за мен?”, „Каква ми е ползата, изгодата, печалбата?”, „Как да не се мина”, 

„На далавера ли съм?”. 

Системната психодинамика на вторичния нарцисизъм в основата на 

масовия консумаризъм и системната психодинамика на вторичния нарцисизъм 

в сърцевината икономическия редукционизъм имат определени паралели – и 

консумаризмът и икономическия редукционизъм действат като продукти 
на нарцистично ориентирани защитни механизми срещу неопределеността, 

чувството на безпомощност и тревожността, идващи от изискването за 

автентично ангажиране със сложните и действителни работни задачи на 

съвременния професионален, общественно-политически, икономически и 

културен живот на човека и неговите групи и организации. В условията на 

масивни промени и разпад на институционалните и социалните ценности 

нарастват неопределеността и тревожността. Хората и техните организации 

започват да поставят под съмнение своите принципи и идентичност; 

разочарованието, болката и цинизма шестват. Консумаризмът и 
икономическия редукционизъм са удобни, но дисфунционални форми на 
пасивна или агресивна самозащита (съпротива) срещу тези автентични 

чувства, че можем нещо да направим – средство да ги изтласкаме и държим по 

далеч от съзнанието, поведението и взаимоотношенията си. Все пак сме заети 

с консумация самонаслаждаващи се потребители и загрижени за личния си 

интерес участници в икономическия живот, нали?  
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Системно-психодинамичните признаци за действието на нарцистичния 

консумаризъм и доминиращия икономически редукционизъм като невротични 

психосоциални съпротиви са много – самоизолацията и самоотчуждението от 

другите хора и общността; отдръпването от автентичните емпатични и 

реципрочни човешки отношения с другите в организациите и в обществото; 

потребителското и меркантилното отношение към труда на другите хора; 

стремежа „да надхитриш обществото”; да манипулираш другите в името на 

собствения (личен, групов и организационен) икономически интерес (успех) и 

пласирането си като консуматор с по-висок кредитен рейтинг от реалния, и т.н.. 

Нарцистичният консумаризъм като инфантилна индивидуална, групова или 

обществена съпротива се представя за легитимна ценност, благо, цел и норма, 

а сам по себе си е само ярък пример за нарцистичната форма на защитно-

компенсаторно бягство от ангажирането с търсене на по-добро и солидарно с 

дугите хора решение на човешките проблеми в глобален и локален мащаб. 

Така тази съпротива е винаги с нас – от американската криза започнала от 

недвижимите имоти и ипотечните кредити, през гръцката драма с 

неплатежоспосбността; до опита да се замести реалната здравна реформа с 

въвеждането на финансови санкции за „проблемните” във финансово 

отношение пациенти у нас и грижите за намаляване на фаталните инциденти 

на пътя чрез инсталирането на камери под път и над път – не защото имат 

превантивна мощ и спасяват животи, а защото се продават и то с „вторични 

облаги” – подобряване на глобите от нарушителите. Други подобни симптоми 

свързани със съпротивите „нарцистичен консумаризъм” и „тотален 

икономически редукционизъм” са, например: приемането за икономически 

целесъобразно – привличало инвеститори, - на поддържането на хронично 

ниско равнище на трудовите възнаграждения в България; безогледната 

приватизация без какъвто и да е следприватизационен държавен и граждански 

контрол в годините на преход; както и злоупотребата с правната защита и 

практическото осигуряване на неуязвимост пред правосъдието на очевидни 

закононарушители от голям икономически и политически калибър. 

В недалечното минало, свръхзависимостта ни от предприятието, от 

полицейската партокрация и от тоталитарната държава пораждаше явно или не 

огромна, ако не манифестирана, то зле прикрита тревожност и 
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неудовлетвореност от живота у българите. Днес тази свръхзависимост вече не 

е водещия източник на напрежение и фрустрация. За да избегнат 

неопределеността и несигурността в съществуването си, днес икономическите 

и политическите елити в България – съзнателно или не, - подтикват хората 

дасе фокусират и фиксират нарцистично в позицията „първо аз” и „каква е 

далаверата?”. Егоцентризмът, алчността, личният интерес, самодоволството от 

потребителския капацитет са водеща сила, която свръх-институционализира на 

всички нива в икономическия и общественно-политическия живот 

ресурсната(разпределителната), информационна и властова асиметрия в 

човешките отношения. Тя е масово практикуваната психосоциална защитна 

система на сегашното статукво – на индивидуално, групово, организационно и 

обществено ниво. Това е невротична съпротива, която на повърхността си 

подкрепя индивидуализма, автономността и инициативността на 

предприемчивите, но всъщност при внимателен системно-психодинамичен 

анализ не е нищо по-различно от тласкане на хората към вторичния 

нарцисизъм и примитивния икономически редукционизъм на един 

дисфукционален индивидуализъм без изисквания и модели за отговорност към 

групата, общността, обществото. Те водят до загубата на истинска, автентична 

увереност в себе си като социален партньор, на креативност и способност за 

съвместно учене и споделено участие в живота на поддържаща членовете си 

емпатична и устойчиво развиваща се човешка общност. А оттук – до 

повсеместна обществена фрагментация, до отчужденост на атомизираните и 

противостоящи индивиди от обществения живот и до регресивни тенденции в 

обществените отношения. Цената, която днес плащат голям брой индивиди, 

групи, организации и цели общности, придържащи се и адаптиращи се към този 

дефанзивен, егоцентричен и неавтентичен начин на човешки живот, е 

превръщането (регресията) им в асоциални личности, псевдо-общности и 

псевдо-организации с нарцистични функции и потребителски ритуали за 

самообслужване на собствения интерес и експлоатиране и манипулация на 

другите извън затворения им кръг. Цената на нарцистичния консумаризъм е 

още по-висока за всеки от нас поотделно – нарцистично скъсване на връзката с 

действителността и с другите в нея, фалшива Аз-идентичност и невтентични, 
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изкуствени и комформни (престорени, натрапени и обсесивни) преживявания, 

поведения и отношения с другите и света. 

Третата системно-психодинамична хипотеза тук е, че наред с 
нарцистичната защитна психодинамика на масовото потребителство в 
живота ни на индивидуално, групово, организационно и обществено ниво 
действа още една по-базисна невротична психосоциална защита - 
дисфункционалната съпротива на доминиращия тотален икономически 
редукционизъм. Болшинството икономически и управленски теории – ако ги 

разгледаме през призмата на аналитичната социална психология, - са по 

същността си защитни, квази-научни рационализации и интелектуализации, 

конструирани като концептуални и идеологически системи за поддържане на 

индивидуалистичния, фрагментиращ обществения живот егоцентричен 

(нарцистичен) уклон на Аз-а, групата, корпорацията, управляващата социална 

подгрупа (икономическите и политически елити) да поставят себе си и интереса 

си над обществения интерес. В условия на нарастващи несигурност и страх, 

преживявани при изчезване на по-рано стабилните социални ориентации, 

публични и културни институции и организиращи идеологии, те действат като 

групови, организационни и дори обществени защитни механизми срещу 

безспокойството и парализиращите преживявания, че ни застрашават 

неизбежни икономически, екологични и културни загуби, жертви и катастрофи, 

ако се оттеглим от протекцията на интереса на елитите. Тоталният 

икономическият редукционизъм и свързаните с него хегемонни рационализации 

за икономическа целесъбразност и ефикасност са се превърнали днес в 

основен двигател на организационното развитие в бизнеса и в 

политикономическа рамка на държавната политика – като в случая с 

нерегулираните и дерегулирани финансови пазари и използваните там 

фрапантно ирационални дериватни инструменти. И като държавните политики 

обслужващи банковите институции-кредитори на първо място. „Чия 

обслужваща идеология са те?” и „Кой има полза от тях?” е два правилни 

въпроса. 

Както всички други психосоциални защитни механизми, обаче, 

икономическия редукционизъм и нарцистичния консумаризъм имат и 
много неприятни странични ефекти, които сами по себе си водят до вторично 
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нарастване на тревожността и затяжни (хронични) тревожно-депресивни 

кризисни преживявания на индивидуално, групово, организационно и социално 

равнище. Издигането на икономиката и на потребителския пазар като 

хегемонни обществени институции в живота на хората е само по себе си процес 

с неясен и труден за прогнозиране резултат  както напоследък ни демонстрират 

световните финансови и фондови пазари, всеобщата свръх-задлъжнялост на 

държавите и отчуждението на хората от базисни човешки отношения като 

отговорното родителство, гражданската активност и емпатичната солидарност. 

Оказва се, че ако едно предприятие или една държава, например, днес искат 

да оцелеят и да се развиват непременно следва да си вдигнат погледа от това 

да имат добре балансирани приходно-разходни счетоводни книги и да 

генерират системно дефицити, т.е. да живеят на кредит и да задлъжняват, за 

да оцеляват и да се развиват като потребители на заеми и доставчици на 

услуги, заплатени чрез трупане на още дълг.  

Ако реалните работни задачи на хората, организациите и институциите в 

обществото се редуцират само и единствено до протекцията и промоцията на 

индивидуалистичните икономически интереси и цели в тях, и те започнат да се 

решават със защитно-компенсаторните механизми на доминиращия 

икономически редукционизъм и масов нарцистичен консумаризъм в 

организацията на обществените отношения, системната психосоциална криза 

на човешката цивилизация е не само неизбежна, но и може да се очаква да е с 

много висока човешка цена. А това ще е така, защото този невротичен 

дисфунционален подход в организацията на отношенията между хората 

неизбежно представя за легитимни и прогресивни ресурсната, 

информационната и властова асиметрия и несправедливостта на отношенията 

между страните в диадата „доставчик – потребител”, В това изопачаване на 

картината на обществената действителност индивидите, организациите и 

общностите в обществото подменят действителните си и наистина естествени 

(автентични) задачи като хора с частно икономическите си интереси, а 

поведението и манталитета им престават да бъдат автентични, етични, 

креативни и просоциални – т.е. хуманни. Дехуманизацията е масова, 

еманципацията (очовечаването) на обществения и организационния живот – 
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отложена! Такава е цената на икономическия растеж и потребителското 

щастие. 

Четвъртата системно-психодинамична хипотеза е, че като психосоциална 

защита икономическия редукционизъм поставя методите за постигане на 
добра икономическа практика на мястото на същинските цели на 
социалните по същността си организации и институции в човешкото 
общество. Основният виновник за тази подмяна са текущите нарцистично-

ориентирани управленски практики на мениджъриализма и социалния контрол. 

Както нарцистичния консумаризъм, така и тоталния икономическия 

редукционизъм са инструментални, идеологически концепции (защитни 

фантазии и рационализации) на икономическите и политически елити на 

съвременния свръхкапитализъм. Под сянката на тяхната защитна функция, 

съвременният мениджъриализъм  се превърна в легитимен императив в 

организациите да се правят „бързи” пари, да се преследват краткосрочни 

печалби, да се търсят все по-печеливши форми на манипулиране на 

потребителите на пазара. А това довежда и до неизбежно обезценяване както 

на човешкия труд (на поведението, творчеството в полза на общността, 

обществото, човечеството) - до превръщането му в „стока” на пазара на труда, -

така и до цинично редуциране на човешките отношения до търсене и 

предлагане на лесно заменими „човешки ресурси за управление” и 

„потребителски пазари”.  

Чрез психодинамичните механизми на груповата, организационната и 

социалната регресия на мястото на стремежа на хората към реална социална 

ефективност на организациите се постави тяхната парциална икономическа 

ефикасност. Частните принципи на финансово-банковия мениджмънт 

безоснователно се фетишизираха и така днес се представят за обща, 

универсална управленска методология по законите на несъзнателната 

психодинамика на примитивните защитни механизми като разценпването, 

заместването, изтласкването и проективната идентификация. Като добавим и 

факта, че основно допускане на мениджъриализма си остават несъзнаваните 

допускания за зависимост, борба и бягство и съчетаване (по Бион), съгласно 

които собствениците и мениджърите запазват асиметрично за себе си 

функцията контрол и разпределение на продуктите на съвместната трудова 
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дейност става ясно, че много управляващи и властимащи днес чувстват и 

мислят себе си и дейността си като напълно различни от това, което 

управляват и ръководят – човешки общности, а не икономически апарати за 

самообслужване на интересите им. Подобно масово защитно „разцепване” и 

изопачаване на картината за организационната и обществена действителност в 

масовото съзнание води след себе си откъсване от ангажимента със 

справянето с първичните работни задачи на организацията или институцията, 

която се управлява. Така неизбежно се губят ценни психосоциални ресурси и 

капацитет, а същинските социални и човешки задачи на организациите, 

общностите и обществото се подменят с удобни за политиците и мениджърите 

защитно-компенсаторни образувания – модели за бизнес ефективност, 

лобистки доминирани закони и обществени политики и стратегии формулирани 

без пълноценно информиране и участие на гражданите. Типичен пример са 

реформите у нас, които страдат хронично от тежък политикономически 

редукционизъм и очеваден клиентилизъм. 

Петата системно-психодинамична хипотеза е, че на мястото на 
организациите и институциите в обществото, които по-рано пораждаха 
отношения на свръхзависимост и безпомощност, сега стоят конкурентни 
корпоративни и олигархични структури, действащи на основата на 
инструментален свръхиндивидуализъм и клиентилизъм. Бившите 

тоталитарно-бюрократични системи, които превръщаха индивидите, групите и 

общностите в обществото ни в зависими обекти за политическо-полицейска 

репресия предоставяха своите унифицирани защити на своите лоялни и 

покорни членове на цената на тяхната автономност и ги удържаха в контейнера 

си.  С промените, които настъпиха през последните 25 години ценностите и 

практиките на консумаризма, индивидуализма и клиентилизма запълниха 

вакуума оставен от идеологическите, бюрократични и полицейско-репресивни 

психосоциални защити и контейнери от миналото. Прегърнати бяха 

философията и политиките на т.нар. „свободния” потребителски пазар с 

неговата вградена ресурсна, информационна и властова асиметрия и 

манипулативната  пропаганда на социо-културната „невроза” на нашето време 

като прогресивна масова идеология. Оттеглянето на държавата от редица 

сектори на обществения живот също ускори промените в институционалната 
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култура и свързаните с това поведенчески норми и модели. Масовият 

злокачествено-нарцистичен консумаризъм запълни освободените места с нови 

психосоциални защитни механизми и фантазми за масова  употреба: „Аз съм 

свободен да избера какво искам”, „Конкуренцията винаги води до по-високо 

качество и по-ниски цени”, „Колкото повече се продава и консумира – каквото 

и да е, - толкова по-добре”; „Потребителят е лоялен на доставчика си и не 

му задава въпроси за какво точно плаща”.  

Оказва се, обаче, че психосоциалните защитни механизми на глобалния 

консумаризъм и тоталния икономически редукционизъм са по-скоро 

психодинамични схеми с фасадни функции в служба на  интереса на един 

абстрактен „свободен” индивид, отколкото полезни инструменти за защита на 

интересите на общността, обществото и човечеството. Достатъчно е да 

споменем тук екологичните последици на масовия консумаризъм и 

икономическия редукционизъм. Отчитайки това, което знаем от съвременната 

системна психодинамика и аналитичната социална психология, този независим 

индивид е по-скоро мит или патологично изолиран от общността си егоцентрик. 

В рамките на политикономическия редукционизъм и глобалния нарцисизъм на 

консумаризма обществените отношения се редуцират до икономически 

транзакции и чисто инструментални, клиентилистки  взаимодействия, 

изключващи изграждането и поддържането на ключовия психосоциален 

капитал на доверието и продуктивната, реципрочна взаимозависимост на 

хората чрез опити за справедлива и симетрична организация на социалните 

взаимодействия. В резултат, групите, общностите и организациите в 

обществото са все по-несигурни вместилища на обществените напрежения и 

тревоги и източници на механизми за психосоциална и институционална 

защита за своите членове. И те - на свой ред, - психодинамично се оттеглят с 

лекота, отчуждават от тях и от тяхното ефективно функциониране и развитие.   

На мястото на свръзависимостта от близкото минало, българинът днес е 

приел пара-адаптивни, квази-автентични защитно-компенсаторни модели на 

инструментално, клиентилистко обвързване чрез идентификацията си с 

агресора, водещо до несъзнателно съчетаване с управляващите елити, псевдо-

независимост и психосоциално травматично отчуждение от общността и 

себеотчуждение от собствените си автентични потребности и преживявания 
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(интрапсихична неавтентичност). Или е зает с изграждане и възпроизводство 

на една кризисна, фалшива Аз-идентичност на все по-задоволен потребител и 

все по-успешно отстояващ частния си икономически интерес, или със системно 

изтласкване от съзнанието си на автентичните си вътрешни потребности и 

желания, избирайки бягството от проверката на действителността, регресията и 

деперсонализацията. При това приема рационализациите и фантазмените 

статуси на масовия нарцистичен консумаризъм и тоталния икономическия 

редукционизъм като компромисни решения със социална психодинамика 

еквивалентна на вторичния злокачествено разстроен нарцисизъм на Аз-а. И от 

какво се вълнува все повече – от оцеляването и статуса си, от реализацията си 

на всяка цена като „все по-свободен да избира консуматор” и „успяващ да трупа 

все по-големи печалби бизнес-собственик или мениджър”. 

За излизане от кризата на човешката цивилизация очевидно е нужна 

нова надеждна концептуална парадигма за преосмисляне и развитие на 

взаимозависимостта в диадата „доставчик – потребител” отвъд сегашната 

примитивна защитна инструменталност на вторичния нарцисизъм на 

консумаризма и икономическия редукционизъм. И ако хипотезите, които се 

опитах да представя от системно-психодинамична гледна точка са коректни, 

отговорът, който произтича от приемането им е всъщност нов въпрос: „Как да 

хуманизираме и обогатим отношенията между хората във всички техни 

проявления и среди (семейството, училището, работата, 

здравеопазването, гражданското общество, културния живот, пазара и 

политиката) отвъд масовия нарцистичен консумаризъм и тоталния 

икономическия редукционизъм, породили текущата криза на човешката ни 

идентичност?”, „Как да изградим освободени от инструменталността на 

икономическия редукционизъм и нарцистичния консумаризъм пълноценни и 

устойчиви човешки отношения в организациите и обществото, които да ни 

водят към качествено ново ниво на справяне със задачите, пред които сме 

изправени като хора, като човешка цивилизация?”  

Мисля, че само съвременната системна психодинамика и аналитична 

социална психология има какво да предложат в отговор на тези въпроси. А 

вие? 
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Логичната причина за изследването на ефективността на мениджмънта и 

организацията от гледната точка на психодинамиката на човешките системи е 

търсенето на възможности да се разкрие сложността на отношенията в 

организациите, които се мобилизират или блокират от човешките емоции и да 

се покаже как не само публично изразяваните емоции, но и тези, които 
остават капсулирани в несъзнаваното на индивидуално и колективно 
ниво отразяват и повлияват властовите взаимоотношения в 
организацията. 
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ГЛАВА 66: 
РАБОТАТА С ЕМОЦИИТЕ  
– В ЦЕНТЪРА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС 
 

Важно е да се разбере как  точно взаимодействията между емоциите и властта 

(системите за управленски контрол) в групите и организациите пораждат 

изненадващи ограничаващи или освобождаващи  човешки поведения и 

взаимодействия. 

Организационните консултанти, които приемат методологията на 

системната психодинамика  не се занимават толкова и само с дълбинното 

изучаването на личния емоционален живот на хората в организациите 

(независимо дали става дума за връщане към по-ранни, инфантилни и незрели 

преживявания и модели на поведение, или за развитие на самопознанието, 

автентичността и емоционалната интелигентност) (Neumann, 1999; Gould, 

Stapley & Stein, 2004). Те правят постоянно опити да разберат какво ни 
разкриват за организацията като комплексна система колективните 
емоции и преживявания на хората в нея (Armstrong, 2004).  

Емоциите - както осъзнавани, така и неосъзнавани, - се преживяват на 

индивидуално ниво, но се пораждат и се изразяват на колективно ниво в 

отношенията между хората като се преплитат тясно с политическите, 

властовите проблеми, с контрола в организацията. Като пример ще ви дам 

това, че за управлението на единомислието (постигането на консенсус) 
при вземането на решения в групите и организациите може да е нужна 
една или друга система на емоционален свръх-контрол (емоционална 
репресия) на автентичните емоции и други преживявания на хората в групите и 

организациите. Погледнете към всяка една конкретна ситуация на гласуване в 

организационния и социалния си живот и ще разберете точно за какво става 

дума. И наистина, колко често през последния месец сте осъзнавали, че сте си 

„прехапвали езика” и не сте заявявали истинската си позиция по даден въпрос, 

за който гласувате в група, само защото сте усещали, че мнението ви няма да 

повлияе на решението на болшинството? Честният отговор е: „По-често, 

отколкото бих искал(а)”. 

Потенциалната връзка между теориите в груповата и организационната 

психодинамика, от една страна, и критичните изследвания върху 
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компетентността на организационния мениджмънт е в синтеза на приносите и 

на двете концепции за разкриването на това как манипулацията на 
индивидуалната и колективната идентичност всъщност структурира и 
поддържа властта в организациите и прави хората на всички нива в нея 
съучастници в нейното установяване и упражняване (Kersten, 2001). 

Емоциите, човешките преживявания и властта, управленския контрол в 

организациите се сблъскват в ежедневните процеси на организационно 

управление и в организационната психодинамика като релните властови 
отношения в организационния живот се конструират в това 
взаимодействие помежду им. Може да не ви изглежда така, но всъщност е 

точно така – мениджмънта е функция на човешката емоционалност. 

Това ни насочва към изследването на „политическата обвързаност” на 

хората в организациите (Sievers, 2001), т.е. на взаимодействието между 
колективните емоции и организационната идентичност и политическата 
динамика на вътрешногруповите, междугруповите и организационните 

отношения. 
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ГЛАВА 67: 
СИСТЕМНО-ПСИХОДИНАМИЧНИЯТ ПОДТЕКСТ 
И КОНТЕКСТ НА ГРУПОВИЯ ТРЕНИНГ 

 

По скромната ми и по всяка вероятност неточна оценка работещите 

професионално с различни тренинг групи в България само през последните 

двадесет и пет години са се увеличили над 50 пъти. Огромен брой тренинг 

програми се инициират и протичат под шапката на т. нар. „управление на 

човешките ресурси”. Реализират се множество проекти за промяна, за собствен 

групов опит, за развитие на „меки” и „твърди” умения, и за решаване на 

социални  и организационни проблеми, в които основният формат е този на 

обучението в група и развитието на организационно значимите комптенции на 

хората.  

Разширен е и обхвата на усилията на организационните консултанти и 

мениджърите във всички сектори на обществено-икономическия живот да 

формират ефективни работни екипи.  Не бива да се забравят и тренинг групите 

в образователната система, в инициативите на неправителствените 

организации, в програмите за психотерапия и личностно израстване. 

Обобщено, може да се каже, че тренинг групите са масово използван 
формат и типична среда за организация на процесите на учене и промяна, 

и това само по себе си е достатъчно основание да си зададем въпроса за 

статуса на тяхното разбиране от научноизследователска и приложна гледна 

точка, особено ако се отчетат нарастващите изисквания към професионалната 

подготовка на водещите тренинг групи и груповата работа на организационните 

консултанти (Димитров, 1992, 2006; Dimitrov, 2008). 

В огромната по обем психологическата литература за групите и 

груповата динамика, публикувана през последните 100 години, значително 

внимание се отделя на разграничаването на афективните и ориентираните 
към решаване на конкретни задачи поведения в тренинг групите. 

Преобладава мнението, че съгласуването им е основно предизвикателство, 

което може да се разглежда и като системна характеристика на  тренинг 

групите. Нерядко отказът и неумението да се работи с емоционалните, 

психодинамичните и групово-динамичните аспекти на груповия живот на 

тренинг групите и произтичащите от тях пренебрежение и „слепота” за ролята 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

752 

 

на груповата и организационната психодинамика се определят като основната 
причина за неудовлетворителните резултати при решаването на задачите, 
с които се натоварват тренинг групите като среда за учене, промяна, 
справяне с проблеми.  

От най-обща системно-психодинамична гледна точка подобна практика в 

тренинг групите се определя като ненаучна, редукционистична и 
манипулативна, защото самото осъзнаване на емоционалните процеси и 
груповата динамика в тренинг групите е тяхна първична работна задача с 
решаващо значение за последващото постигане на другите им цели – 
продуктивност, обучение, развитие, лечение.  

Така на преден план излиза основният въпрос в системната 

психодинамика на тренинг групите, а именно как се развиват тренинг групите, 
съществува ли универсален модел на тяхното развитие, с който следва 
да се съобразяват всички, които възнамеряват да използват формата на 
тренинг групите за едни или други цели.   

В търсенето на отговор на този въпрос се достига и до двете ключови 
системно-психодинамични предизвикателства в живота на тренинг 
групите. Те са свързани с това: 

• как участниците в тренинг групите се справят с проблема за властта в 

организациите, от които идват в тренинг групата (системно-
психодинамичния контекст на груповия тренинг)  

• и с проблема за реалните интрапсихични процеси и човешките 

отношения между участниците в тренинг групата (системно-
психодинамичния подтекст на груповия тренинг). 

 

От отношението към тези системно-психодинамични предизвикателства 

към груповия тренинг зависи как тренинг-групите (Т-групите) достигнат до 
желаното състояние на целенасочено функциониране и пълноценно 
развитие като среда за учене и развитие (Alderfer, 1998; Hirschhorn, 1999; 

Jarrett & Kellner, 1996; Kernberg, 1984, 1998; Kets de Vries & Miller, 1984; Miller & 

Rice, 1967; Morgan & Тhomas, 1996; Paul, Strbiak, & Landrum, 2002; Seel, 2001; K. 

K. Smith, 1982; K. K. Smith & Berg, 1987; Vogler, 2000; Volkan, 1999a, 1999b).  От 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

753 

 

отговорите на тези фундаментални системно-психодинамични въпроси зависи 

и това как се решават и практическите въпроси като:  

• „Кой всъщност ръководи тренинг групата и как в нея се споделя 

и променя властта в организациите?”; 

• „Нужно ли е тренинг групата да е сплотена, за да осмисли 

целите си и потенциала си?”; 

• „Дали са здравословни конфликтите и конфронтациите в 

тренинг групата и ако да, кога и как?”; 

• „Дали емоционалната близост и привличането между двама от 

участниците в тренинг групата подпомага и ли затруднява 

функционирането и развитието на групата?”; 

• „Как в наистина зрелите тренинг групи зависимостта 

прераства в независимост и осмислена социална 

взаимозависимост?”; 

• „Как поляризацията и идеализираното уеднаквяване на 

членовете на тренинг групата създават предпоставки за 

повече или по-малко ефективно овладяване на отношенията и 

конфликтите?”; 

• и „ Дали изследването на груповата динамика от самата 

тренинг група води до подобряване на функционирането и 

развитие на членовете й в техния реален организационен 

живот?”. 

Съществуват различни отговори на това предизвикателство към тренинг 

групите. Два от тях са отчетливо представени в литературата и в практиката – 

системно-психодинамичния модел на тренинг групата (Bion, 1961; Foulkes, 

1964; Freud, 1921; Kernberg, 1984; Klein, 1959; Miller, 1998; Slater, 1966; Yalom, 

1995) и моделът на аналитичната социална психология (Back, 1972; 

Golembiewski & Blumberg, 1977; Lewin, 1943; Maslow, 1970; Moreno, 1953; 

Rogers, 1970; Shaffer & Galinsky, 1989). И двата подхода признават значението 

на отношенията между осъзнаваните и несъзнаваните процеси в тренинг 

групите, но се различават и редица съществени въпроси.  

Системно-психодинамичният модел за груповия тренинг е преди 

всичко обвързан с концептуалния апарат и практиката на груповата и 
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организационната психодинамика, а социално-психологическия модел – с 

понятията и решенията в аналитичната социална психология. Това, което ги 

обединява донякъде е самоопределението им като опит да се направи принос 

за създаването на една по-пълна, системно-психодинамична и 
интерактивно-процесуална картина на тренинг групата, в която груповото 
поведение се описва и изследва с внимание насочено върху отношението 
между емоционалните и несъзнавани процеси и осъзнаваните и 
рационални процеси на междуличностно взаимодействие в точно 
определен организационен и социален контекст (McLeod & Kettner-Polley, 

2006).  

Внимателният концептуален анализ на различните системно-

психодинамични подходи установява наличието на три общи за тях теоретични 

допускания за живота на тренинг групата. 

Първото предположение е, че всички тренинг групи са сцена на 
мощни, емоционални процеси, значителна част от които са напълно или 
частично неосъзнавани от членовете на групата. Това допускане се издига с 

аргумента, че съществуват универсални психични процеси, които играят 
роля в емоционалното и психосоциалното развитие на човека и изграждат 
самата основа на социалното му поведение и „системно-
психодинамичния подтекст” в работата на всяка тренинг група (Klein, 

1959).  

Такива интрапсихични процеси, например, са несъзнаваните защитни 

механизми и процесите на пренос и идентификация в тренинг групите. Тема за 

дебат между отделните представители на системно-психодинамичните теории 

остава въпроса дали тренинг групите демонстрират тези процеси на над-

индивидуално, групово ниво, както например твърди Бион (Bion, 1961), или тези 

процеси са мислими единствено на индивидуално равнище, но в групов 

контекст (Foulkes, 1964). В системно-психодинамичната парадигма на груповата 

работа това е въпросът дали груповия анализ е своего рода психоанализа на 

индивидите в група или психоанализа на групата като цяло.  

В системно-психодинамичното организационно консултиране 
груповият тренинг е една от формите за интерактивно-процесуален 
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анализ и учене в практиката насочено към промяна в груповата и 
организационната идентичност на участниците в тренинга. 

Второто основно предположение е, че въпреки, че тези процеси са до 

голяма степен несъзнавани от членовете на една тренинг група, те винаги 

оказват значително въздействие върху междуличностните и груповите  
взаимодействия и организационните отношения  независимо към какви 

рационални цели е насочена работата и програмата на груповия тренинг.  

Третото теоретично допускане е, че довеждането на тези несъзнавани 
процеси до съзнанието на участниците в тренинг групите е необходима 
част от развитието на тренинг групите до едно равнище на подобрена 
групова ефективност и организационна компетентност, т.е. ученето и 

развитието в тренинг групите се нуждаят от един внимателен анализ на 

връзките между осъзнаваната и несъзнаваната групова и организационна 

психодинамика и разбиране на техния системно-психодинамичен подтекст. 

Едно от основните допускания на системно-психодинамичния подход към 

тренинг групите, че груповото поведение въобще, и груповото поведение в 
групите за тренинг, има биологически и екзистенциален произход и е 
еволюционно свързано с процесите на адаптация и оцеляване на хората, 
в които те формират своите групи, организации, социални общности и 
културата си и организират практиката си. Самото съществуване на групата 

се обяснява с инстинкта на човека спонтанно да се събира заедно с другите 

хора, за да си осигури индивидуално и видово оцеляване чрез 

инструменталните възможности на групата и общността за защита и 

възпроизводство. Тези примитивни инстинкти се регулират емоционално и 

емоционалната психодинамика, възникваща в резултат на действието им 

остава съществена за човешките социални взаимодействия, груповия, 

организационния и социалния живот, независимо от формално заявените им 

рационални цели.  

В групите, според редица ранни предшественици на системно-

психодинамичната концепция за груповото функциониране и развитие, 

емоционално наситената психодинамика в групата води до формирането 
на нещо като „групов ум” (Le Bon ,1920; McDougall, 1922) което  позволява на 

групата действа сякаш е един единен, цялостен организъм. Биологическият 
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редукционизъм на тази парадигма е естествено съгласуван с медицинските, 

предимно психотерапевтични модели и наблюдения на тренинг групите, в които  

афективните и психопатологичните феномени естествено насищат и понякога 

доминират груповия живот (Anderson, Anderson, & Glanze, 2001). Оттук и 

естествената медицинско-проблемна ориентация на психодинамичното 

изследване на групите за психотерапия и терапевтичните общности, което 

обвързва ролята на емоционалната психодинамика в груповия живот с 

вниманието към психопатологията, невротизма и примитивните защити на Аза, 

които не винаги са ясно осъзнавани от участниците в групата и са от ключово 

значение за психодинамично школувания наблюдател.  

Тук е полезно за всеки водещ на групов тренинг да погледне назад към 

първоизточниците на много от тези теоретични решения. Фройд работи с 

индивиди страдащи от невроза, но с интерес екстраполира теоретичните си 

изводи в сферата на груповия и социалния живот. Той, например, се изказва 

положително за обяснителните възможности на метафората за „единния групов 

ум”, предложена от съвременниците му Льо Бон (Le Bon, 1920) и Макдугъл 

(McDougall, 1922). Според Фройд емоционалните, психодинамични процеси, 

които стоят в основата на т. нар. „групов ум” са либидонозни и защитни в 

същността си, и са свързани с инстинктите за самосъхранение и репродукция 

на вида (Ettin, Cohen, & Fidler, 1997; Long, 1992). Стадиалната теория на Фройд 

за развитието на Аз-а, описваща промяната в способността на индивидите да 

контролират несъзнаваните импулси и процеси в психичния си живот, остава 

дълбоко в ядрото на водещите системно-психодинамични модели на груповия 

живот. Така например, Бион твърди, че всяка една група действа в един или 

друг момент от живота си сякаш се намира на един или друг етап на 

психосексуално развитие.   

Клайн (Klein, 1946, 1959) също оказва съществено влияние върху 

развитието на системно-психодинамичната теория за груповото поведение. 

Според нея развитието на висшите структури на личността (Аза и Супер-Аза) е 

резултат от действието на защитните механизми, които предпазват психиката 

от тревожността. Понятията, въведени от Клайн  за процесите на разцепване, 

проекция и  проективна идентификация („процесът, чрез който фантазните, 

разкъсани страни на Аз-а се проектират върху другите хора така, че те да се 
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възприемат като притежаващи тези страни на Аз-а, а индивида да постигне 

идентифицирането си с тях” (Long, 1992,p. 28)), се прегръщат от 

последователите й, които ги вграждат в сърцевината на системно-

психодинамичния модел на груповите отношения (Bion,1961). Според Бион 

именно Клайн демонстрира чрез разбирането си за проективната 

идентификация как взаимодействието между хората може да възниква и 

протича на несъзнавано ниво. Този аргумент придобива статуса на крайъгълен 

камък в сградата на системно-психодинамичната теория за реалния подтекст в 

работата на всчка тренинг група. Кернбег (Kernberg, 1998) предоставя богат 

емпиричен материал не само от психотерапевтичните групи, който 

потвърждава, че „независимо от индивидуалната зрялост и психична 

интеграция на хората в една група, определени условия в групата предизвикват 

регресия и така активират действието на по-примитивни психични образувания” 

(p. 7).  

Уилфред Бион е безспорно най-изтъкнатия  теоретик в 

психодинамичното изследване на групата (Kernberg, 1998). Теорията и 

методите му на работа се използват в изследването на групи с различни цели, 

контекст и размер, в това число и в тренинг групите. В Тавистокския институт за 

човешки отношения в Лондон Бион осъществява масивни експерименти в 

областта на груповата работа, вътрешно-груповите и междугруповите 

отношения в различен организационен и социален контекст (Bion, 1961). 

Имайки психоаналитична подготовка, Бион приема без затруднение изходната 

теза, че групата действа като едно обособено цяло. Но заедно с това, той 

успява да постигне новото за неговото време разбиране, че тренинга и 

психотерапията на индивиди в групова среда, от една страна, и тренинга и 

психотерапията на групата като едно цяло, от друга,  са две доста различни 

неща. Създаденият от него Тавистокски модел за групова работа, в който 

вниманието е насочено към групата като едно цяло, открива нови възможности 

за изследване на тренинг групите и групите за психотерапия.  Така се достига 

до класическото разбиране за груповата култура в тренинг-групите. Самият 

Бион говори често за два типа култура в тренинг групите. Едната е тази, която 

характеризира групите чрез ангажирането им с комплексни рационални цели – 

развитие, производителност, творчество (културата на работните групи), а 
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другата е тази, при която групите действат така сякаш са се събрали за 

решаването на някаква различна от официално заявената задача (културата на 

групите с базисни несъзнавани допускания).  

Групите с изходни несъзнавани допускания съществуват като сенки, 

проявяващи се на паралелното, несъзнавано равнище в живота на тренинг 

групите. Бион ги определя като биогенетично ядро, което е универсално за 

всички човешки групи и общности.  Милър (Miller, 1998) доразвива 

биогенетичната концепция на Бион, изтъквайки ролята на инстинктите за 

самосъхранение и репродукция. Първият от тях е отговорен за търсенето на 

удоволствие и избягването на болката в динамиката груповото функциониране 

и развитие. Търсенето на удоволствие е свързано с осигуряването на храна и 

топлина от майчината гръд (или заместителите й), както и със зависимостта от 

майчината грижа. Тази зависимост се асоциира и с конфликтните ни емоции на 

агресивност към този, който се грижи за нас, пораждащи се от тревожността, 

която предизвикват чувствата на зависимост, както и гнева, когато се 

гърдата/грижата се оттегля от нас. Тези мощни емоции на агресия и гняв са 

обвързани и с интинкта да се избягва болката. Ролята на тези две страни на 

инстинкта за самосъхранение е да гарантира добри шансове на инстинкта за 

възпроизводство на вида, който насища груповия живот с либидонозните 

чувства на привличане и любов.  

Както вече стана дума в друг контекст Бион описва три вида групови 

култури на базисните допускания в това число и в тренинг групите в една или 

друга организационна и социална среда. Всеки един от тях е със специфична 

афективна окраска и психодинамичне подтекст, извлечени от трите базисни 

инстинкта – избягването на болката, търсенето на удоволствие и стремежът 

към възпроизводството.  

Конфликтът между търсеното удоволствие, получавано от полагащия 

грижи, и агресивността към него, пораждано от зависимостта от него е в 

основата на базисното допускане на зависимостта  в тренинг групите. Тренинг 

групите, които функционират в рамките на това допускане действат така сякаш 

се нуждаят от постоянно обгрижване. Членовете им търсят лидер, който да им 

каже, да ги научи какво да правят, да ги увери, че правят каквото трябва, т.е. да 

се поеме грижата за тях.   
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Тренинг групите, които функционират в рамките на допускането „борба-

бягство” се държат свръхемоционално, така сякаш са изправени пред враг и 

заплаха да загубят битката. Нужен им е някой, т.е. водач, който или да ги 

поведе към победата, или към сигурното убежище.  

Енергията на репродуктивният инстинкт е отговорен за емоционалната 

характеристика на тренинг групите, функциониращи в рамките на базисното 

допускане на съчетаването. Тези групи са изпълнени със силни чувства на 

очакване и надежда, а вниманието им е насочено към отношенията между тези 

от членовете на групата, от които се очакват да родят „месията”, който да 

освободи групата като цяло от тревогите и проблемите й. Това, което е от 

решаващо значение за тренинг групите в тази култура е поддържането на 

чувството за оптимистично очакване, а това означава, че решенията и месиите 

трябва да останат в споделените надежди, проекти и идеали на групата.  

В контраст, културата на ефективно работещата тренинг група се 

отличава с рационалността си и ориентацията си към ясно дефинираните и 

осмислени от хората в групата работни задачи, а не към емоционалната 

психодинамика на членовете си. В ефективно работещата тренинг група се 

изгражда организация, която е адекватна за работната й задача; тренинг 

групата е рационална в действията си, а членовете и получават признание не 

заради статуса си и мястото си в групата, а заради реалния принос в работата 

и развитието на групата. Тренинг групите в тази работна култура открито 

признават вътрешните си несъгласия, не се боят от промяната и не се 

тревожат за загубата и промяната на идентичността си изправени пред нуждата 

от промяна на състава си или отчитане на изискванията на организационния и 

социалния контекст, в който функционират (Miller, 1998, p. 1497). Тренинг 

групите в тази култура са зрели, осъзнати и рефлективни, и в този смисъл, са 

практически относително рядко наблюдавани случаи на човешки общности, 

надделяли над естествената предразположеност на хората да изграждат 

груповата си култура в рамките на едно или друго несъзнавано базисно 

допускане, както предвижда в модела си Бион (Bion, 1961, p. 138): „Участието в 

групово поведение в рамките на базисните допускания не изисква тренинг, опит 

или психично развитие. То е незабавно, неизбежно, инстинктивно”.  
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След Бион някои автори предлагат предефинирането на груповите 

култури, описвайки допълнителни базисни допускания, които действат на 

несъзнавано, автоматично ниво (Hopper, 1997; Turquet, 1985) и подлагат на 

известна ревизия концептуалните му конструкции (Brown, 2000; Shambaugh, 

1985). Въпреки това, трите оригинално определени култури запазват 

централното си място в интерпретацията на груповата динамика от гледната 

точка на системно-психодинамичната парадигма. И това не е случайно, 

груповите култури на Бион са аналог на „То”, на несъзнаваното в теорията на 

Фройд.  

На индивидуално ниво развитието и зрелостта предполагат индивида да 

се научи да контролира импулсите си, идващи от несъзваната психика, от „То”. 

Аналогично, зрелостта на една тренинг група е резултат от развитието на 

способността й да контролира импулсите си да остане да функционира в 

рамките на културата на едно или друго несъзнавано базисно допускане. 

Тренинг групите, които не осмислят този императив на груповото  развитие и не 

успеят да се издигнат над тези естествени и автоматично действащи 

модалности на групово-динамичното си функциониране и развитие се 

сблъскват неизбежно с регресивните психодинамични сили в живота си, които 

възпират прогреса им и препятстват решаването на заявените им работни 

задачи (Karterud, 2000; McLeod & Kettner-Polley, 2006).  

Както индивидуалното несъзнавано може да играе положителна роля за 

развитието на личността, така и груповите култури на базисните допускания 

могат да окажат силно благотворно влияние върху развитието на една тренинг 

група от системно-психодинамична гледна точка:  

• например, емоциите, с които е наситена груповата култура на 

зависимостта могат да се окажат решаващи за развитието и 

ефективната работа на тренинг групите, в които имплицитната 

работна задача е грижата и помощта за нуждаещите се от грижи и 

подкрепа в груповия, организационния и социалния контекст, в който 

живеят и работят участниците в тренинг групата;  

• агресивността, характерна за груповата култура „борба-бягство” има 

значителен потенциал в тренинг групите в бизнеса и армията, в които 
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ученето и промяната са свързани със задачи като съревнованието и 

надмощието;  

• и накрая, надеждата и оптимизма на очакването в груповата култура 

на съчетаване може да е градивен донякъде фактор в развитието на 

тренинг групи ангажирани с търсенето на ефективни и творчески 

решения.  

 

Според мен това, с което в практичен план емоционално зрелите, 

пълноценно функциониращи тренинг групи се отличават от останалите е 

именно тяхната способност да използват и направляват емоциите и 
преживяванията на членовете си, с които се характеризира груповата им 
психодинамика за решаване на работните им задачи и за адаптация в 
динамичния им организационен и социален контекст. 

Бион въвежда още едно изключително важно за завършеността на 

системно-психодинамичната концепция за ефективната тренинг група понятие, 

а именно „валентността”.  Под валентност се разбира готовността на 
индивида да се включи в групата при изграждането и осъществяването на 
груповата култура в рамките на едно или друго базисно допускане. 

Високата валентност е налице когато даден член на групата се включва 

цялостно в живота, в груповата динамика на групата, в текста, подтекста и 

контекста на груповия тренинг (Bion, 1961, p. 103).  С това понятие още веднъж 

системно-психодинамичния подход подчертава един от фундаменталните си 

постулати за групите като цяло, и за тренинг групите в техния организационно-

психодинамичен контекст, в частност. Емоциите, груповата и организационната 

психодинамика са фундаментални за човешката природа и са неотменна част 

от социалните взаимодействия в тренинг групата.  

Тренинг групите са неизбежно системно-психодинамични, дори 
когато много треньори и консултанти не съзнават добре това и го 
игнорират в груповия процес на обучение и развитие. 

Основната разлика между системно-психодинамичния подход и подхода 

на аналитичната социална психология към тренинг групите е в това, че 

социално-психологическия подход е насочен преди всичко към разкриването и 

реализацията на човешкия потенциал, а не върху коригирането на 
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дисфунционалното (разстроеното) в груповия, организационния и социалния 

живот. Оттук и акцентът му върху развитието и актуализацията на груповия и 

организационния потенциал при изследване на груповата и организационната 

психодинамика. Това е обща линия в творчеството на най-известните 

представители на това направление -  Курт Левин, Ейбръхам Маслоу, Карл 

Роджърс и Джейкъб Морено, и практическа рамка в дейнoстта на институция 

като NTL в САЩ (National Training Laboratory) (Back, 1972; Bradford, Gibb, & 

Benne, 1964; Cooper & Mangham, 1971; Golembiewski & Blumberg, 1977; Shaffer & 

Galinsky, 1989), в която буквално тренинг групите получават името си в 

контекста на метода на T-групата (T като тренинг) през 1946 г.  

За разлика  от Тавистокските групи, които са тясно свързани с работата 

на психоаналитично подготвените сътрудници на Тавистокския институт в 

Лондон и с груповата психотерапия, Т-групите инспирирани от  NTL се 

превръщат в едно демократично и много мащабно социално движение за 

реализация на човешкия потенциал с много имена и лица (Faith, Wong, & 

Carpenter, 1995; Weigel, 2002). Въпреки различията си, обаче, Тависток и NTL 

споделят не само интереса си към несъзнаватите процеси и ролята на 

груповата и организационната психодинамика в живота на тренинг групите, но и 

разбирането, че експлицитното ангажиране с тези процеси в груповия тренинг и 

груповата работа на организационните консултанти може само да е 

благотворно както за развитието на тренинг групите и ефективността на 

груповия тренинг, но и за усъвършенстването на организационните отношения 

и организациионния живот на хората, които формират и работят в тренинг 

групите. 

Първият семинар, в който официално се използва термина „Т-група” се 

провежда под ръководството на Курт Левин през 1946 година (Back, 1972; 

Shaffer & Galinsky, 1989) с участието на Роналд Липит, Кенет Бене и Лелънд 

Брадфорд. Във вечерните сесии на екипа от фасилитатори и наблюдатели, 

които изучават влиянието на груповите дискусии върху промените на нагласите 

се дискутира случилото се в групата през изминалия ден. Левин удовлетворява 

искането на няколко от участниците да присъстват на тези сесии и в резултат, 

те предоставят богата допълнителна информация на екипа и въвличат и 

останалите членове на групата в дискусиите. Тези срещи за обратна връзка и 
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групова рефлексия върху работата на тренинг групата се превръщат в 

своеобразна централна част от програмата на семинара и Левин и колегите му 

решават да провеждат в бъдеще всички свои семинари като включват в 

програмата им подобни сесии. Именно тези сесии в работата на групата стават 

известни като „Т-групи”. За съжаление, скоро след това Курт Левин умира. Но 

през 1947 година колегите му създават известния Център за изследване на 

груповата динамика в Масачузетския технологичен институт и изследванията 

продължават. 

Така, с личния принос на Курт Левин (Lewin, 1943, 1948) и с отчетлива 

преориентация от наблюдението на индивидуалната психодинамика в групата 

от експерти към съвместно проучване на груповата психодинамика в 

организационен и социален контекст, в контраст на ранната психодинамична 

концептуализация, се ражда аналитичния социално-психологически подход към 

тренинг групите.  Заедно с нея възниква и парадигмата, която всички днес 

познават като action research (Lewin, 1947, 1948), т.е. систематичното 

лабораторно изследване на дейността на групата в хода на самата дейност 

съвместно и чрез обратната връзка с участниците в групата, станала по-късно 

благодарение на NTL в САЩ крайъгълен камък в архитектурата на 

съвременното организационно консултиране.   

За разлика от първоначалната биологизаторска ориентация на Бион и 

другите психоаналитично подготвени изследователи на групите, Левин и 

последователите му взаимстват концептуални и методически решения от 

физиката и математиката и теорията на отворените системи. В теорията си за 

екзистенциално-психодинамичното поле  Левин (Lewin, 1951) се опира върху 

понятийна рамка от физиката, за да обясни психодинамиката на социалните 

взаимодействия и да разшири концептуалната схема на гещалт-психолозите, от 

които произлиза (Koffka, 1935; Kohler, 1969; Wertheimer, 1959). Идеите на Левин, 

представени в теорията за полето са доразвити в аналитичната социална 

психология на тренинг групите след смъртта му (Bales, Cohen, & Williamson, 

1979; Rice, 1965). Един от основните им постулати е системно-

психодинамичният – несъзнаваните процеси в груповия, организационния и 

социалния живот на хората пораждат сили, които контролират формата на 

взаимодействие между тях като членове на групи, организации и социални 
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общности, също както физическите сили контролират съотнесените движения 

на предметите във времепространството.  

Използвайки методите на интерактивно-процесуалния анализ на 

груповия и организационния живот Бейлс и сътрудниците му (Bales et al.,1979) 

издигат тезата, че междуличностните поведения в тренинг групата могат да се 

определят като вектори с определена насоченост и сила. Поляризацията и 

унификацията на тези вектори в груповата психодинамика на тренинг групата 

могат да се описват и предсказват чрез векторен, интерактивно-процесуален 

анализ. При това, векторите съществуват и действат в тренинг групата на 

множество нива – не само на видимото за участниците и наблюдателите ниво, 

но и на напълно несъзнавано равнище, в пространствата на имплицитните 

ценности и въображението на членовете й.  

През 60-те и 70-те години на XX век интересът към тренинг групите 

нараства изключително много. Това, заедно с преждевременната кончина на 

Курт Левин може би довежда до това, че в терминологично и методологично 

отношение динамичната и аналитичната социална психология на групата не се 

превръща в монолитна и вътрешно съгласувана теория и практика и търпи  

често критики за дифузността си (Back, 1972; Golembiewski & Blumberg, 1977; 

Alderfer, 1998; Walton & Warwick, 1973; Weigel, 2002). Въпреки това, 

благодарение на изследванията и практиката на представителите й в областта 

на груповия тренинг и организационното развитие, системно-психодинамичната 

методология на груповата работа в организациите се оказва невероятно 

жизнена и продуктивна (Campbell & Dunnette, 1968; House, 1967). 

Маслоу (Maslow, 1970), например, посочва аналитичната социална 

психология като добра основа за преодоляване на редукционизма на 

когнитивно-поведенческите подходи към груповия тренинг и организационното 

консултиране. Разбира се, Маслоу почти не работи с групи, но идеите му се 

пренасят в системната психодинамика от Алдерфър (Alderfer, 1987), а след 

това се сливат с тези на Курт Левин и последователите му работите на 

Макгрегър (McGregor,1960), които стават изходна точка на съвременната 

динамична социална психология.  Според Маслоу по-ниските нива в 

йерархията на потребностите наистина са свързани с човешката биология, но 

над тях се награждат и по-висши потребности като потребностите от близост и 
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взаимност, които са централни за груповия живот. Докато за Бион взаимността 

в групата е отражение на репродуктивните импулси на членовете им, намиращи 

се на нивото на базисното допускане за съчетаване, то според аналитичните 

социални психолози тя е свързана с потребностите за самоуважение и 

самоактуализация.  

В самата сърцевина на класическия подход към тренинг групите е идеята 

за личностното израстване и реализацията на човешкия потенциал, а не 

решаването на конкретен проблем, работна задача. Целите на тренинг групите 

като интерактивно-процесуален подход към груповото учене и съвместната 

работа на хората са: 

(1) „прозренията за себе си; 

(2) осмислянето на условията, които препятстват или подпомагат 

ефективното функциониране на групата; 

(3) разбирането на междуличностните поведения в групите, и 

(4) развитието на умения за диагностика на индивидуалното, груповото и 

организационното поведение” (Bennis, 1977, p. 18).  

В тренинг групата отделните й членове се научават как да използват 

придобития в тренинг групата опит, за да решават самостоятелно проблемите 

си в организациите, общностите и социалния си живот.  

Както вече стана дума психодрамата на Морено е също част от 

екзистенциално-психодинамичната традиция в работа с групи още от 1934 

година, когато Морено публикува книгата си Кой ще оцелее?. Морено описва 

безспорния триумф на емоционалната експресия над аналитичните 

интерпретации, с което заявява, че както индивида, така и групата се нуждаят 

от освобождаване чрез спонтанност и изразяване на потиснатите емоции. 

Формално погледнато, психодрамата се определя като „метод, който използва 

драматизацията на личния опит чрез ролеви игри и сценично действие в 

групова среда” (Kipper & Ritchie, 2003, p. 14).  

Но по-важния за развитието на системно-психодинамичната концепция за 

работата на групата принос на Морено е доразвиването на идеите на Зимел 

(Simmel, 1908/1955) в метода на социометрията като съвкупност от подходи за 

изследване на групите и подгрупите в дадена организация или общност. 

Социометрията позволява да се разкрият взаимовръзките между тези подгрупи 
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в групата, при което отделния член на групата се оказва разположен в 

пресечната зона на припокриващите се и взаимнозависими подрупи, 

определени чрез мрежата от социални отношения между членовете си. 

Оригиналните идеи на Левин за полето, на Морено – за социалния атом, и на 

Зимел – за пресичащите се социални кръгове, се превръщат в строителен 

материал за теорията за социалните молекули на Поли и Айд (Polley & Eid, 

1994), които бележат своеобразен връх на физическата  метафора за 

системно-психодинамичната същност на груповия, организационния и 

социалния живот на хората.  

Тук е подходящо да се отбележа, че въпреки наглед много различните 

теоретични ориентации в рамките на системната психодинамика на тренинг 

групата, в началната фаза на развитието си тези класически вече школи 

очевидно силно си повлияват една на друга.  В дизайна на ранните  тренинг 

групи се открива солидния отпечатък на техниките на Тавистокския метод. 

Подходът към организационното консултиране на Тавистокския институт 

разкрива влиянието на „action research” - техниките на Левин. Това особено си 

проличава при изследването на начина, по който Райс (Rice, 1965; Miller & Rice, 

1967) изгражда и емпирично проверява своята теория за отворените системи в 

организационния живот.  

От методологична гледна точка е съществено да се отбележи още нещо 

важно за системната психодинамика. Тя се развива преди всичко в практиката, 

в научно-приложен план, а не като строго научно-изследователски, академичен 

проект. Практическата ориентация в изследванията на представителите на 

системната психодинамика поражда наглед множество самостоятелни линии на 

развитие на методологията на груповия тренинг и организационното 

консултиране. От една страна това е по-инструменталния, техническия аспект 

като макро-дизайна на тренинг групата или конкретните подходи към груповата 

работа в психодрамата, социометрията и социодрамата. От друга, това са 

изследователските методи на интерактивно-процесуалния анализ, използвани 

за събиране и интерпретация на данните от изучаването на групите (не само 

тренинг-групите) в контекста на организационното консултиране.  

От инструментално-техническа гледна точка, общото във всички 

системно-психодинамични подходи към груповата работа е разбирането, че 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

767 

 

доведени до съзнанието на членовете на групата несъзнаваните, 
емоционално наситени процеси в живота на групата и в организационно-
психодинамичния й контекст могат да окажат полезно въздействие върху 
развитието и функционирането на групата, организацията и хората в тях. 

Разликите между различните системно-психодинамични подходи е в 

конкретните цели и техники за работа с тези неосъзнати, скрити страни на 

груповия и организационния живот. Както Тавистокския метод, така и 

лабораторния метод на Т-групата и методите на психодрамата изтъкват, че 

непосредствения групов опит е част от по-широк, по-обхватен по заявените си 

цели организационен и социален контекст на груповия (Weigel, 2002).   

Призната заслуга на Бион е създаването в рамките на Тавистокския 

метод на техники за работа с групата като едно цяло, които контрастират с по-

рано познатите техники за работа с отделните хора в средата на групата.  Най-

отличителният аспект в Тавистокския метод е поведението на водещия на 

груповата работа – бил той групов терапевт или организационен консултант. 

Консултантът преднамерено не действа като ръководител, организатор или 

фасилитатор на групата. Присъщата на подобна ситуация нееднозначност е 

съществена част от техниката защото създава условия за появата на 

примитивни емоции на регресия, свързани с културите на базисните допускания 

в групата и позволяваща осъществяването на анализа им (Whitman, 1964). 

Наблюдавайки доказателствата за една или друга групова култура, 

консултантът прави интерпретации, които могат да са директно описание на 

наблюдаваното в групата или да бъдат така построени, че да позволят на 

членовете на групата сами да разпознаят и осмислят тези свидетелства. При 

запазването на насочеността на интерпретациите към групата, дори и тези от 

тях, които касаят поведението на един или друг член на групата са 

интерпретации за групата. Системно-психодинамично подготвеният 

организационен консултант се опитва да е емоционално неутрален пред 

групата, така че интрапсихичните процеси на проекция и идентификация, които 

изграждат груповата култура на различните базисни допускания да се проявят 

автентично. Доколкото Тавистокския подход е създаден, за да се решават едни 

или други проблеми в организационното консултиране, консултантът ориентира 
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интерпретациите си към конкретните проблеми на дадена група, работеща в 

организационен и социален контекст (Back, 1972).  

От своя страна техниката на лабораторния метод на тренинг групите 

предполага, че водещия на групата заема една експлицитно недирективна, 

нелидерска позиция, което води до възникване в групата на ситуация наситена 

с неопределеност.  Очакването, както и при Тавистокския метод е, че 

отстраняването на обичайната социална структура прави автентичните 

емоционални реакции на хората към тези структури много по-отчетливо 

забележими. Организационният консултант, който формира лабораторни, 

диагностично-консултативни и тренинг групи в организацията-клиент също 

прави интерпретации за това какво тези реакции на участниците разкриват за 

несъзнаваните процеси в групата.  В тези диагностично-консултативни 

лаборатории не се правят опити да се свържат тези емоции само с дълбинните 

интрапсихични структури и с личната история на участниците. Несъзнаваните 

процеси, които се разкриват в тях се проучават в светлината на това какво „тук 

и сега” в груповата и организационната психодинамика. Участниците в 

диагностично-консултативните лаборатории могат да научат от и чрез тях 

много по отношение на собственото си поведение в групова и организационна 

среда (Bennis, 1977). При това, позицията на организационния консултант е по-

скоро позиция на сътрудничество, отколкото позиция на неутралитет или 

експертно доминиране.  

Техниките на психодрамата, социометрията и социодрамата също са в 

състояние да помагат за осъзнаването на несъсъзнаваните процеси в групата и 

в организацията. Те се основават на дълбинна работа със социалната, 

ролевата и личната идентичност на участниците. Типажите и героите, които 

отделните психодраматични техники разкриват представляват конкретни 

идентичности или страни на идентичноста на груповите членове – на хората в 

организацията, с която работи организационния консултант.  За разлика от 

методите на Тависток и на Т-групите, водещият в психодрамата приема една 

активна, буквално режисьорска роля и работи в творческо сътрудничество с 

участниците.  

Когато се насочим към това, как системно-психодинамичните подходи 

организират научно-изследователската си работа и научно-приложните си 
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интервенции в контекста на програмите за организационно консултиране, 

можем да открием, че по-голямата част от емпиричните данни, които се 

събират и обработват от тях са за това как се променят участниците в групите в 

интерактивно-процесуалния анализ на групата и организацията.  Акцентът тук е 

върху анализа на ефикасността на техниките използвани в практиката. В 

литературата се описват проучвания върху промените на личностно и 

поведенческо ниво; върху процесите, които водят до тези изменения; върху 

начините и инструментите, чрез които тези промени могат да се измерят;  върху 

факторите, които позволяват да се обясни защо и как постигнатите в груповата 

работа промени се различават по своята дълбочина, трайност или насоченост. 

Типичните изследователски методи на интерактивно-процесуалния анализ са 

включеното наблюдение, системно-психодинамичните групови дискусии по 

отделни казуси от реалния живот на консултираните организации и квази-

експерименталните теренни проучвания (Bion, 1961; Lion & Gruenfeld, 1993; 

Stock & Thelen, 1958; Thelen, 2000).  Често използвани изследователски модели 

са този на тест преди и тест след груповата работа (Danish, 1971; Hipple, 1976; 

P. B. Smith, 1983), както и модела на контролната група (Bunker, 1965; Anderson 

& Slocum, 1973; Hipple, 1976).  

Мета-анализът на публикуваните обзорни материали позволява да се 

направи обобщения извод, че участието в създадените в рамките на 

диагностично-консултативен процес тренинг групи в организацията-клиент води 

до значими промени на поведенческо ниво (Campbell & Dunnette, 1968; Forsyth, 

1991; Hartman, 1979; Highhouse, 2002; House, 1967; Lieberman, 1976; P. B. Smith, 

1975). В количествено ориентираните проучвания този извод се потвърждава 

(Burke & Day, 1986; Faith et al., 1995). Така Кипър и Ритчи (Kipper & Ritchie, 

2003), изследвайки 25 анализа на ефективността на различните методи на 

групова работа откриват, че средния размер на постигнатите промени при 

участниците в подобни групи е значително по-голям от този при участниците в 

други форми на нефасилитирана от специално подготвен консултант групова 

работа.  

Един от най-често задаваните в практически план въпроси е за това как 

индивидуалните характеристики на отделните членове на диагностично-

консултативните и тренинг групите в контекста на програмаите за 
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организационно консултиране се отразяват върху различията в ефекта, който 

има груповата работа върху тях. Дениш (Danish,1971), например, установява 

наличието на положителна връзка между мотивацията за промяна на  

участниците и измерителите на реална промяна на поведенията им в резултат 

на участие в подобни групи. Макконъл (McConnell, 1971), на свой ред, 

потвърждава, че черти като гъвкавост, толерантност, независимост и 

решителност предсказват успешността на участието в този вид групи с 

различна целева ориентация и работен контекст – организационното 

консултиране. Андерсън и Слокъм (Anderson & Slocum,1973) правят системен 

преглед на публикуваните  изследвания в областта на ефективността на 

тренинг групите и групите, с които работят организационните консултанти в 

реализацията на проекти за организационно развитие. Те определено застават 

зад извода, че работата в тези групи водят до значителни промени в 

поведението, уменията и нагласите на участвалите в тях, а оттук и до промени 

в груповия им живот в организацията, към която принадлежат.  

Наред с невероятната пластичност и приложимост на социометричните 

техники в диагностично-консултативната практика в арсенала на 

организационния консултант (Вижте Глава IV) има богат набор от методи за 

интерактичвно-процесуален анализ на груповите процеси и организационните 

отношения (Bales, 1950; 1970). Така в метода SYMLOG (Bales, Cohen, & 

Williamson, 1979), за който ще стане по-подробно дума в Глава IV  се достига до 

интеграция на системно-психодинамичните понятия и методи за директно 

наблюдение и описание на груповите процеси. През последните години 

постепенно нараства броя на авторите, които използват методите за директно 

включено наблюдение на груповите процеси в различните групи, с които 

работят организационните консултанти, но все още в публикуваните 

изследвания на ефективността на тази форма на групова работа преобладават 

косвените, самооценъчни и междуличностни оценъчни методики.  

Ето защо в края на този скромен опит за очертаване на системно-

психодинамичната картина на тренинг групата си позволявам да предложа да 

направим извода, че и днес - в началото на XXI век, - в научно-приложен план 

все още систематично се събира и обработва твърде малко подробна, 

изчерпателна и директна емпирична информация за груповите процеси в 
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тренинг групите и в другите (например, диагностично-консултативните групи), с 

които работят организационните консултанти.  

Като прибавим и това, че много тренинг групи работят откъснато от своя 

системно-психодинамичен подтекст и контекст, за съжаление, реализацията на 

фин, основаващ се на емпиричните доказателства анализ на сложните и много 

дискретни механизми на груповото развитие и диагностично-консултативното 

взаимодействие в тренинг групите и организационното консултиране е 

затруднена.  

И така – по критериите на системната психодинамика, - твърде 
много тренинг днес не е всъщност групов тренинг, а само образование на 
отделни хора събрани за удобство и икономии заедно във времето и 
пространството.  
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ГЛАВА 68: 
СЪВМЕСТНОТО УЧЕНЕ В ПРАКТИКАТА 
И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КОМПЕТЕНТНОСТ 
 

В групите и организациите съвместното учене и адаптацията на хората в 

общността им в организацията, които се реализират в хода на практическата 

дейност и организационните отношения на хората като обсъждане на реални 

трудово-професионални въпроси с колегите,  предприемане на едни или други 

групови и организационни действия и последващото им обсъждане (Revans, 

1983),  - изпълнява функцията на мобилизиращ индивидуалното, груповото 
и организационното самоидентифициране (самоопределение) чрез 
съгласувано групово действие.  

Участвайки в различни работни, учебни и диагностично-консултативни 

групи и общности, членовете на всяка група и организация получават 

възможност да развиват – т.е. променят уменията, нагласите и най-вече 

идентичностите си като личности и членове на екипи и на организацията си 

като едно цяло, тестирайки и трансформирайки ги в ролите и практиката си 

като реални членове на екипите и организацията си. Така те изграждат, 

възпроизвеждат и непрекъснато развиват в хода на консултативния процес в 

организацията своята организационна, колективна компетентност. 

Методите за групова работа на организационния консултант със 

системно-психодинамична подготовка добавят към тези процеси 

задълбочаването на рефлексията върху реалния жизнен опит и несъзнаваната 

групова и организационна психодинамика. Така членовете на организацията 

могат да научат, например, как индивидуалните и колективните им емоции 

биват проецирани и влияят върху ученето, функционирането, развитието и 

управлението на организацията , а също и как емоциите им дават възможност 

да се разбере и интерпретира по-добре смисъла на преживяванията, 

поведенията и отношенията им в организационния живот. 

Анализът на груповата и организационната психодинамика е специфичен 

начин на мислене в изследванията на мениджмънта и организацията (Obholzer 

& Vega Roberts, 1994; Neumann & Hirschhorn, 1999; Gould et al., 2001). Той 

подчертава съществуващите връзки между трите основни сфери на 
организационния живот - рационалната, политическата и несъзнателната,  
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- при търсенето на начини хората в организацията и техните консултанти да го 

разберат, осмислят, обяснят и изменят. Организациите се разглеждат от тази 
системно-психодинамична гледна точка като едни много емоционални, 
психодинамични места, в които фантазиите, желанията и емоциите на хората  

дори когато съвсем не са осъзнавани от тях пораждат множество 

непредвидими последици дори при най-добри изходни намерения.  

Работата на емоциите в организациите се разбира от една страна като 

изразяване на чувства с цел да се разбират и контролират различни 

междуличности и социални ситуации, а от друга - като непрекъснат процес на 

справяне с вътрешните конфликти и противоречия, които са интегрална част от 

организационните роли и поведения на хората. Тези противоречия произтичат 

от ежедневната дейност на хората в и извън организацията им 

и фрустрацията във взаимодействията помежду им, а също и от техния 

вътрешен, интрапсихичен свят от примитивни страсти, противоречиви 

потребности и нееднозначни чувства, които както се изтласкват извън 

съзнанието им, така и се комуникират – по-рядко открито и по-често по един 

или друг заобиколен начин, - т.е. изразяват се и се въплъщават симптоматично 

в отношенията помежду им в организацията. В това число и във властовите им 

взаимодействия. 

Една от основните постановки в системната психодинамика е, че реално 

съществува нещо, което наричаме „организационно, социално 
несъзнавано”, т.е. психична дейност в груповия и организационен живот, за 

която не си даваме съзнателен отчет и която е цяла една необятна област от 

неща, за които сякаш не знаем и наистина по-често като че ли не искаме да 

знаем.  

Несъзнаваното в организацията може да се разбира и като 

психодинамичната територия, в която могат да бъдат затваряни, запечатвани и 

преработвани опасните и/или болезнени преживявания и идеи чрез действието 

на изтласкването и другите защитни механизми, и като източник на 

съпротивите срещу определени преживявания, поведения и взаимодействия на 

хората в организацията (Gabriel & Griffiths, 2002). Дори когато за всичко 

случващо се в груповия и организационния живот се посочват наглед съвсем 
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разумни обяснения и причини, несъзнателната психична дейност и 
емоционалния живот на хората активно и непрекъснато участват.   

Системно-психодинамичният подход разглежда, например, 

рационализациите и интелектуализациите в управленските теории и 
практики като повсеместно прилагани защитни стратегии и механизми на 
хората в организациите, насочени към избягването на осъзнаването и 
изразяването на трудните емоции и други преживявания (желания, 
потребности, нагласи) в организационния живот.   

Не се налага да се прави много задълбочен анализ на организационните 

преживявания, за да се стигне до извода, че съществува организационен 
живот, който постоянно остава отвъд обхвата на съзнанието ни и че 

груповата и организационната психодинамика, която се поражда в човешките 

мрежи от дейности и отношения включва доста повече от сумата на 

индивидуалните поведения на хората в организацията. Идеята, че групите и  

организациите са нещо много повече от сумата на индивидите, които 

принадлежат към тях отразява факта, че съществува друга, скрита 
организационна реалност – тази на системната психодинамика, която дори 

и да не подозираме за нея, все пак продължава да  въздейства върху 

човешките поведения в организациите и извън тях.  

Системната психодинамика, в този смисъл, се интересува от начините, 

по които несъзнаваните процеси в психичния (а това вклюва и емоционалния) 

живот на хората в организацията допринасят за психосоциалната 
ирационалност на организацията - например, как идеализацията на дадена 

група от хората в една организация може да доведе до нейното 

саморазрушаване или до нарцистичната й регресия.  

Много мениджърски екипи, например, са преживявали точно това. Всяка 

система е предразположена към саморазрушителни и регресионни действия, 

движени не само от  собствените си неосъзнати и непризнавани 

открито фантазии, но и от тези на другите подсистеми в същата организация. 

Класически пример е т.нар. устойчив „управленски нарцисизъм” в 

мениджърските екипи на организациите, в които хората систематично потискат 

осъзнаването и изразяването на автентичните си емоции и поведения в името 

на единоначалието или консолидацията около управленските решения. 
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Самата идея за несъзнателната психична дейност (част, от която е 

емоционалната психодинамика) в дълбините на организационното 

функциониране продължава да е сериозно предизвикателство за много хора 

въпреки, че самата думата "несъзнавано" вече е общоприета - макар и да не е 

винаги посрещана с разбиране и въодушевление, - в речника на теоретиците и 

практиците в областта на рационално-технократичния подход към 

организационния мениджмънт и организационното развитие. Други думи, които 

принадлежат към същата категория са: фантазия, изтласкване, примитивни и 

зрели защитни механизми. Опитите да се доведе системно-психодинамичната 

гледна точка до мисленето и преподаването за организационното управление и 

поведение не са все още широко популярни въпреки продължаващите опити 

(Gabriel, 1999).  

Макар, че в диагностично-консултативната работа за подпомагане на 

организационно развитие тази гледна точка да е по-добре приета (Neumann, 

Kellner & Dawson-Shepard, 1997), тя не е в състояние да обещава бързите 

готови решения, каквито предпочитат мениджърите, разбираемо търсещи 

неотложни и управляеми облаги от инвестициите си в ученето и промяната. 

Една ярка илюстрация за ролята на несъзнаваното в трудова среда е 
отношението на самите мениджъри към съвместното учене и обучението 
и развитието на хората в самата организация. Повечето мениджъри гледат 

на тях като на „добри”, ако те помагат на хората да усъвършенстват работата 

си и така подобрят функционирането на организацията.  

Когато говорим за ролята на защитните механизми и използваме 

концепции като изтласкване, проекция и регресия във връзката им с ученето, 

обучението и организираността, ние издигаме по-отчетливо и хипотезата, че 

вероятно в действие са и редица несъзнателни емоционално наситени 
процеси, които мощно влияят и върху ученето и живота на хората в 
организацията. Така, мениджмънтът на организацията почти винаги – 

съзнателно или не, - очаква обучението на хората в организацията да не 

проблематизира неговия собствен статут и да валидизира правилността на 

интерпретациите му за случващото се в организационния живот. 

Мениджърите - било на индивидуално или на групово ниво, - разбира се, 

не спират ученето в организациите, но успяват несъзнателно да го 
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ограничават и канализират, мобилизирайки и стимулирайки предимно 
онези процеси на учене и развитие, които обслужват запазването и 
засилването на управленския им контрол: „Не става дума, че цинични 

мениджъри, групички с тайнствени съкращения вместо имена и защитаващи се 

организации възпрепятстват ученето. Нищо подобно. Това, което те правят е да 

насърчават само този определен вид учене, който усилва защитните нагласи, 

консерватизма и разрушаването на всички нови идеи като потенциално опасни 

и разрушителни” (Gabriel & Griffiths, 2002, р.215).  

Ученето в организациите, обаче, не може да се сведе само до 

съзнателното конструиране на процеси за подобрения  на индивидуално, 

групово и стратегическо, организационно ниво. Интересът към несъзнателните 

процеси и емоционалния живот в организациите, които могат да са свързани с 

това конструиране на рационални и властови модели пробужда една 

допълнителна идея - а именно, ученето и обучението в организациите са 
тясно свързани с политическите процеси и с динамиката на властовите 
отношения между хората както на индивидуално, така и на групово, и 

организационно равнище.  

Разглеждана по този начин, системната психодинамика има много общи 

страни с гледната точка, която насърчава непрекъснатия критичен анализ на 
конвенционалното и обичайното в управлението на организациите и е 

устремена към създаването на нови и нови версии на „начина, по който 

работим тук" . Така тя е съзвучна с критичната гледна точка към 

организационния опит, в която се подчертава ценността на „рефлексията 
върху управленските практики” (Cunliffe & Easterby-Smith, 2004) - т.е. 

непосредствените, практични форми на проверка на познанията ни за това как 

идентификациите, фантазиите и реалностите биват конструирани в 

организациите, и как разбирането ни за това може да се използва за отменяне 

на конвенционалните управленски практики и създаване на условия за 

задълбочена саморефлексия и непрекъснато учене в организациите.  

Методологичният акцент, който прави системната психодинамика е 

върху работата с колективните емоции и преживявания свързани с 

отношенията между хората и съвместната им дейност в организационния им 

живот, както и върху разбирането на начините, по които тези интерпретации и 
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действия възникват и се възпроизвеждат, приемат или избягват, в контекста на 

политическите възможности и ограничения на организационната 

психодинамика. Анализите на груповата и организационната психодинамика се 

фокусират върху рефлексията и ученето от и в живия опит, върху изследването 

на механизмите за създаването и ограничаването на познанието, на дейността 

и бездействието, на организационната компетентност и ограничаването й в 

организациите. Един от тези психодинамични начини, чрез които живия опит на 

мениджърите и другите служители и работници в организацията получава израз 

и се превръща в реална дейност и организационна компетентност е чрез 

ученето им в самата дейност (action learning).  

Ученето в дейността, в практиката, в процеса на правенето е 
популярен и утвърден системно-психодинамичен подход в обучението и 
развитието на организационната компетентност на мениджърите и 
персонала в съвременните организации.  

Двете основни постановки, в основата на този подход са:  

• Първо, че хората с лидерски/управленски и други роли и функции 
в организацията учат най-добре от рефлексията си върху своя 
собствен опит в самата организация, а не в тренинг програмите в 

областта на мениджмънта и професионалните функции изнесени 

извън нея. Рефлексията им върху собствения им опит е  активна и 

постоянна - нещо, което изобретателя на ученето в дейността 

определя като „проверки на действителността в практиката” 
(Revans, 1982).  

• И второ, този вид учене протича в компанията на другите 
„партньори” или „другари по неволя” и „чрез обсъждането на 
реални проблеми с колегите, чрез предприеманите с тях 
действия и чрез рефлексията върху тях” (Revans, 1982, р. 720). 

Ученето в практиката може да се разглежда в този смисъл и като 

„учене-в-дейността” и „учене-в-живота”, т.е. като опит за свързване 

на процесите на лична и колективна рефлексия със собствените 

действия и взаимодействия в организацията. 

Този подход в практиката на организационния консултант със системно-

психодинамична ориентация и подготовка се стреми към това да се премине 
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към решаването на непосредствените проблеми на организацията и да се 

фокусира вниманието и потенциала на хората в организацията върху реалните, 

комплексни организационни въпроси, за които няма готови експертни решения 

„тук и сега”.  

Ученето в дейността се основава и на диалектическото разбиране, че 

ученето и промяната (развитието на организационната компетентност) не 
могат да се случват без и извън практическата дейност. Идеята да се 

работи съвместно с другите в групата и в цялата организационна общност 

(били те „съмишлениците” или „другарите по неволя”) е едно от ключовите 

емоционални и политически изисквания на ученето в практиката, което изтъква 

системно-психодинамичния подход. Самата фраза „учене в практиката” 

подчертава положителното в тази взаимност - тя ни разкрива връзката ни с 

другите; показва ни, че именно тези, на които имаме доверие и с които можем 

да си помагаме в реалния организационен живот,  за да се справим с 

проблемите и трудностите си в него, могат да са част от преживяването, 

изпълнението и усъвършенстването на организационната ни роля, развитието 

на организационната ни компетентност. И в действителност, те често са точно 

такива.  

В същото време, човешките групи и организации са твърде 
комплицирани места и хората в тях - дори и да са доверени и близки приятели 

помежду си, често  - съзнателно или не, - се конкурират за ресурси и 

контрол; кандидатстват за едни и същи по-висши позиции или се борят за 

оцеляването, напредъка и просперитета на една от частите от организацията 

(например, мениджмънта) за сметка на останалите. Емоциите и политиките, 

които се мобилизират в опитите им да усъвършенстват организационната си 

компетентност заедно в организацията често се оказват твърде усложнени, 

трудни за разбиране, а понякога и  непреодолими. Подобни усилия се 

усложняват още повече от политическите решения, съюзите и стратегическите 

избори, които им се налагат да правят помежду си; от фантазиите и 

интерпретациите на поведението и мотивите на другите в организацията; от 

страховете и безпокойствата им; от индивидуалните им желания за контрол и 

избягване на някои от ситуациите, с които живота в организацията ги сблъсква. 

Системно-психодинамично казано, съществуват минимум три различни 
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подхода към ученето и развитието на организационната компетентност в 
организационната практика.  

Традиционният подход е  фокусиран върху индивида. Този вид учене в 

дейността помага на конкретния индивид да учи за себе си като работи по свой 

имплицитен работен проект и в същото време осъществява рефлексия върху 

работата си и себе си в нея в компанията на другите си колеги, които правят 

същото (Weinstein, 2002, р. 6).  

Бизнес-ориентираният подход е подчинен на идеята за ефективно 

икономическо и професионално-ролево функциониране, и висока 

индивидуална и организационна производителност. При него ученето, 

формирането и развитието на организационната компетентност в дейността се 

разглеждат като допринасящи за успеха на бизнеса на организацията чрез 

това, че гарантира, че ученето – организационно, групово и индивидуално, - 

винаги изпреварва нужните организационни и технологични промени (Boshyk, 

2002, стр. 39). На повърхностно ниво, изглежда, че този подход акцентира 

върху преместването на индивидуалната ориентация на учебния процес към 

един по-стратегически принос към организационната ефективност, 

регистрирана и оценявана по предимно икономически критерии. Но и при 

бизнес-ориентирания подход към ученето в практиката се запазва 

индивидуалната насоченост, макар, че ученето ангажира и специалистите по 

управление на човешките ресурси и изпълнителния директор на организацията 

в много по-значителна степен. Тук основното внимание е върху 

индивидуалното развитие в определена организационна роля (традиционен 

подход) или върху инициативите за развитие на индивидите, идващи от 

мениджърите в отделите „управление на човешките ресурси” (смесен подход), 

или върху програмите за организационна промяна на висшите ръководители, 

които легитимират ученето (бизнес подход). И в двата случая, ученето и 

развитието на организационната компетентност са насочени към знанията и 

поведенията на значими индивиди в организацията и връзките между тези 

знания и поведения, от една страна, и промените в организационната практика, 

от друга. 

Терминът „критично учене в дейността” (critical action learnig) е 

специално въведен от Хю Уилмот (Willmott, 1994; 1997), за да се 
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концептуализира и илюстрира как в ученето и развитието на организационната 

компетентност може да се прилага критичното, системно-психодинамично и 

диалектическо мислене.  

Най-общо, рефлексията и ученето от позицията на критичното мислене 

са процеси на организиране, чрез които управленския контрол върху 
организационния живот може да се трансформира в еманципация на 
хората в организацията. Критичното учене и развитие на организационната 

компетентност в дейността акцентира върху процесите на задълбочено 
изясняване, интерпретация и рефлексия свързани с интерактивно-
процесуалното разглеждане на ученето като групови и организационни 
отношения, в които се конструират идентичността и автономността на 
членовете на организацията.  

При този подход ученето и развитието на организационната 

компетентност в практическата дейност, в организационния живот вече не е 

подчинена част от „технологията за социален контрол”, която е заложена от 

мениджмънта в политиката за обучението и развитие на персонала, а цялостна 

стратегия за системно-психодинамична работа на хората в организацията за 

анализ и усъвършенстване на тяхната колективна (споделена) организационна 

компетентност на индивидуално, групово и организационно ниво. При това 
работата с емоциите в организационния живот идва точно на мястото си – 
в центъра на организационното учене и свързаното с него системно-
психодинамично организационно консултиране.  

В тази рамка динамиката на учебните, диагностично-консултативни и 

работни групи като колегиални общности, собствените им процеси на 

самоорганизиране и самоуправлявано учене, често провокират осъзнаването и 

изразяването на силни автентични емоции и колективни преживявания. 

Отделянето на внимание и време за работа за тях и опитите те да бъдат 

разбрани и изразени в груповия и организационния живот са богат източник за 

преживелищно учене за организационното поведение и организационните 

отношения, които тласкат напред развитието на организационната 

компетентност както на индивидуално, така и на групово и системно-

организационно ниво.  В работата с емоционалните аспекти на 

организационния живот „процесите на критична колективна рефлексия 
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осигуряват езика и понятията, които помагат на хората да признаят наличието и 

да открият смисъла на тези чувства, които те отдавна носят в себе , но са 

пренебрегвали - чувства, свързани с напреженията или противоречията, които 

изпитват” в организационния си живот (Rigg & Trehan, 2004, р.162).  

Признаването и споделянето на емоционалния опит в опитите да се учи в 

конкретна колегиална общност окуражава членовете на тази общност да 

анализират не само своето поведение и своята трудово-професионална 

практика в организацията, но и да анализират колективната си емоционална 

динамика и организационните си отношения като начин да вникнат в 

характерните за организацията проблеми, властови и политически отношения, 

а оттук и в ролята им за развитието и управлението на организацията.  

Критичното, рефлексивно мислене и говорене в тази среда за учене и 

промяна (развитие на организационната компетентност и организационния 

капацитет) осигурява разглеждането на връзките между индивидуалното 

поведение и организационните процеси и резултати (Anderson & Thorpe, 2004). 

Критичната и аналитична гледна точка, фокусирайки се върху емоциите, 

властта и идентичността на хората в организацията, води и до разбирането, че 

развитието на зряла и действена организационна компетентност се случва не 

просто в учебни групи от колеги, а в групи за съвместен анализ, рефлексия и 
развитие на груповата и организационна идентичност и компетентност.  

Критичната рефлексия върху несъзнаваните и емоционални аспекти в 

организационния живот от тази гледна точка е източник на споделения в 
организацията „общ език”, на който хората могат да осмислят не просто 

работата си в организацията, но и емоциите и другите свои преживявания, и 

отношенията помежду си в организацията - както на индивидуално, така и на 

колективно равнище (Rigg & Trehan, 2004). Критичната рефлексия и критичното 

действие при това стават и средство за разкриване на тези организационни и 

управленски (властови и организационно-политически) условия, при които 

резултатите от груповата рефлексия върху споделения организационен опит 

могат да имат едни или други смислени организационни последствия – 

например, промени в системата за управление и контрол на организационния 

живот.  
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В системно-психодинамичния подход към организационното 

консултиране създаването на условия и вътрешно-организационно 

пространство за учене и развитие на организационната компетентност в самата 

дейност, в непосредствената организационна практика, е неизбежна част от 

създаването на нова овластяваща управленска култура и практика, 

насочена автентично към грижите за организационната компетентност на 

хората в организацията и организационния капацитет за самовъзпроизводство 

(Nicolini et al., 2004).  

Политическата обвързаност на хората в една организация възниква в 

работните групи и в групите за учене в практиката - в тях работата с емоциите и 

с нужните за развитието на организацията политики и системи за управление 

се комбинират, за да се конструира и реинтегрира по-пълноценно целия 

(включително емоционалния) групов и организационен опит, организационната 

идентификация с потенциала на всички в организацията. В колегиалните 

общности за непрекъснато учене в самата практика се отразяват и 

реконструират организационните, включително и самите властови отношения 

между хората в организацията. В тях се разкриват – отначало с помощта на 

външен организационен консултант, а по-късно и съвсем самостоятелно, - и 

предимно несъзнаваните противоречия в развитието на организационната 

компетентност, на организационната идентичност и на отчуждението в 

организационния живот, отговорни за функционалното състояние на 

организацията, проблемите и перспективите за развитието й.  
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ГЛАВА 69: 
И ДНЕС БЮРОКРАЦИИТЕ НЕ РАБОТЯТ С ЕМОЦИИ,  
КОИТО НЕ МОГАТ ДА КОНТРОЛИРАТ И ИЗПОЛЗВАТ 

 

Представителите на системната психодинамика в организационните 

изследвания и организационното консултиране винаги са се въздържали от 

участие в дискусии за т.нар. „полезност на организационната бюрокрация” - 

тема започната още с работата на Макс Вебер върху модерната бюрокрация.  

В много от тези дискусии на човешките емоции и страсти като завистта, 

омразата, гнева, страха, тревожността се гледат като на нежелани 

нашественици в света на организациите и тяхното управление и развитие. Те 

се игнорират или представят като симтоми за отклонения и смущения, от които 

организациите би следвало да се отърват един път за винаги, а мениджърите 

най-добре въобще да не ги забелязват – „тук сме, за да работим”, „бизнеса на 

бизнеса е бизнеса”; „емоциите и бизнеса са несъвместими”.  

Като малко по-приемлива алтернатива за тях се говори чрез ограничен 

набор от ефимизми като „стрес на работното място” или „удовлетвореност от 

условията на труд”, чиято роля е на живите емоции и преживявания на хората 

все пак да се признае известна роля, но те все пак да се удържат, управляват и 

контролират, и да се изразяват открито - само ако много се налага и е 

неизбежно. Както сполучливо казва Файнмен (Fineman, 1993, р.9), подобни 

ефимизми само подкрепят мениджъриалисткия мит, че в бюрократично 
подредените и контролирани организации на хората следва да се гледа 
като на „емоционално анорексични”.  

И все пак ние всички знаем, че достатъчно е само да се снеме най-
повърхностния слой на живота в която и да е съвременна наглед високо 
организирана бюрокрация (да речем, Европейската комисия в Брюксел), 
за да се оголят огромни и много дълбоки пластове от човешки 
преживявания (емоции, желания, фантазии, нагласи, идеи) и отношения  - 

понякога само срамежливо отбелязвани, понякога симулирани, понякога само 

заобиколно изразявани, а понякога - избухващи и развихрящи се безконтролно.  

На разбирането, че организациите са емоционални арени - също като 

семействата, спортните събития и религиозните церемонии, на които 

множество различни емоции и други човешки преживявания се зараждат, 
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демонстрират, крият или разменят, не се гледаше сериозно чак до 80-те години 

на XX-ти век. На работата с емоциите и преживяванията, с отношенията между 

хората в организациите днес, обаче, вече се признава централната роля за 
разбирането и усъвършенстването на организационното функциониране,  
управление и развитие.  Разбира се понякога по един престорен, 

неавтентичен и затова контрапродуктивен начин - толкова характерен за 

корпоративните и административни бюрокрации и днес.  

Така, например, демонстрацията на дружелюбност, включваща директен 

зрителен контакт и отренирана приветлива усмивка, вече не е просто личен 

спонтанен „личен бонус” от продавача или сервитьора, а интегрална част от 

тяхната процедурно наложена професионална дейност, организационна роля и 

идентичност. Това е техният т.нар. „емоционален труд” (emotional labor).  

Различните бюрократично контролирани и професионално управлявани 

професии изискват различни емоционални и поведенчески репертоари - 

медицинските сестри трябва да излъчват грижовност и топлина; спортните 

треньори - ентусиазъм и устременост; погребалните агенти – уважение и 

смирение; а професионалните борци - гняв и спортна злоба. Още ранната 
концепция на Хохшилд за емоционалния труд (Hochschild, 1983) описва тези 

страни в работата на всеки човек, които са свързани с приемането на една или 

друга вменявана от организацията и мениджмънта й емоционална диспозиция 

и експресия, която е подходяща и адекватна спрямо задачите и ролите във 

всяка управлявана работа/професия. Оттогава до днес емоционалният труд 
вече е признат като централна характеристика в редица професии (от 

секретарките до автомонтьорите, от компютърните анализатори до 

служителите в Дисниленд, от правителствените PR-и до спасителите на 

плажа), особено в сектора на услугите и публичната администрация.  

Емоционалният труд в организациите също така включва и преценката 

и управлението, контрола на емоциите, както собствените, така и тези на 

другите (Fineman, 1983; Hochschild, 1983). Нещо повече – заговори се за 

емоционалната интелигентност като част от организационната 
компетентност (Goleman, 1998). От продавачите, например, се очаква да могат 

както да диагностицират доколко гнева на недоволния купувач е истински и 

сериозен, така и да прилагат ефективни техники за пренасочването и 
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намаляването му. Разбира се, не стои така въпроса с емоциите и 
преживяванията в организационния живот, които бюрокрациите не умеят 
да контролират „емоционално интелигентно”. Най-напредналите сред тях, 

обаче, осъзнават в политиките си за управление на човешките ресурси, че 

емоциите и дори сложните чувства и преживявания на хората в организациите 

вече не могат да се разглеждат само като смущаващи и потенциално подривни, 

но лесно пренебрежими елементи на организационния живот, а като 

жизненоважни сили и дори потенциални системни ресурси, които трябва да се 

охраняват и контролират внимателно, подобно на другите ценни ресурси като 

парите, информацията или суровините.  

Пътнам и Мъмби (Putnam & Mumby, 1993, р.37) изтъкват, че „чрез 

набирането и подбора на кадрите, чрез тяхната социализация и чрез 

атестационните процедури, организациите създават една контролирана 
социална реалност, в която и чувствата са станали стока, нужна за 
постигането на определени инструментални цели”. По този начин, 

бюрократичната рационалност се разраства, колонизирайки чувствителността и 

емоцииите на хората. Зрялата бюрокрация не се бои вече от много от 

човешките емоции - напротив, тя си поставя за цел да ги контролира и 

експлоатира „емоционално интелигентно” както прави това и с другите ресурси 

в организацията като информацията, финансите и технологиите.  

Oще автори като Фъргюсън, Мъмби и Пътнам (Putnam & Mumby, 1993), 

ван Маанен и Кунда (Van Maanen & Kunda, 1989) и Хохшилд (Hochschild, 1983) 

критично разглеждат произтичащите от това липса на автентичност и 
прегаряне на служителите, които под натиска на мениджмънта, приемат 
„да играят” емоциите изисквани от тяхните роли и потискат собствените 
си автентични преживявания в работния процес. Тези автори също така 

посочват, че понякога тези служители се опитват да се противопоставят на 

опитите на мениджмънта да манипулира чувствата им чрез едни или други 

актове на съпротива.  

Нашият системно-психодинамичен подход поставя работата с емоциите 

точно в самия център на съвременното изследване на организациите и 

развитието на организационната компетентност и управленската зрелост. 
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Ако емоциите и другите човешки преживявания са вече легитимна и 

рационално контролирана част от организацията на труда на хората, 

„правилната” от гледна точка на мениджмънта емоционална нагласа и 

изразяването на предписаните от мениджмънта емоции следва да се 

разглежда като основна характеристика на успешните бюрокрации. Те са 

„емоционално интелигентни”. Във времена на постоянни промени и 

неопределеност, които правят механичните бюрокрации  все по-неуместни, 

емоции като причастност, доверие, грижа, ентусиазъм, гордост и дори 

забавление са все по-необходими за манифестиране на организационен успех.  

Организационните лидери – на свой ред, - все по-рядко разглеждат себе 

си като супер-мозъци, които създават визии и политики, но и служат като 

генератори на силни страсти и внимателно контролирана атмосфера на квази-

автентично себеизразяване. Много хора от бизнеса (Carlzon, 1989; Morita, 1987; 

Rodick, 1991) издадоха книги, в които възхваляват страстта и ентусиазма си 

като основи на успеха си, представяйки себе си като героични емоционални 

лидери на страстни последователи, а не като мениджъри на послушни и 

рационални функционери. Поддържането на имиджа на лидерите изисква 

много „емоционален труд” все пак! 

С работите на Залезник (Zaleznik,1977) и Бърнс (Burns, 1978) започна 

прокарването на разграничителна линия между мениджърите, които държат на 

ефикасността постигана чрез добри сделки и чувство за детайла в бизнеса 

(транзакционното лидерство), и мениджърите, които събуждат мощни емоции, 

формират визия и пораждат ангажираност и автентични отношения 

(трансформационното лидерство). С това, в изследването на организациите се 

отвори главата с позабравеното Веберово мислене, според което лидерството 

и администрацията не са просто различни неща, а диаметрално 

противоположни реалности.  

Самите емоции са културни и психодинамични феномени, чието 

значение се проявява и комуникира чрез културата и дори я пораждат и 

развиват. Специфични организационни събития като интервюто за назначаване 

на работа и съобщаването за съкращенията на персонал или сключването на 

бизнес сделка се нуждаят от адекватни и автентични емоционални поведения и 

взаимодействия от страна на участниците в тях. Вдъхновени от 
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изследователската работа на Гофман (Goffman, 1959), представителите на 

социалния конструктивизъм, например, твърдят, че емоциите могат да бъдат 

научавани в организациите също както могат да се учат театралните роли чрез 

репетиции. И също както театралните актьори, социалните актьори в 

организациите се научават да преживяват гняв, скръб, радост или страх, когато 

ролите им го изискват от тях. Емоционалният им труд трансформира 

организационната им идентичност. 

Автори като Хелер, Мангхъм, Флам и Файнмен (Heller, Mangham, Flam и 

Fineman, 1993; 1995; 1997), обаче, изследват системно-психодинамично 

правилата, които ръководят неавтентичните емоционални представления в 
организациите и разкриват как емоционалните потоци са били символно 

конструирани, комуникирани и разпространявани от даден индивид към 

неговата аудитория. Социалните конструктивисти разчитат в работата си на 

прозренията на по-ранните теории, формулирани от Льо Бон (Le Bon, 

1895/1960), Зимел и Дюркхайм, в които се отстоява позицията, че „човешките 

чувства се засилват когато се изразяват колективно. Мъката също както и 

радостта стигат до екзалтация и се усилват, прескачайки от ум на 

ум” (Durkheim, 1915/1961, р. 446). Така, когато сме заобиколени от скърбящи 

хора на погребение, ние изпитваме скръб дори да нямаме значима лична 

причина да скърбим; и по същия начин - когато сме заобиколени от ведра, 

усмихната или саркастична група, можем да сме повлияни от тези емоции дори 

и да нямаме лична причина да ги преживяваме. Социалните конструктивисти 

признават, обаче, че емоциите могат да се променят, преминавайки през 

различни социални обстановки. Отчаянието може да се превърне в гняв, 

завистта в гордост, радостта в омраза. Индивидуалното изразяване на 

конкретна емоция може да породи същата емоция в аудиторията или да 

предизвика много различна емоционална реакция. Даден организационен 

лидер, например, може да установи, че опитите му да сподели ентусиазма и 

гордостта си със своите подчинени може да доведе до безразличие или 

подозрителност и сарказъм от тяхна страна.  

Теориите на социалния конструктивизъм въобще не отчитат 
дълбинната психодинамика на трансформациите, през които преминават 
емоциите в процесите на тяхната комуникация и тяхното споделяне в 
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групов, организационен и социален контекст. В тях повечето емоции се 

разглеждат по един недиференциран начин като само от време на време се 

разделят на положителни или негативни, горещи или студени, активни или 

пасивни, но без да се отличава тяхната нюансираност, сила и виталност. При 

цялата си виртуозност в разглеждането на правилата на манипулативните 

емоционални спектакли в организациите, автори като Мангам, Оуверингтън, 

Хопфъл и Линстед (Mangham, Overington, Hopfl & Linstead, 1997) са много далеч 

от разкриването на това какви качества притежават тези представления, за да 

са успешни пред една аудитория и да не минават - пред друга. 

Причините, поради които определена емоция се асоциира с конкретна 

социална обстановка (да кажем, скръбта с погребенията; гнева или присмеха - 

с получаването на неадекватно предложение; носталгията - с раздялата)  

въобще не се разглеждат. При това, подходите на социалните 
конструктивисти ни дават твърде малко в изследването на това откъде 
възникват емоции като гнева, отчаянието, скуката, завистта или 
блаженството, и техните внезапни  модификации в хода на ежедневните 
ни преживявания. Тези емоции не се разглеждат нито в светлината на 

сложната междуличностна и групова психодинамика, нито в светлината на 

жизнената история и екзистенциалната ситуация на всеки конкретен човек. 

Както признава един от водещите авторитети на социалния конструктивизъм, 

Файнмен (Fineman, 1993, р.23), техният подход има огромно „сляпо петно” 

що се отнася до идентифицирането на това откъде се появяват емоциите и как 

те пасват на биографиите на организациите и на хората в тях.   

И точно тук системната психодинамика може съществено да 
подпомогне нашето разбиране за истинската роля на емоциите в груповия 
и организационния живот. Консултантите в областта на груповата и 

организационната психодинамика винаги са били ангажирани с изследване на 

емоциите и човешките преживявания. Те разкриват нови възможности за 

анализиране на емоционалния, интрапсихичния свят на индивидите и групите в 

организацията като проучват произхода и смисъла на различните емоции в 

организацията и като вземат под внимание мощното присъствие на емоциите в 

нашето трудово и обществено ежедневие.  
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Хората се разглеждат от системната психодинамика не просто като 

емоционални работници и „емоционално интелигентни” актьори, а като 

желаещи, страстни човешки същества с автентични емоции и чувства. 

Емоциите им не са просто странични ефекти на умствения им живот и прояви 

на емоционална интелигентност; не са просто утилитарни представления за 

пред аудитория; нито са само инструменти за междуличностна манипулация, 

въпреки, че при определени обстоятелства те могат да бъдат и всичко това.  

Напротив, системно-психодинамичния подход към организациите 

подхожда към емоциите и интрапсихичния живот на хората в организациите 

като към реалните движещи сили във всички човешки дела - на 

индивидуално, групово, организационно, междуорганизационно равнище.  

 
Емоционалната зрелост и емоционалното здраве при това се 

разглеждат като фундамент на компетентното организационно управление и 

развитие, като ядро на организационната и социална интелигентност на 

ръководителите и другите членове на организацията.  

Емоциите са в сърцевината на вътрешната човешка мотивация на 
дейността – емоцията винаги е и мотивация. И въобще не е случайно, че двете 

думи имат общ корен в латинското „emovere”, да задвижвам. Стремежът към 

парите и бързата печалба, също както и стремежа към властта и контрола над 

другите хора, или стремежа към труда - всички те произлизат от емоциите и 

могат да се превърнат в истинска страстна жизнерадост или в екзистенциална 

трагедия за всеки човек. Стремежът към истината също е емоционално 

задвижван, а не е просто израз на някакъв абстрактен интерес към познанието, 

изследването и ученето. Така, илюзиите ни не са просто резултат от 

невежеството или грешките ни, а са реален продукт на психодинамиката на 

страховете, любовта, тревожността, желанията и страстите ни.  

За системната психодинамика, емоцията е това, което държи заедно 
човешките групи, организации и общности – спомнете си, че „само 

нуждата не би ги задържала заедно”, както казва Фройд (Freud, 1930, р. 122). Но 

емоцията е и това, което също може да ги разруши. Да си влюбен или да си 

поставен под хипноза са двете психични състояния, които са най-близки до 

състоянието да си член на дадена социална общност - пак по думите на Фройд 
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(Freud, 1921), въпреки, че той е бил достатъчно мъдър да ограничи своята 

формулировка само до групите „без много организираност в тях” (р.116).  

Изследванията в областта на груповата и организационната 

психодинамика на редица автори (например, Jaques,1955; Menzies-Lyth, 1960; 

1988; 1991;  Levinson, 1972; 1976;  Zaleznik, 1977; 1989a; 1989b) днес вече се 

посрещат с уважение, но само до преди няколко години те въобще не бяха 

интегрирани в официалната линия на организационните изследвания и 

подготовката на мениджъри и организационни консултанти. Едва с 

придобиването на официална конвертируемост на възгледа, че организациите 

са емоционални, психодинамични арени, се откриха и възможности за 

включването на груповата и организационната психодинамика в изследването и 

оптимизацита на организационните процеси и в практиката за организационно 

управление и развитие. 

Изследването на емоциите, чувствата и афектите, защитните механизми, 

преноса и контра-преноса винаги е било органична част от развитието на 

системната психодинамика още от самото им начало, далеч преди да се появи 

обтекаемото разбиране за „емоционалната интелигентност” (Goleman, 

1998), в което прозират много от влиянията на социалния конструктивизъм и 

управленските предписания за емоционалния труд в организациите.  

Психологията на груповите емоции получава два значителни приноса 

още в началото на XX-ти век чрез работата на Густав Льо Бон и Уилям 

Макдугъл. Обсъждането на техните изследвания от Фройд дава началото и на 

неговата Психология на масите и анализата на Аз-а - така, усилването на 

емоциите в групата, заразителността на определени емоции, внушаемостта, 

снижаването на способностите за критично мислене и падането на моралните 

задръжки, податливостта на илюзии и самообслужващи самозаблуди и митове 

в групите и организациите  са вече много добре познати на всички ни 

характеристики на груповия и организационния живот.  

Бион (Bion, 1961) също поставя емоциите в самия център на своите 

пручвания върху психичния живот в групите и общностите. Всяка една група 

може да се развие като ефективна работеща група или като група с усложнения 

заради несъзнателните си допускания защо съществува и с какво има да се 

занимава, в зависимост от това как използва ресурсите си за решаване на 
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своите работни задачи. Работещата ефективно група гледа напред и се 

ангажира творчески в различни форми на обмен със средата си и ни напомня 

Фройдистката картина за зрялото управляващо Его, което съумява по един или 

друг начин да държи двамата си строги господари ("То" и "Супер-Егото") 

достатъчно доволни, без да влиза в критично противоречие с реалността.  

В същото време, групата с психодинамични усложнения, чиято работна 

задача поражда тревожност може да започне да функционира на основата на 

някое от възможните несъзнавани от членовете й базисни допускания, в 

рамките на които емоциите изцяло я завладяват. Проблемните групи с базисни 

несъзнавани допускания всъщност се защитават от тревожността и другите 

опасни преживявания на хората в тях като се затварят в себе си и позволяват 

на защитите си и неавтентичните емоции, фантазии и заблуди пораждани от 

тях да изместят работата на групата по реалните им работни задачи. Всяка от 

описаните от Бион три основни групи с базисни допускания разкрива свой 

специфичен набор от самовъзпроизвеждащи се неавтентични емоции.  

Допускането за зависимостта, например, се върти около сляпата вяра 

в лидера, доверието, почитта, лоялността, отдадеността, уважението и 

покорството. Допускането за борба или бягство командва много от емоциите, 

които са характерни за параноично-шизоидната позиция - гнева, омразата, 

завистта, деструктивността и страха. Допускането за съчетаване се върти 

почти изцяло около чувства като надеждата, оптимизма, увереността и 

самоуспокоението.  

Във всички тези конкретни случаи, генерираните и поддържани от 

механизмите за психична и социална самозащита квази-автентични и 

неавтентични емоции подкопават  способността на хората в групите и 

организациите да мислят и разсъждават самостоятелно, да планират 

автономно, да контролират изпълнението на дейността си - или накратко 

казано, те ни сигнализират за регресионни, а понякога и потенциално 

патогенни, но винаги дисфункционални тенденции, аналогични на тези при 

индивидуалните неврози и психопатологии.  

Компетентните организационни лидери и мениджърите в съвременните 

организации не по-малко отколкото груповите психотерапевти 

и организационните консултанти, също както и останалите членове на групите и 
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организациите, следователно, винаги трябва да са нащрек за признаците на 

това психодинамично усложнено с базисни несъзнателни допускания 

функциониране на човешките групи и организации, от които са част. В 

работните групи в организациите и в организациите като едно цяло, всъщност, 

тези несъзнавани базисни допускания със защитни функции действат почти 

непрекъснато и оказват мощно влияние върху всичко случващо се в тях. 

Както стана дума и по-рано, теорията на Бион днес се ползва със широка 

подкрепа от страна на организационните изледователи и консултантите по 

организационно развитие, които я разглеждат като ценен ключ за разгадаване 

на емоционалните загадки на работните групи и организациите, и особено на 

изразено неефективните, дисфукционалните сред тях. Много от авторите, които 

приемат гледната точка на системната психодинамика прилагат теорията за 

базисните допускания - първо, за да анализират функционирането на групите и 

организациите, - и второ, за да предизвикат промени, които връщат групите и 

организациите към техните автентични работни задачи и отношения (Diamond, 

1993; Hirschhorn, 1988; Kets de Vries & Miller, 1984; Krantz, 1989). При това се 

оказва, че ясното разграничаване между групата с базисно допускане и 

ефективната работеща група не винаги е лесно да се постигне, което тласка 

някои автори като Мант (Mant, 1977) да приемат, че при определени 

обстоятелства, функционирането на основата на първични несъзнавани от 

хората допускания може да е дори благоприятно за постигането на груповата 

задача. Въпреки, че теорията намира множество директни приложения в 

относително неструктурираните групи като терапевтичните общности, 

емоционалният живот в трудовите групи и организации е значително по-

комплексен.  

Теориите и методите, разработени от Жак, Мензис-Лит, Трист, Бриджър и 

Милър, както и много други изследователи и практици свързани с Тавистокския 

институт за човешки отношения в Лондон и неговата версия на системната 

психодинамика – „социо-техническия” подход в организационното 

консултиране, разглеждат директно ефектите на бюрократичните форми на 

организация, на йерархиите и правилата в организациите върху емоционалния 

живот на хората в тях. Тръгвайки още от теоретичната работа на Клайн, 

изследователите в Тависток изучават как хората в големи бюрократични 
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организации, изправяйки се пред неопределеността и тревожността в тях, си 

поставят психични и социални граници чрез механизмите на проекция и 

интроекция, което води до сериозни изкривявания на картината за 

организационната реалност и насоченото към задачите на организацията 

поведение.  

Общата картина не е много по-различна от тази, която описва Бион, 

доколкото и тук емоциите могат да се разглеждат както като причина, така и 

като следствие от защитните реакции, които подкопават яснотата на целите и 

работата за тяхното постигане. Но вместо просто да обсъждат защитите срещу 

тревожността в контекста на емоционално наситеното групово и 

организационно функциониране, Тавистокските теоретици се насочват към 

изследването на това как самите организации осигуряват защитни средства на 

хората в тях. 

Елиът Жак (Jaques, 1952; 1955) подчертава многократно, че индивидите в 

организациите са в състояние колективно на проецират лошите обекти върху 

определен член на дадена организация или върху стигматизирана група в нея, 

приемайки във вътрешен план идеализираните качества на добрия обект. Един 

класически пример за илюстрация: първият помощник-капитан на кораба, 

например, обичайно се държи отговорен за всичко, което не е както трябва на 

кораба, което позволява капитана на същия кораб да се разглежда като 

грижовна, защитаваща екипажа, неоспоримо авторитетна фигура.  

Намирането на изкупителна жертва, разбира се, е характерно за много 

групи, организации и общности, и позволява на хората в тях да се справят със 

собствената си тревожност и с автентичните си емоции като се отнасят към тях 

сякаш те са породени от външни фактори, които биха могли да бъдат атакувани 

и отстранени. Възгледите на Жак за това, че организациите осигуряват 

на хората в тях удобни защити срещу тревожността и автентичните им 

емоционални преживявания са успешно потвърдени в класическата системно-

психодинамична изследователска разработка на Мензис-Лит (Menzies-

Lyth,1988) сред медицинските сестри в Лондонската академична болница. Това 

изследване – както стана дума и по-рано, - има значим приносен характер 

за изследването на емоциите в организациите и все още често се цитира. 

Медсестрите са изправени пред множество различни емоции, идващи от 
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отношенията им с пациентите и с техните близки - благодарност за грижите, 

които полагат; възхищение и завист за техните умения; възмущение и обида 

заради зависимостта, която налагат. Техните собствени чувства към 

пациентите, особено чувства като близост и лична загриженост, са сериозно 

подавяни от знанието им, че пациента може да сериозно да се влоши и дори да 

умре. „Работната ситуация възбужда много силни и смесени чувства в 

медицинската сестра: съжаление, състрадание и любов; но и вина и 

тревожност; озлобление и възмущение към пациентите, които пораждат тези 

силни чувства; и дори завист за грижите полагани за пациента” (Menzies Lyth, 

1988, р.46). Изправени пред подобен коктейл от емоции, много медицински 

сестри преживяват отново и отново инфатилните си застрашителни 

безпокойства, от които се опитват да се защитят чрез познатите ни механизми 

на проекция, разделяне и отричане.  

Приносът на Мензис-Лит е особено значим защото ни позволява да 

установим как бюрократичните характеристики, правила, процедури, проверки и 

повторни проверки, списъци от задачи по фиксиран график и всички други 

рутинни режими на болничната организация възникват, за да служат системно-

психодинамично до една като междуличностни и организациони защитни 
техники. Чрез ритуалното изпълнение на работните задачи „по протокол”, чрез 

деперсонализирането на отношенията с пациентите и чрез стриктното 

придържане при вземането на решения към организационната йерархия на 

болницата, сестрите овладяват собствената си тревожност и управляват 

динамиката на емоционалния си живот в трудово-професионалната си роля. 

Разглеждани вече от гледната точка на системната психодинамика, 

подобни бюрократично институционализирани организационни 
(психосоциални) защити срещу тревожността са в крайна сметка неуспешни 

и водят до провали в обучението и задържането на сестрите в болницата, 

хронично нисък дух, високо равнище на стрес и липса на удовлетвореност от 

труда. Заедно с другите системно-психодинамично подготвени организационни 

консултанти, Мензис-Лит (Menzies-Lyth, 1991, р. 377) интерпретира ролята на 

консултанта по организационно развитие като ролята на този, който може да 

върне организацията към здраве, следвайки определени принципи за работа с 

емоционалния живот на хората в организацията.  
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Тези принципи съвпадат до голяма степен с критериите за 
емоционално здрав човек, които се използват в психоанализата и 

психодинамичната психотерапия. Те включват: 

• избягването на борбата с тревожността чрез различни регресивни, 

примитивни защити като изтласкването и рационализациите;  

• по-често използване на адаптивни – проблемно-фокусирани техники 

за справяне и сублимация;  

• развитие на уменията за конфронтиране и разрешаване на 

проблемите;  

• възможности за хората да разкриват и използват пълноценно 

собствените си способности, доколкото това им е възможно на 

практика;  

• възможност да упражняват  реалистично ниво на контрол върху 

живота си в организацията, отчитайки при това потребностите и 

ролята на другите в нея;  

• независимост от ненужен надзор;  

• и отчетлива връзка между усилията и наградите (не само 

финансовите).  

 

Препоръките на Мензис-Лит са приемани с различна степен на успех от 

множество системно-психодинамично ориентирани организационни 

консултанти. В литературата за работата им в областта на груповата и 

организационната психодинамика в диагностично-консултативен контекст са 

документирани множество случаи както на избуяващи социални защити срещу 

тревожността, така и на съществени успехи в преодоляването на 

осакатяващите ефекти на подобни бюрократично институционализирани 

защити върху индивидите, организациите и групите в тях (Gould, 1993; Krantz, 

1989; Lapierre, 1989: Diamond, 1985; 1993; Hirschhorn, 1988; 1989; Hirschhorn & 

Gilmore, 1989). 

В книгата си The Workplace Within, Хиршхорн (Hirschhorn, 1988) използва 

преживяванията си като организационен консултант, за да представи как 

тревожността и автентичните емоции на хората в организациите пускат в 

действие примитивните им екзистенциални страхове от анихилация, които на 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

796 

 

свой ред включват в действие социалните и организационите защити. Към 

базисните допускания по Бион, Хиршхорн добавя още две – днес разглеждани 

от нас като класически, - форми на психосоциална самозащита - 

организационните ритуали и скритите, тайни коалиции.  

Следвайки идеите на Мензис-Лит, Хиршхорн демонстрира, че 

организационните ритуали и рационализации са деперсонализирани 
рутинни правила и режими, които създават дистанция между индивидите 
и техните роли и им осигуряват екран за проециране застрашаващите ги 
емоционално наситени автентични преживявания и отношения, 
замествайки ги с набори от механични, изкуствени и полуавтоматизирани 
действия и отношения.  

Скритите коалиции - от друга страна, - представляват своеобразни 
несъзнателни психични сделки, чрез които хората в организациите 
намират примирие за конфликтите и несъгласията си като разиграват 
изкуствени (неавтентични)роли и ролеви игри, извличани от миналото им 
(например, от семейния им живот), за да си осигурят модели за удържане 
на тревожността си и истинските си емоционални преживявания. 

Наградата от подобно  примирие, както отбелязва Хиршхорн, е създаването в 

групите и организациите на „теми-табу”, които не бива да се засягат, и, разбира 

се, запазването на дисфункционалните начини на действие в тези групи и 

организации. 

Концепцията за системната психодинамика на психосоциалните 
защити срещу тревожността и автентичните емоции и преживявания все по-

широко се приема от изследователите и консултантите в областта на 

организационното развитие, включително и от такива, които работят напълно 

извън сферата на дълбинната организационна и социална психология. Една 

нейна конкретна версия представя самата организационна и управленска 

рационалност в мениджмънт теориите – например, изобилното използване в 

т.нар. „управление на човешките ресурси” на квази-научни процедури като 

прогнозиране, планиране, мониторинг, оценка на резултатите, тестиране, 

компетентностно моделиране и т.н.,  - като нищо повече от психосоциално 

защитни (емоционално-регулативно детерминирани) бюрократични ритуали и 

рационализации на мениджмънта, чиято действителна и основна (латентна и 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

797 

 

недостъпна за осъзнаване) – за разлика от декларираната (натрапчиво 

рационализирана и манифестирана), - функция е да се смегчи тревожността, 

вината и срама на собствениците и мениджърите при осъзнаване на желанието 

им за избягване на отговорността им за работата с хората и за прикриване на 

реалното отношения към тях в една практически непредвидима, почти хаотична 

за тях самите организационна и социална реалност, в която те единствено се 

стремят да разширят контрола и да запазят властта и привилегиите си да 

самообслужват асиметрично собствените си интереси в организационния 

живот.  

Значителен интерес в тази връзка представляват пионерските с приноса 

си изследвания върху работата на мениджърите  на Стейси (Stacey, 1992; 

1995), които съчетават психодинамичната теория за психосоциалните, 

организационни защити и критиката на Макинтайър на квази-научните 

мениджмънт процедури от позицията на системната теория за комплексността 

на груповата и организационната психодинамика.   

Стейси подчертава, че успешни са тези организации, които 
функционират в състояние на овладяна нестабилност - едно близо до хаос 

състояние, което не е нито състояние на катастрофично неравновесие, нито 

състояние на статична вкамененост и смърт. Функционирайки в подобна 

модалност, комплексните организации са непредивидими извън един много 

тесен времеви отрязък, също както е непредсказуемо в дългосрочен 

план времето. Ученето, организационната компетентност, креативността и 

иновацията, според Стейси, са именно резултат от действието на ръба на 

пропастта, което поражда чувства на напълно реална тревожност, особено 

когато много считани за неуязвими организации се сриват, а други 

освобождават като излишни много от своите служители (вкл. мениджъри).  

Прилагайки в работата си системната психодинамика, Стейси ни доказва 

конкретно как мениджърите често се вкопчват в остарелите и практически 
безполезни концепции и процедури за административен контрол и 
икономически редукционизъм в опита си да овладеят тази своя 
тревожност и несигурност, търсейки острови на спокойствие в бурното 

организационно море от неконтролируеми емоции на хората в организацията.  
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Излишно е да ви убеждавам, че подобни управленски процедури 

нямат повече шанс за успех от древните шамански ритуали за контрол върху 

времето, както сполучливо го е казал сам Макинтайър. Изследването на 

механизмите за удържане на тревожността и другите застрашителни емоции и 

автентични преживявания, които ни осигуряват хората в организациите, както и 

изучаването на предизвикваните от това действие на защитните механизми 

усложнения, изкривявания и дисфункции, е един от най-важните приноси на 

системната психодинамика. Значителен е приносът тук и на Хауел Баум (Howell 

Baum, 1987), който в книгата си Невидимата бюрокрация проучва проблемите 

в напасването на психичните, груповите и организационните процеси.  

Бюрокрацията, според Баум, има някои свойства, които са постоянен 

генератор на тревожност и други силни емоции (вина, срам, неадекватност и 

тн.) у хората. На челно място сред тези организационни характеристики са 

организационната властова и контролна йерархия и асиметрия, които 
разсейват отговорността докато концентрират властта. Отговорностите на 

хората в организацията са определени твърде неясно и това води понякога 

до повсеместна деперсонализация, изкуственост (неавтентичност) и 

дистанцираност в отношенията между хората, заемащи различни рангове в 

йерархията. Това кара хората да прибягват към изграждането на защитна 

нагласа в опит през цялото време да си пазят гърба, т.е. да се преструват, за 

да не пострадат. Бюрократичното обезличаване създава едно празно 

психодинамично пространство между подчинените и висшестоящите, което се 

изпълва с артефактите на фантазиите и самозаблудите им. Баум посочва две 

особено често срещани сред подчинените теми - тази за „моралния образец 
или еталон” и тази за „по-горната (висшата) по компетентност и 
пълномощия инстанция”. Всяка от тези схеми неутрализира свой собствен 

тип тревожност - първата отговаря за тревожността свързана с чувството за 

вина, а втората - за тревожността свързана с чувството на срам.  

Също както и Хиршхорн, Баум (Baum, 1987) разглежда вината 

и доверието в организациите като най-ценните валути,  които хората в 

организациите непрекъснато обменят в отношенията помежду си. Обвиненията, 

виктимизацията, намирането на изкупителни жертви са не само съществена 

част от психодинамиката на емоционалния живот на организациите, но 
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произтичат от самата същност на бюрокрацията като такава, а не просто от 

неефективната й администрация. Когато са погрешно обвинявани, например, 

хората често се чувстват много по-заплашени с унищожение, отколкото имат 

предвид самите обвинения. Силните им чувства на гняв, тревожност и страх, 

пораждани от подобни ситуации са свидетелство за регресията им към една по-

ранна и уязвима възраст.  

Файнмен и Гебриел (Fineman & Gabriel, 1996) разказват множество 

организационни истории, които илюстрират как бюрократичните процедури на 

мениджмънта стават причина за фрустрацията на потребностите на хората в 

организацията за ясно определяне на отговорностите в нея.  В една от тези 

истории един студент, който бива обвинен за проникване в компютъра на 

своя пряк ръководител, избухва в пристъп на почти неконтролируема ярост: 

„Напуснах с ужасните чувства на фрустрация, гняв, безполезност и 

предателство” - споделя той (Fineman & Gabriel,1996, р.112), чувствайки се в 

капана на ролята си на изкупителна жертва, чиито опити да покаже, че е 

невинен само служат за по-нататъшната му виктимизация. В друга подобна 

история, млад все още обучаван млад мениджър разкрива как е бил склоняван 

от свой висшестоящ и уважаван мениджър да стане съучастник в прикриването 

на измама за над 50000 долара. А на друг служител, който си признава 

сериозна компютърна грешка пред своя мениджър, се казва: „Слушай,  не ти 

си допуснал грешка, а компютърната система. Когато нещо не е наред ти 

трябва да дойдеш при мен и да ми кажеш, че счетоводната програма е 

забила. Програмата ще пострада, губейки престиж и ценност, а ние ще сме 

ти признателни за разкритата грешка. Нали знаеш, че в тази фирма ние 

обичаме само победителите” (Fineman & Gabriel, 1996, р.116). 

Организационните йерархии и поддържащите ги ресурсно-

разпределителни, информационни и властови асиметрии в организационните 

отношения редовно се превръщат в магистралите, по които 

пътуват обвиненията между хората в организациите - висшестоящите 

обвиняват своите подчинени за попълването на неправилните формуляри или 

за неправилното задействане на определени стриктно разписани процедури; 

подчинените обвиняват висшестоящите за това, че са създали неадекватни 

формуляри и процедури и че са им дали сбъркани инструкции за прилагането 
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им. Отправянето на взаимни обвинения превръща съвместната им работа в 

един напълно непредвидим бизнес.  

При тези обстоятелства не е учудващо, че хората в организацията 

научават един прост, но и деморализиращ урок - най-доброто, което може да 
се направи тук, в тази организация, е просто винаги да се предпазваш и 
защитаваш добре като се нагаждаш и преструваш.  

Гебриел (Gabriel, 1993) разкрива как в организациите, и особено в 

авторитарните организации, се поддържа едно постоянно повишено ниво на 

тревожност чрез разпространяването на  ужасяващи истории за клевети, 

садизъм, несправедливост и унизяване. Ако в организацията дремят невидими 

заплахи, потенциална виктимизация и опасни неявни процедури, тревожността 

предупреждава хората в нея за подобни заплахи и в същото време им служи 

като частична имунизация срещу трагедията, когато тя наистина се случи. 

В най-общ план, изследователите и практиците-консултанти в областта 

на груповата и организационната психодинамика разглеждат 

изразяването, канализирането, удържането, контрола и управлението на 

емоциите като набор от ядрени – почти изцяло несъзнавани, - процеси в 

организациите, които често определят успеха или провала, компетентността 

или некадърността на мениджмънта им. Чувствата, емоциите и фантазиите по-

скоро формират света на трудовата дейност и организационните отношения, а 

не са просто субпродукти на трудовия процес. Разбира се, трудовите процеси 

генерират определени чувства, емоции, желания и фантазии, но тези наглед 

ирационални феномени се вграждат обратно в трудовите процеси и 

организационните отношения, и така  понякога  ги усилват, а понякога -  ги 

потискат.  

Много организационни емоции и фантазии са причина за преносните 
възпроизвеждания и постоянните отигравания в организационните 
отношения  на случки и преживявания от личното и колективното минало 
на хората в организацията. Отношенията между висшестоящите 

(мениджмънта) и подчинените (служителите и работниците), например, могат 

да бъдат зареждани с емоции като тревожност, завист и вина, преживяни от тях 

за първи път именно в отношенията между родители и деца (Gabriel, 

1997; Krantz, 1989; Lapierre, 1989); също както и отношенията между 
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представителите на различни раси и етноси мога да бъдат насищани -  чрез 

процесите на междупоколенческо пренасяне,  - с емоции, чиито корени са 

в преживяния от далечното минало на робство, расова и етническа 

експлоатация и дискриминация (Thomas, 1993).  

Организациите, с които работим като консултанти по организационно 

развитие са комплексни психодинамични лабиринти, в които се движат, мутират 

и си взаимодействат различни човешки емоции, желания и фантазии докато 

индивидите и групите в организацията си обменят ресурси, информация, но 

преди всичко - кредит на доверие и/или взаимни нападки.  Тревожността и 

несигурността са преобладаващите емоции, която възникват в резултат на 

изискванията на бюрократичната обстановка и подредба в тях, която все пак 

предлага на хората и различни психосоциални защити срещу тревожността. Те 

понякога наистина предпазват хората, но в повечето случаи усилват 

самите причини за човешкия им дискомфорт в организационния живот.  

Така например, бляскавият организационен имидж изтъкван от 

мениджърите може да укрепва чувството на хората за собствените им 

достойнства и съвършенни качества, и дори частично да ги накара да забравят 

собствената си тленност, но може и да поражда у тях и подчинените им чувства 

на безсилие, малоценност, зависимост и обида (Gabriel, 1993; Schwatz, 1985; 

1990). 

Някои изследователи продължават да поставят акцент върху 

дисфункционалните последици от защитно модифицираните фантазии и 

емоции в организациите, стремейки се да наложат първенството на 

рационалните, ориентирани към работните задачи процеси. Системната 

психодинамика, обаче, продължава да гледа на емоциите като на 

жизненоважни и първични фактори за справянето с дисфункционалните 

процеси, които пречат на организационното функциониране и изострят 

тревожността и неудовлетвореността.  

Ученето, адаптацията и развитието на организационната компетентност 

на хората в организациите, което далеч не са безстрастно Сократово 

начинание, а се движат от определени емоции и се препятстват от други.  

Организационното учене - формирането и развитието на 
организационната компетентност, - в частност, не е само когнитивно 
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преживяване на постепенно просвещение и образование, а често един 
афективно-наситен и болезнен процес на "отучване" от досегашните 
защитни и дисфункционални начини на действие, и работа срещу 
индивидуалните и институционални съпротиви.  

Истинското предизвикателство пред бъдещото изследване на 

организационните емоции се състои в преразглеждането на от позициите на 

груповата и организационната психодинамика на социалния конструктивизъм и 

позициите на критичното учене в самата дейност - в непрекъснатото проучване 

на отношенията между психичните и социалните защити; в непрекъснатото 

изясняване на жизненоважните различия между чувствата, емоциите и 

афектите в организациите; в критичната преценка на проблема за 

изтласкването на емоциите и автентичните интрапсихични преживявания на 

хората в практиката на бюрократично контролираните, свръх-управлявани 

организации. 

Въпреки, че днес значението на емоциите и интрапсихичните състояния 

на хората в организациите е вече широко признато, претенциите на 
мениджмънта за рационалност и свързаните с тях още по-силни 
претенции за монопол върху контрола и за подразбираща се 
привилигированост на статуса му в организацията, не бива да се 

пренебрегват. Веберовата химера sine ira et studio може вече и да изглежда 

частично преодоляна, но тези мениджъриалистки като идеология претенции за 

собственост върху рационалността продължават да обитават организациите и 

съвременното общество. 

Въпреки емоционалните „вихрушки” и „водовъртежи”, които понякога 

завладяват напълно организациите, много от ежедневните дейности на хората 

в тях продължават да са рационално определяни и обосновавани не заради 

всеобщата валидност на икономическата теория за рационалния избор и 

рационалния частен интерес, а заради естествения копнеж на хората да са 
част от здрава, сигурна в оцеляването и напредъка си човешка общност.  

А иначе, попълват се масово ненужни формуляри; пишат се доклади, 

които не се четат и обсъждат; сключват се договори, за които се знае, че 

страните не могат да ги обсъдят по същество; формират се „съюзи”, за да се 

избегнат конфликти, а не за да се сътрудничи реално;  въвеждат се 
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правилници, които се знае, че никой не би спазвал; съкращават се разходи, 

които са много нужни (например, тези за грижи за здравето и квалификацията 

на персонала). И всичко това не защото хората в организациите не действат 

преди всичко емоционално, а защото защитите им в организациите действат 

инструментално, ръководейки се от съображения, които възприемат като 

рационални или...достатъчно рационализирани механизми за контрол над 

истинските, автентичните им преживявания в организациите, които биха 

проблематизирали статуквото и в частност, начина на организационно 

управление и посоката на организационното развитие. 

Административно-нормативно управляваната бюрокрация като 
един освободен от отговорност за работа с неконтролируемите от нея 
емоции и автентичните преживявания, поведения и отношения на хората 
в организацията административен принцип вече не може да е валидния 
начин да се проучват, ръководят  и развиват организациите, и именно тук 

системната психодинамика като методология на организационното 

консултиране  може да ни помогне да оценим уникалните и съществени по 

силата си методи за работа с въздействието на емоциите върху нашия 

организационен и обществен живот. 
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ГЛАВА 70: 
ОРГАНИЗАЦИОННА ИДЕНТИЧНОСТ 
„УСПЕШЕН В КАРИЕРАТА МАКИАВЕЛИСТ” 
 

Всички политологически и социално-психологически изследвания, които 

използват личностния конструкт „макиавелизъм” традиционно започват с 

позоваване на биографията и работите на Николо Макиавели - италиански 

мислител и политик от XVI-ти век, - за опишат макиавелистите в политиката и 

организационния мениджмънт като личности, които се отличават с практическа 

социална интелигентност, емоционален самоконтрол, висока мотивация за 

постижения и социално влияние,  пропускайки или смегчавайки много от 

негативните конотации на самия Макиавели.  

Според Кристи и Гайс (Christie & Geis,1970) тенденцията да се приемат 

убежденията на Макиавели за света и човека е важна, измерима и 
комплексна индивидуално-психологическа променлива с три основни 
дименсии.  

Първата дименсия на макиавелизма е свързана със склонността да се 
използват манипулативни тактики в междуличностните и 
организационните отношения.  

Втората дименсия на макиавелизма се описва като приемане на 
циничната представа за хората като слаби, страхливи и податливи на 
управленски въздействия и социален натиск и контрол.  

Третата дименсия представлява тенденцията към пренебрегване и 
незачитане на конвенционалните морални и общочовешки норми в името 
на извличането на лични изгоди и нарцистичното преживяване на 
надмощие, превъзходство и съпоставителен успех.  

Все доста често наблюдавани в организационния и социалния живот 

поведения и отношения, нали? 

 

В чуждестранната изследователската практика през 70-те и 80-те години 

на XX-ти век широка популярност придобиват  двете версии скали за 

измерване на макиавелизма – „Mach IV” и  „Mach V”.  Скалата „Mach IV” 

включва 20 айтъма, извлечени след многогодишна работа от екипа на Кристи и 

Гайс (Christie & Geis,1970) от един по-голям набор от 71 самоописателни 
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твърдения. От тези 20 айтъма само десет се отнасят индикативно към 

макиавелизма като конструкт, а останалите са контраиндикативни. За да се 

намали действието на социалната желателност при самописанията на 

изследваните се разработва втората версия на скалата – „Mach V”, в която 

вместо Ликертова скала за отговорите се прилага дихотомична скала на 

отговорите. Но в множеството емпирични изследвания и теоретични мета-

анализи на макиавелизма в организационен и социален контекст (Fehr, Samson 

& Pauhlus, 1992; Corzine, 1997) двата въпросника запазват оригиналните 

наименования на дименсиите на макиавелизма – „манипулативни тактики”, 

„цинична нагласа към хората” и „незачитане на конвенционалния морал”, 

- с препоръката факторната структура на субскалите внимателно да се изучава 

при всяка адаптация на инструмента. 

Макиавелизмът е внимателно изследван в контекста на избора на 

професия и реализацията на професионална кариера в бизнеса, политическите 

организации, големите бизнес корпорации и държавната администрация. 

Масово разпространено е предположението, че хората с висок макиавелизъм 
ще предпочитат да се реализират на попрището на бизнеса и политиката, 
а не в помагащите професии (Skinner, Giokas, & Horstein, 1986).  Някои 

изследвания докладват конкретни емпирични данни, според които студентите 

по право в много страни имат най-високите резултати по макиавелизъм 

(Werthein, Widom & Wortzel, 1978).   

Макиавелизмът често се асоциира с редица психологически конструкти 

като:  

• нарцисизма (McHoskey, 1995); 

• параноичния характер (Christoffersen & Stamp, 1995); 

• социопатията (McHoskey, Worzel & Szyarto, 1998); 

• вътрешната локализация на контрола (Gable & Dangello, 1994) 

• и депресията (Bakir, Yilmaz & Yavas, 1996).  

В литературата са описани подробно връзките на макиавелизма и 

базисни личностни конструкти като психотизъм, невротизъм и екстраверсия 

(Allsopp, Eysenck & Eysenck, 1991). Макиавелизмът корелира положително с 

психотизма и екстраверсията, както те се интерпретират в личностния модел на 

Айзенк. Налице са и емпирични данни от сферата на психофизиологичните 
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изследвания  за детекция на лъжата (Bradley & Rettinger, 1992), които говорят 

за връзката между макиавелизма и себенаблюдението в социален 
контекст (self-monitoring), като двете променливи играят важната роля на 

личностни медиатори при интрапсихичната самоорганизация на опитите за 

прикриване и субективно изопачаване на истината и поддържането на квази-

автентични и неавтентични асиметрични (манипулативно-екплоатативно 

насочени) отношения с хората в един или друг междуличностен, 

организационен или социален контекст.   

Склонността на хората да се самонаблюдават, да проследяват себе си и 

поведението си в групов, организационен и социален контекст, т. нар. 
„себенаблюдение” (self-monitoring) се концептуализира като начина, по който 

хората наблюдават и контролират как се възприема и интерпертира публично 

поведението им в междуличностни, организационни и социални 

взаимодействия с други хора (Snyder, 1974) и какви ефекти предизвиква то у 

другите.  

Себенаблюдаващите се личности са особено чувствителни към 

представите и впечатлението на другите за тях и използват социалната 

информация от обкръжението си като източник на ориентири за експресивния 

си самоконтрол и организацията на себепредставянето си в социални ситуации. 

Още през 80-те години на XX-ти век екипът на Снайдър разработва и публикува 

инструмент за измерването на себенаблюдението (Briggs, Cheek, & Buss, 1980; 

Lennox & Wolfe, 1984; Snyder & Gangestad, 1986). Най-популярна е кратката му 

версия Reduced Self-Monitoring Scale (RSMS), която измерва надеждно трите 

основни дименсии на себенаблюдението: „експресивен самоконтрол”, 

„социално присъствие” и „ориентирано към околните себепредставяне”. 

От системно-психодинамична гледна точка може да се очаква, че 

съществува устойчива положителна връзка между някои от дименсиите 
на макиавелизма и себенаблюдението в групов и организационен 
контекст. Както макиавелизма, така и себенаблюдението предполагат 

използването на различни методи (съзнателни или несъзнателни процеси и 

тактики) за формиране и самообслужваща манипулация на впечатленията на 

околните в междуличностни, групови и организационни ситуации. Подобна 

хипотеза формулират, например, Фер, Самсон и Паулус (Fehr, Samson, & 
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Pauhlus,1992), които настояват да се изследват връзките между отделните 

дименсии на макиавелизма и себенаблюдението, а не корелацията на 

агрегираните общи балове по скалите, за която от изследванията на Снайдър 

(Snyder,1974) отдавна се знае, че е ниска. 

За мен, разбира се, темата за връзките между дименсиите на 

макиавелизма и дименсиите на себенаблюдението е интересна от гледна точка 

на задачите на организационните консултанти, които се натъкват редовно на 

тях в работата си с ръководителите и мениджърите на различни нива в 

организационната йерархия.  

Опитах се първо да проверя структурите на българските версии на 

въпросниците за многомерно изследване на макиавелизма  „Mach IV” и 

себенаблюдението „RSMS” като  проуча по-внимателно има ли и какви са 

взаимовръзките между макиавелизма и себенаблюдението на дименсионално 

равнище. Знаех от проуването на огромната специализирана литература по 

темата, че досега са описани различни организационно-психологически 

доказателства за наличието на връзка между макиавелизма, бизнес 

практиките, управленските стилове и удовлетвореността на бизнес-

собствениците и професионалните мениджъри от тяхната кариера (Wilson, 

Near, & Miller, 1996). В условията на постоянно нарастващи изисквания за 

конкурентоспособност на бизнес организациите е ясно, че често техните 

собственици, висши ръководители и мениджъри са тласкани от мощни – не 

винаги осъзнавани като източник и насоченост сили, - да приемат определени 

политики, модели на поведение, стилове на междуличностна комуникация 

свързани с управлението на организацията, груповата работа и работата с 

персонала (т. нар. „управление на човешките ресурси”), цялостната 

многопосочна вътрешно-организационна комуникация, маркетинга и 

обслужването на клиентите на фирмата ( Coskun, & Fronlich, 1992; Comer, 1995; 

Kelley, 1990; Wong and Perry, 1991). В крайна сметка това са все страни от това, 

което имаме предвид когато говорим за организационната и управленска 

компетентност на хората в различни роли в организационния живот – 

например, професионалните мениджъри. 

Част от тези организационни нагласи, умения и практики са откровенно 

манипулативни и защитно-компенсаторни организaционно-поведенчески 
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тактики и комуникативни сценарии за увеличаване на собствените изгоди и 

асиметричен управленски контрол. Като стратегия за междуличностно, групово 

и организационно (а защо не и социално поведение) макиавелизмът, например, 

предполага интрапсихична – съзнателна или не, - ориентация към 

манипулирането на другите хора с цел извличането на лична изгода и 

постигането на бизнес и политически цели, които не са публично известни и 

приемливи за всички участници в бизнес процесите и социалните 

взаимодействия – сътрудници, съдружници, инвеститори, бизнес партньори или 

клиенти (Wilson, Near, & Miller, 1996).  

Традиционно обществеността у нас и по света поставя под въпрос 

почтеността на много търговски, кадрови и маркетинг и HR и PR практики на 

бизнес-собствениците и професионалните мениджъри. Редица автори (Christie 

and Geis, 1970; Comer, 1985; Geis and Moon, 1981; Hunt and Chonko, 1984; 

Vleeming, 1979; 1984; Thompson, 1989) също изтъкват влиянието на 

макиавелизма в организационно-управленческата среда на търговските и 

маркетинг отделите, големите търговски компании и финансовия сектор. За 

политиката, PR-а и медиите въобще да не започвам да ви говоря. 

От друга страна, знаем от изследванията на влиянието на управленското 

поведение и организационната компетентност на мениджърите върху 

организационните резултати (Berry, Bennett, & Brown, 1989; Devlin, Ennew, & 

Mirza, 1995; Ross & Shetty, 1985; Turnbull & Demades, 1995), че качеството на 

обслужването и удовлетвореността на клиентите и партньорите на бизнес 

организациите се влияе много мощно от фактора „удовлетвореност на 
бизнес-собствениците и професионалните мениджъри от собствената им 
работа и кариера” в организацията им.  Така, например, Джордж и Грьонруус 

(George & Grоеnroos, (1991) установяват наличието на такава зависимост в 

банковия сектор, а Кели (Kelley, 1990) намеква, че колкото по-високо в 

управленската йерархия стоят мениджърите, толкова по-вероятна е 

макиавелистката им ориентация към удовлетвореността на клиентите, 

партньорите и работниците на организацията, мотивирана от стремежа им към 

извличане на лични изгоди и висока интрапсихична удовлетвореност от 

работата и кариерната им мобилност. Въпреки това, - колкото и това да звучи 

парадоксално, - няма солидни емпирични доказателства за това каква точно е 
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връзката между макиавелизма на бизнес-собствениците и професионалните 

мениджъри в стопанския и публичния сектор, от една страна,  и стремежа им 

към преживяване на удовлетвореност от кариерата им в организациите, които 

притежават и ръководят, от друга.  

Всичко това ме тласна към реализацията на едно емпирично научно-

приложно изследване, чиято задача бе да се запълни тази празнина в 

досегашните изследвания като се провери емпирично връзката между 
макиавелизма, себенаблюдението и удоволетвореността от кариерата на 
действащи собственици и мениджъри на български малки и средни 
фирми с преобладаваща ориентация към секторите на търговията, 
туризма и услугите. С тези организации и техните мениджъри имахме вече 

съвместни проекти за организационно консултиране по проблеми на 

развитието на организациите и повишаване на организационната 

компетентност на техните ръководители и мениджъри на различни нива в 

организационната йерархия. 

Някои от авторите, които са проучвали корелацията между макиавелизма 

и удовлетвореността от труда в областта на търговията, маркетинга и 

финансовите услуги (Gable & Topol, 1988; Hunt & Chonko, 1984; Topol & Gable, 

1990; Turner & Martinez, 1977) използват в работата си „Индекса за 

удовлетвореност от труда” (Index of Job Satisfaction, JSI), който регистрира 

както общата удовлетвореност от работата, така и „удовлетвореността от 
комуникацията в организацията”, „удовлетвореността от финансовите 
резултати”, и „удовлетвореността от кариерата” в организацията. Техните 

резултати говорят в подкрепа на хипотезата, че макиавелизма обяснява много 

по-добре различията в отделните дименсии на удовлетвореността,  отколкото 

социо-демографските характеристики и икономическите резултати на 

организациит (Gable & Topol, 1988; Hunt & Chonko, 1984). На тази основа 

Уилсън, Ниър и Миллър (Wilson, Near, & Miller,1996), например, стигат до 

извода, че макиавелизма и удовлетвореността от работата са негативно 

свързани, докато Сию и Там (Siu & Tam, 1995) откриват положителна корелация 

между макиавелизма и удовлетвореността от кариерата сред китайските 

банкери. Емпирични данни за връзката между себенаблюдението и 

удовлетвореността от кариерата в бизнес сектора напълно отсъстват.  
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Интересуваше ме и още една страна от живота на консултираните от мен 

организации и техните ръководители – психодинамиката на тяхната 
организационна идентичност.  

Понятието „организационна идентификация” заема по-съществено 

място в организационно-психологическата литература едва през последните 30 

години (Bullis & Bach, 1989; Bullis & Tompkins, 1989; Tompkins & Cheney, 1985). 

Акцент в тези анализи се поставя върху важността на идентификацията като 

процес на обвързване и отъждествяване със статута, ценностите, влиянието и 

мощта на организацията. Според тях управлението на бизнес организациите 

предполага една специфична група организационни компетенции, включваща: 

(а) разбирането на поведенческите модели на индивидуално, групово 

и организационно ниво; 

(б) предвиждане на поведенческите реакции на хората спрямо 

различните управленски и социални въздействия върху тях в групов, 

организационен и социален контекст,  

и (в) използването на тези наблюдения и изводи, за да се постигне 
управленски контрол.  

Без идентификацията си с организацията си собствениците на бизнеса и 

професионалните мениджъри не биха могли пълноценно да развият и 

използват тази своя коплексна организационна компетентност – поне според 

мен. Kогато човек се идентифицира с дадена група или организация, взема 

решения като преценява алтернативните избори, отчитайки възможните 

последствия за групата или организацията, с която се идентифицира. При 

вземането на решения човек се идентифицира с дадена организация, когато 

насочва изборите си към търсене на алтернативни решения, които 

удовлетворяват най-пълно интересите на тази организация (Tompkins & 

Cheney,1985, p.194).  

Най-разпространената операционализация на конструкта 

„организационна идентификация” се свързва с работата на Чейни (Cheney, 

1983). Организационната идентификация се разглежда при това като процес 
на изграждане и поддържане на вътрешна и външна убеденост за 
съответствие и съгласуваност между интересите на индивида и 
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организацията, водещ до формиране на устойчива идентичност, основаваща 

се на тези интереси.   

При това са налице три характеристики на организационната 
идентификация:  

• Първо, организационната идентификация е силно свързана със 

психосоциалните и психодинамичните аспекти на организационния 

живот.  

• На второ място, организационната идентификация има 

фундаментално значение за процесите на вземане на управленски 

решения и поддържането на възприятия за разпределителна, 

процедурна и междуличностна справедливост (реципрочност) в 

комплексната среда на организацията (Димитров, 2007а; 2007б).  

• И трето, във всяка организация има дълбинни структури, базирани в 

несъзнаваните интрапсихични процеси на организационна 

идентификация на индивидуално ниво и в групово-динамичните 

особености на организационната идентификация на междуличностно 

и социално ниво. Тези интрапсихични и групово-динамични фактори 

(възприятия, фантазии, проекции, ценностни ориентации) насочват и 

придават форма на комуникацията в организацията по начин, който 

поддържа индивидуалната и колективната организационна 

идентичност и компетентност. 

 

Признавайки значението на организационната идентификация, 

изследователите й са разработили различни инструменти за нейното 

измерване и наблюдение. Най-ранните опити в тази посока принадлежат на  

екипа на Патчен (Patchen, 1970), който пръв концептуализира 

организационната идентификация като многомерен конструкт, включващ: 

(а) възприятия за споделяни и съглсувани с другите служители 

психосоциални характеристики на организацията; 

(б) равнище на вътрешно-организационна солидарност; и 

(в) готовността за подкрепа на организацията.  
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Ключови понятия в този модел за изследване на организационната 

идентификация са преживяванията на принадлежността, членството и 

лоялността. Патчен определя сходството като реципрочност на общите цели и 

интереси между членовете на една организация. Членството се описва със 

степента, в която Аз-концепцията на даден член на организацията се обвързва 

с организацията като цяло, а лоялността - като готовността на даден член на 

организацията  да подкрепя и защитава организацията, с която се 

идентифицира. На основата на изследванията на Патчен възниква и 

инструмента на Чейни (Cheney, 1983) наречен „Въпросник за организационна 

идентификация” (,Organizational Identification Questionnaire – „OIQ”), който днес 

е най-често използвания метод за оценка на организационната идентификация 

в световен мащаб (Sass & Canary, 1991). Този въпросник представлява синтез 

от няколко скали, създадени за емпирична оценка на различните аспекти на 

организационната идентификация (Cheney, 1983). Първата версия на „OIQ” се 

състои от 30 айтъма, но в хода на последователните си ревизии, текущата 

форма включва 25 въпроса (Sass & Canary, 1991). Контент-валидността на 

резултатите по „OIQ” е представена в работите подробно в литературата (Barge 

& Schlueter, 1988; Cheney, 1983) като Потвин (Potvin, 1991) установява, че 

баловете по OIQ имат висока корелация (по  Pearson - 0,86 и 0,82) с баловете 

получени с инструментите за организационна  причастност, разработени от 

Маудей, Портър и Стиирс (Mowday, Porter & Steers,(1979); Cook & Wall, 1980). 

При проучването на предиктивната валидност на OIQ се докладва 

статистически значима негативна корелация между бала по OIQ и бала по 

Скалата „Намерения за търсене на нова работа”, което ни казва нещо съвсем 

ясно – няма как да си наистина с висока идентификация с организацията, в 

която работиш и да се ангажиран с търсенето на друга работа.  

Предварителните ми проучвания на значителната като обем литература 

по отделни аспекти на въпроса не откроиха каквито и да системни емпирични 

доказателства за връзките между макиавелизъм, себенаблюдение и 

организационна идентификация. Неопределеността на изводите от 

откъслечните емпирични изследвания в проучената литература ме изправи 

пред изследователския въпрос: „Доколко макиавелизма, 
себенаблюдението и организационната идентификация като 
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системно-психодинамични конструкти могат да се използват като 
специфични предиктори на удовлетвореността от кариерата на 
собствениците и професионалните мениджъри в сектори от 
българския частен бизнес, в които се прилагат все по-настъпателни и 
потенциално манипулативни търговски, маркетинг и кадрови 
стратегии за осигуряване на конкурентни предимства, управленски 
контрол, нарастващи печалби и мотивация за ръководните кадри?”. 

 

В изследването ми взеха доброволно участие 325 изследвани лица - 260 

професионални мениджъри (среден и висш мениджмънт) и 65 собственици на 

малки и средни български фирми в областта на информационите технологии, 

търговията, финансово-кредитните и банковите услуги, туризма и 

телекомуникациите (72 жени и 253 мъже), на възраст между 28 и 62 години (М = 

42,52; SD = 4,21).   

Контактът с тях бе реализиран преди и след участието им в краткосрочни 

програми за управленски тренинг и организационни консултации по теми като 

лидерските функции на мениджърите, организационната ефективност, 

вземането на управленски решения и повишаване на личната ефикасност, 

усъвършенстването на индивидуалната и екипна организационна 

компетентност, осъществени от мен и колеги, работещи под моя супервизия. И 

в двете подгрупи – мениджъри и собственици, - преобладаваха мъжете. Само 8 

жени – собственици на компании бяха включени в изследването. Всички 

изследвани лица имаха  завършено висше образование  - основният контингент 

(64% от тях) в областта на икономиката, търговията, мениджмънта, маркетинга, 

туризма и финансите. 

За целите на изследването бе конструиран специален структуриран 

въпросник, включващ 60 случайно подредени айтъми от българската адаптация 

на 4 методики – „Mach IV”(20 айтъма),  „RSMS”(18 айтъма), „OIQ” (16 айтъма) и 

„JSI” (6 айтъма), както и кратка социо-демографска част. Изследваните лица 

използваха 5-степенна „Ликертова” скала: от „1” = Напълно съм несъгласен; „2” 

= Частично съм несъгласен; „3” = Не мога да преценя; „4” = Частично съм 

съгласен; и „5” = Напълно съм съгласен. Българската адаптация на скалите бе 

реализирана чрез двоен обратен превод на айтъмите от 2 екипа от по 2 
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психолози, работещи в англоезична работна среда, като оригиналните айтъми 

и обратния им превод на английски бяха сравнени за смислова еквивалентност 

с помощта на професионален преводач. Установените първоначално 11 

разминавания бяха коригирани в предпоследната версия на въпросника, след 

което процесът бе повторен още 2 пъти до пълното уеднаквяване на 

съдържанието и смисъла на използваните айтъми в двата паралелни превода.   

Всички тези методически приготовления ми даваха възможност да 

наблюдавам с „въоръжено око” следните променливи в проекта: 

• Макиавелизъм. Българската адаптация на „Mach IV” включва превод 

на оригиналните 20 айтъма, предложени от Кристи и Гайс (Christie & 

Geis, 1970). Десет от тях са индикативни за висок макиавелизъм, а 

останалите са контраиндикативни и характеризират ниския 

макиавелизъм.  

o Първата дименсия на „Mach IV” е свързана със склонността на 
макиавелистите да използват манипулативни тактики в 
междуличностните, организационните и социалните 
отношения.  

o Втората дименсия на макиавелизма се описва като приемане и 
поддържане на циничната представа за другите хора като 
слаби, страхливи и податливи на социален натиск и 
контрол.  

o Третата дименсия на макиавелизма представя тенденцията 
към пренебрегване и незачитане на конвенционалните и 
общочовешки морални норми.  

Оригиналните версии на Mach IV имат алфа-коефициети в диапазона от 

0,70 до 0,76 (Gable & Topol, 1988; Zook & Sipps, 1986). Алфа-коефициентът (α-
Кронбах) за създадената от нас българска версия е 0,68. 

 

• Себенаблюдение. Българската адаптация на „RSMS” (Snyder & 

Gangestad, 1986) включва 18 айтъма, които описват различни 

социални взаимодействия. Tрите основни дименсии на 

себенаблюдението, които скалата регистрира са: 

o експресивен самоконтрол;  
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o социално присъствие; 

o и ориентирано към околните себепредставяне. 

Оригиналната скала има алфа-коефициент 0,70, а българската – 0,64.  

 

• Организационна идентификация. Българската адаптация на OIQ 

(Димитров, 2007) включва 15 айтъма и откроява 2 дименсии на 

организационната идентификация:  

o лоялност и имидж, 

o и ценностно-целевото сходство – сливане на личните 
ценности и цели с организационната мисия и цели. 

Оригиналната скала има алфа-коефициент 0,65, а българската – 0,74.  

 

• Удовлетвореност от кариерата. Използваната кратка версия на 

скалата (6 айтъма, 3 индикативни и 3 - контраиндикативни) е 

извлечена от „JSI”, създаден от Хънт и Чонко (Hunt & Chonko, 1984). 

Типичен контраиндикативен айтъм е твърдението „Ако трябваше да 

започна кариерата си отначало, бих избрал(а) кариера в съвсем 

различна професионална област”. Характерен индикативен айтъм е 

твърдението „Убеден съм, че професионалната ми кариера ми е 

едно от неоспоримите постижения в живота ми до този момент” 

Оригиналната скала има алфа-коефициент 0,72, а българската – 0,62.  

 

Корелационните матрици за айтъмите на отделните скали 

(макиавелизъм, себенаблюдение, организационна идентификация и 

удовлетвореност от кариерата) бяха изчислени първоначално по отделно с 

помощта на SPSS и отделните теоретично обосновани структурни модели бяха 

оценени за максимизация на сходствата по метода LISREL. Бяха проверени 

четири модела за факторната структура на макиавелизма. Първият модел 

(Модел 1) разглеждаше макиавелизма като един фактор; вторият (Модел 2) – 

като двуфакторна структура с основни дименсии: манипулативни 

междуличностни тактики и цинична нагласа към хората; третият (Модел 3) – 

като трифакторна структура с основни дименсии: манипулативни 

междуличностни тактики, цинична нагласа към хората и пренебрегване на 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

816 

 

конвенционалните морални норми. Последният, четвърти модел (Модел 4) 

третираше макиавелизма като четирикомпонентен конструкт с основни 

дименсии: позитивни междуличностни тактики; негативни (манипулативни) 

междуличностни тактики, положителна нагласа към хората и негативна 

(цинична) нагласа към хората. При всичките модели матрицата на факторните 

тегла беше пълна и фиксирана като всеки айтъм от скалата Mach IV имаше 

тегло различно от нула по латентните променливи, с които бе свързан 

индикативно. Сравнението на избраните модели по метода LISREL потвърди 

(Таблица 13), че Модел 4 притежава най-добри обяснителни възможности.  

 
Таблица 13. Сравнение на моделите за факторната структура на българската версия на 
Mach IV 

Изследван структурен модел χ2 (p) df AGFI 

Модел 1: еднофакторен 412 (p < 0,01) 180 0,78 

Модел 2: двуфакторен 386 (p < 0,01) 178 0,81 

Модел 3: трифакторен 355 (p < 0,01) 174 0,83 

Модел 4: четирифакторен 263 (p < 0,01) 172 0,92 

 

На първо място, при Mодел 4 стойността на χ2 е по-ниска от тази при 

Модел 2  - със снижаване на χ2 = 123; p < 0,0001; и от тази при Модел 3 – със 

снижаване на χ2 = 92;  p < 0,0001. Заедно с това, показателят „AGFI” (Adjusted-

Goodness-of-Fit-Index) е най-висок (0,92) именно в Модел 4. Според Браун и 

Сюдек (Browne & Cudeck, 1993) стойности на „AGFI” над 0,80 говорят за най-

адекватно напасване на отделните айтъми в съответните компоненти на 

факторната структура.  

Сравнението на средните стойности по общия бал за макиавелизъм 

(„Mach IV”) при професионалните мениджъри и бизнес-собствениците показва, 

че двете изследвани подгрупи не се различават статистически значимо (t = - 

0,50; p = 0,647).  Жените в нашата извадка, обаче, демонстрират статистически 

значимо по-ниски резултати по сумарния бал за скалата „Mach IV” (t = 2,03; p < 

0,01) от мъжете – собственици и мениджъри. За съжаление, поради малкият 

брой изследвани жени-собственици на компании (n = 8), е невъзможно 

проследването на комбинираното влияние на организационната позиция и 

пола.  В Таблица 14 са представени диференцирано средните и стандартните 
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отклонения (M, S.D.) за 4-те компонента във факторната структура на 

макиавелизма при двете изследвани подгрупи: ПНХ (Позитивна нагласа към 

хората); ЦНХ (Цинична нагласа към хората); ПМТ (Положителни 

междуличностни тактики), и ММТ (Манипулативни междуличностни тактики). 

 
Таблица 14. Средни и стандартни отклонения по 4-те компонента на Mach IV 

 
Изследвани подгрупи 

Средни и стандартни отклонения по компоненти: M, (S.D.) 
П Н Х Ц Н Х П М Т М М Т 

Мениджъри (n = 260) 12,74 (2,76) 15,20 (4,81) 23,40 (4,72) 10,75 (3,44) 

Собственици (n = 65 ) 12,03 (2,85) 15,86 (4,12) 22,91 (5,10) 10,18 (2,90) 

Мъже (n = 253) 12,62 (3,02) 15,63 (4,02) 23,55 (5,02) 10,82 (3,76) 

Жени (n = 72) 12,16 (2,64) 15,02 (4,74) 23,03 (4,64) 10,04 (2,96) 

Съвкупна извадка (N = 325) 12,41 (2,81) 15,46 (4,56) 23,26 (4,82) 10,54 (3,38) 

 

Съществуват известни латентни различия в средните стойности по 

отделните компоненти на макиавелизма при мениджърите и бизнес-

собствениците. Мениджърите имат по-високи резултати по два от компонентите 

– ММТ (Манипулативни междуличностни тактики) и ПНХ (Позитивна нагласа 

към хората), но различията между средните не са статистически значими. 

Подобна е ситуацията и при другите два компонента: ЦНХ (Цинична нагласа 

към хората) и ПМТ (Положителни междуличностни тактики), при които средните 

на бизнес-собствениците са по-високи от тези на мениджърите.   

При жените средните за всичките 4 компонента са с по-ниски стойности, 

макар, че различията не са статистически значими и обхванатите в 

изследването жени са над 3 пъти по-малко от мъжете.  Получените резултати 

говорят за наличието на известни  различия в  показателите на макиавелизма, 

проявяващи се в зависимост от пола и организационната позиция на 

изследваните. Нужни са, обаче, допълнителни проучвания, за да се докаже 

изразеността и устойчивия им характер. 

Макиавелизмът на консултираните от мен собственици и мениджъри на 

стопански организации потвърждаваше установения по-рано четирифакторен 

модел на макиавелизма в българската версия на „Mach IV”. Основните 

дименсии и признаци на макиавелизма бяха: 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

818 

 

• Негативните (манипулативни) междуличностни тактики (ММТ) с 

индикатори като: „Никога не споделям с другите истинските 

причини за постъпките си, ако това не ми носи някаква изгода”; 

„Има смисъл да се ласкаят хората на важни позиции”; „Най-

ефективният начин да имаш влияние върху хората е да им казваш 

това, което те искат да чуят” и „Човек сам си проси белята, ако 

изцяло се доверява на друг човек”. 

• Положителни междуличностни тактики (ПМТ) с контра-индикативни 

признаци за макиавелизъм като: „Честността винаги е най-добрата 

политика”; „Няма извинение за лъжите”; „В крайна сметка по-добре 

е да си честен и скромен човек, отколкото важен, но нечестен”; 

„Когато искаш услуга от някого,  по-добре е да споделиш 

истинските причини за това, вместо да изтъкваш измислени 

аргументи, които знаеш, че със сигурност ще го убедят”; „Човек 

трябва да предприема само действията, за които е убеден, че са 

морално оправдани” и „Напълно възможно е човек да е добър във 

всяко едно отношение”. 

• Негативна (цинична) нагласа към хората (ЦНХ) с индикатори като: 

„По-добре е да имаш едно  наум, че хората имат своите лоши 

черти, които проявяват веднага щом им се отдаде такава 

възможност”; „Не са прави тези, които твърдят, че всяка минута 

някой бива ощетяван несправедливо”; „Най-значимата разлика 

между престъпниците и останалите хора е, че престъпниците са 

били достатъчно глупави, за да се оставят да ги хванат”; 

„Повечето хора забравят по-лесно за смъртта на баща си 

отколкото за загубата на ценно имущество”; „Като цяло хората не 

биха се трудили упорито, ако не са принудени да го правят” и 

„Трудно е да напредваш в живота, без да се нагаждаш и не правиш 

компромиси”.  

• Позитивна нагласа към хората (ПНХ) с контра-индикативни 

признаци за макиавелизъм като: „Повечето хора са добронамерени и 

приятни”; „Повечето хора, които напредват  и успяват в живота са 

чисти и морални в постъпките си”; „Повечето хора са смели” и 
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„Хората, които страдат от неизлечими болести, трябва да имат 

правото да изберат да бъдат безболезненно умъртвени”. 

 

Три извлечени от теорията модела за факторната структура на 
себенаблюдението в социален контекст (Self-Monitroing) бяха подложени на 

проверка с цел оптимизация на измервателния апарат на изследването – 

българската версия на „RSMS”. Първият модел (Модел 1) третираше 

себенаблюдението като еднофакторен конструкт, съгласно теорeтичните 

постулати на Снайдър (Snyder,1974); вторият (Модел 2) като двуфакторна 

структура, включваща факторите: екстраверсия и ориентация на 

себепредставянето към околните. Третият модел (Модел 3) отчиташе 

възможността за съществуване на три латентни фактора в структурата на 

себенаблюдението като личностен конструкт: себепредставяне, ориентация 
към околните и преднамерена (инструментална) екстравертност, хипотеза 

изказана за първи път от Бригс, Чек и Бъс (Briggs, Check & Buss, 1980). В 

Таблица 15 са обобщени резултатите от съпоставянето на трите факторни 

структури по метода LISREL. 

  
Таблица 15. Сравнение на моделите за структурата на българската версия на „RSMS” 

Изследван структурен модел χ2 (p<) df AGFI 

Модел 1: еднофакторен 522 (p < 0,01) 142 0,76 

Модел 2: двуфакторен 312 (p < 0,01) 136 0,89 

Модел 3: трифакторен 373 (p < 0,01) 130 0,79 

 

Двуфакторната структура (Модел 2) на българската версия на „RSMS” 

снижава значително по-отчетливо стойността на χ2 ( снижение на χ2 = 210; p < 

0,0001), отколкото трифакторната (Модел 3) със снижение на χ2 =  139; p < 

0,001).  Равнището на индекса „AGFI” (Adjusted-Goodness-of-Fit-Index) също е 

най-високо в Модел 2 – 0,89, което дава основание двуфакторната структура да 

се определи като най-добро решения за българската адаптация на RSMS за 

изследване на себенаблюдението.   

Всички стойности на коефициентите λ(y) се различават статистически 

значимо от нула (t  > 1,94). Коефициентът α- Кронбах за българската версия на 

RSMS e 0,64, съответно 0,62 за първата дименсия на себенаблюдението „МОС” 
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– „Манипулативна ориентация към себеизтъкване към околните” и 0,58  - 

за втората дименсия на себенабючението в социален контекст „НЕ” – 

„Неавтентичната инструментална екстравертност”. Средните и 

стандартните отклонения за двата компонента при бизнес-собствениците са 

съответно за манипулативната им ориентация към себеизтъкване пред 

околните (М = 25,80; S.D, = 6,02) и неавтентичната екстравертност (М = 28,22; 

S.D. = 5,24),  а при мениджърите – за манипулативната ориентация към 

себеизтъкване пред околните (М = 26,22;  S.D. = 5,45),  и  за неавтентичната 

екстравертност (М = 28,98; S.D. = 5.,0), без по-високите средни стойности и за 

двата компонента при мениджърите  да се различават статистически значимо.  

Отново бяха регистрирани само някои латентни възможности за различия в 

двуфакторната структура  на българската версия на „RSMS” – изследваните 

български мениджъри имат известна тенденция към по-високи равнища от тези 

на бизнес-собствениците както по по отношение на манипулативната им 

ориентация към себеизтъкване пред околните (МОС), така и по отношение на 

неавтентичната им екстравертност (НЕ).  

Ето и какви са конкретните признаци за тези две основни дименсии на 

ориентацията към себенаблюдение:  

• Манипулативна ориентация към себеизтъкване пред околните 
(МОС): „Всъщност не винаги съм точно такъв, какъвто се 

представям, че съм пред околните”; „В определени ситуации и с 

различни хора, аз се държа по съвсем различни начини, за да ги 

впечатля”; „Мога да се престоря на дружелюбен и пред хората, 

които всъщност не харесвам”; „С готовност когато ми е изгодно 

ставам център на вниманието, за да впечатля и забавлявам 

околните”; „Ако се налага, мога да излъжа, който и да е, без дори да 

ми мигне окото”. Контра-индикативните показатели по същата 

дименсия са: „Не бих променил мнението или поведението си, за да 

предразположа някого, от чието благоразположение се нуждая”; 

„Трудно ми е да имитирам поведението на другите хора” и „Мога да 

споря само за идеи, в които вече съм лично убеден”. 

• Неавтентична (инструментална) екстравертност (НЕ) с индикатори 

като: „От мен вероятно би излезъл един добър актьор”; „Мисля, че 
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мога добре да забавлявам околните, за да ги благоразположа”; 

„Мога да се изказвам безпроблемно и по теми, за които разполагам 

със съвсем ограничена информация” и контраиндикативни признаци 

като: „Никога не ме е бивало много в импровизациите пред публика”; 

„Рядко успявам да стана център на вниманието, когато съм сред 

много хора”; „Трудно ми е да нагаждам поведението си към различни 

хора и ситуации, за да постигам целите си”; „Предпочитам 

другите да разказват шегите и историите по време на купоните, 

а аз да съм в сянка”; „Когато съм в компанията на други хора, се 

чувствам притеснен и не успявам да се представя както трябва”; 

„Не съм много добър в това да накарам околните да ме харесат”; 

„Когато съм сред хора не съм склонен да поемам инициативата, за 

да кажа или направя нещо, което те биха харесали и приели”. 

 

При по-рано проведеното оптимизационно изследване на българската 

версия на Organizational Identification Questionnaire - „OIQ” (Димитров, 2007а) 

бяха установени два основни фактора на организационната идентификация с 

12 айтъма за първия фактор – „лоялност и имидж” (ЛИ) и 4 айтъма за втория 

фактор – „сливане (отъждествяване) на личните с организационните 
цценности и цели” (СЦ). При сравняването на средните стойности на 

баловете за лоялност и имидж (ЛИ), сливане, отъждествяване на ценностите и 

целите (СЦ), и за общия агрегиран бал за организационна идентификация (ОИ) 

не бяха установени статистически значими различия между показателите на 

бизнес-собствениците и мениджърите на компании. Все пак, съществува 

известна латентна тенденция собствениците на фирми да демонстрират по-

високи равнища на ЛИ (лоялност и имидж) в сравнение с тези на мениджърите.  

И обратно, мениджърите имат тенденция към по-високи (макар и  статистически 

незначими) показатели за втория компонент във факторната структура на 

организационната идентификация – СЦ (сливането, отъждествяването на 

личните и организационните цели).  

Ето и някои от конкретните признаци за двете дименсии на 

организационната идентификация: 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

822 

 

• Лоялност и имидж (ЛИ) с индикативни признаци като: „Гордея се с 

това, че съм част от тази фирма”; „Имиджът на фирмата в 

обществото работи и за мен самия”; „Радвам се, че работя именно 

за тази, а не за друга фирма”; „Представям фирмата на познатите 

и приятелите си като едно прекрасно място за работа”; „Изпитвам 

положителни емоции за фирмата като място за работа”; „Със 

желание бих прекарал остатъка от кариерата си във фирмата”; 

„Когато вземам важни решения в живота си, преценявам какви ще 

са последствията от постъпките ми за фирмата”; „Проблемите 

на фирмата са и мои проблеми”; „Дразня се, когато чувам хора, 

които не са от фирмата да я критикуват”; „Наистина ме е грижа 

за съдбата на тази фирма” и контраиндикативни показатели като: 

„Връзката ми с фирмата е само една малка част от това, което аз 

съм в действителност” и „Не изпитвам никаква лоялност към тази 

фирма”. 

• Сливане, отъждествяване на лични и организационни ценности и 
цели (СЦ) с признаци като: „Хората, които работят във фирмата 

работят за една обща цел”; „Ние в тази фирма сме по-различни от 

другите, които работят в този бранш – обединени сме около 

ценностите и целите й”; „Между мен и другите във фирмата има 

много споделени неща като общите ни ценности и цели” и др. 

 

В Таблица 16 по-долу са включени статистически значимите корелации 

между четирите дименсии на макиавелизма,  двете дименсии на 

себенаблюдението и двата основни компонента в структурата на 

организационната идентификация, които наблюдавах при собствениците и 

мениджърите на организациите, с които работех като консултант.  

 
Таблица 16. Корелации между дименсиите на макиавелизма, себенаблюдението и 
организационната идентификация  при български мениджъри и собственици на частни 
компании (N = 352)   
 

Основни променливи в модела 
Коефициенти на корелация (r) * 

ПНХ ЦНХ ПМТ ММТ МОС НЕ ЛИ СЦ 
ПНХ: Позитивна нагласа към хората          
ЦНХ: Цинична нагласа към хората 0,38        
ПМТ: Положителни тактики 0,42 0,44       
ММТ: Манипулативни тактики 0,21 0,61 0,40      
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МОС:Ориентация към околните 0,24 0,36 0,51  0,56     
НЕ: Екстраверсия 0,07 0,08 0,14 0,14 0,22    
ЛИ: Лоялност и имидж 0,53 0,51 0,35 0,21 0,42 0,35   
СЦ: Сливане на целите 0,38 0,45 0,32 0,18 0,48 0,32 0,19  
* Всички корелационни коефициенти с абсолютна стойност над 0,23 са статистически 
значими при p< 0,001. 

 

На основата на получените данни могат да се направят няколко 

емпирично обосновани извода за взаимовръзките между тези конструкти на 

едно по-дълбоко, дименсионално равнище и да се приложат методи за по-

дълбинно моделиране чрез структурни уравнения, допускайки хипотетично, че 

четирите дименсии  на макиавелизма, двете дименсии на себенаблюдението и 

двете дименсии на организационната идентификация са независими латентни 

фактори, които влияят на интрапсихично и вербално-поведенческо ниво върху 

равнището на субективната удовлетвореност от кариерата в изследваната от 

нас извадка – български мениджъри и собственици на компании в частния 

сектор. Резултатите от последващия стъпков регресионен анализ за 

включените в изследването основни фактори разкриват, че както макиавелизма 

и себенаблюдението, така и организационната идентификация на бизнес-

собствениците и професионалните мениджъри допринасят за обяснението на 

дисперсията на индивидуалните резултати по скалата за субективна 

удовлетвореност от кариерата:  (R2 = 0,18; F = 42,95; p < 0,01) за макиавелизма; 

(R2 = 0,12; F = 32.18; p < 0,01) за себенаблюдението, и (R2 = 0,09; F = 14.58; p < 

0,01) за организационната идентификация. При това  регресионните 

коефициенти са статистически значини: съответно 0,397 (p < 0.01) за 

макиавелизма; 0,278 (p < 0.01) за себенаблюдението; и 0,101 (p < 0,05) , и 0,168 

(p < 0,01) за организационната идентификация.  

 

Данните ни дават доказателство, че при равни други условия бизнес-
собствениците и професионалните мениджъри с по-високи показатели по 
макиавелизъм, себенаблюдение и организационна идентификация 
изпитват относително по-висока субективна удовлетвореност от 
професионалната си кариера в бизнеса, като при това макиавелизма 

корелира положително с манипулативната им ориентация към себеизтъкване 

пред околните (МОС) и негативно с двете измерения на организационната 

идентификация – лоялност/имидж (ЛИ) и сливане (отъждествяване) на личните 
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с организационните ценности и цели (СЦ). Така се потвърждава хипотезата, че 

като цяло, трите изследвани психологически конструкта биха могли да се 
използват при построяването на комплексни модели на латентните 
предиктори на удовлетвореността от кариерата в частния бизнес сектор и 
така характеризират тенденциите в развитието на представите в този 
сектор за това какво е нужно за „успешна адаптация в тази среда”. 

  

Резултатът, обаче, от гледната точка на системно-психодинамичното 

организационно консултиране ни изправя пред поредица от „парещи” 
въпроси: 

• „Как се е стигнало до това, че собствениците и мениджърите в 

тези организации преживяват удовлетвореност от работата и 

кариерата си в тях не само защото се идентифицират силно с 

притежваните и ръководените от тях бизнес-организации, но и 

защото в тях могат да се държат в съответствие с 

макиавелистките си и манипулативни диспозиции?”;  

• „Значи ли това, че фактически те „използват” организациите, с 

които така отчетливо се идентифицират, за да удовлетворяват 

в отговорните си ръководни роли потребности много по-различни 

от официалните бизнес-цели на организацията, с които наглед 

изцяло се идентифицират?”;  

• „Това ли е всъщност „тъмната страна” или „сянката” на бизнес-

лидерите – използването на цинично-манипулативни и 

неавтентични практики в отношенията с другите в 

организацията и нейната среда, за да се постигне лична 

удовлетвореност от ролята и кариерата на бизнес-лидер?”; 

• „Това ли е същинската организационна идентичност на 

удовлетворените от ролята и кариерата си собственици и 

мениджъри – на „себеизтъкващи се Макиавелисти”?”. 

 

За да премина на още по-дълбоко равнище на анализ използвах малко 

по-сложна стратистика - моделиране  чрез структурни уравнения със свободно 

извличане на Gamma-коефициентите за наблюдаваните основни компоненти 
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(дименсии) на макиавелизма, себеоценяването и организационната 

идентификация в качеството им на потенциални предсказващи равнището на 

субективна удовлетвореност от кариерата фактори.  

При половината от променливите, заложени в модела, а именно: ММТ 

(манипулативните междуличностни тактики като част от лидерския 

макиавелизъм); ПМТ (положителните междуличностни практики – като косвени, 

т.е. обърнати индикатори за макевиализъм ); МОС (манипулативната 

ориентация към себеизтъкване пред околните) и ЛИ (лоялността и имиджа като 

компонент на организационната идентификация) бяха констатирани 

статистически значими стандартизирани Gamma-коефициенти (t > 1,95).  

Тези емпирични данни говорят за това, че конкретно тези 4 фактора 
оказват специфично влияние върху индекса за равнището на субективна 
удовлетвореност от личната бизнес кариера при изследваните.  Оказва се, 

че по-висока удовлетвореност от текущата си кариера в частния бизнес  в 

нашата извадка имат именно онези собственици на компании и действащи 

мениджъри в тях, които имат: 

• първо, по-изразена лична предразположеност към одобряването, 
приемането и използването в практиката си на макиевелистки, 
т.е. манипулативни междуличностни, организационни и социални 
тактики в личните и ролевите си отношения (ММТ) (Gamma = 0,54); 

• по-рядко използват положителни (неманипулативни) 
междуличностни тактики, които биха могли да балансират 

циничната им макиавелистка нагласа към хората (ПМТ) в 

ежедневните си взаимодействия с тях (Gamma = - 0,38); 

•  и прилагат ориентирани към манипулиране на възприятията и 
реакциите на обкръжението си себеизтъкващи модели на 
мониторинг и неавтентично нагласяне на собственото си 
поведение и подобен контрол над емоционалните си експресии с 
устойчива насоченост – съзнателна или не, - към формиране на 
благоприятни за самите тях, но фалшиви, неавтентични 
впечатления и реакции у социалните им партньори (МОС) (Gamma 

= 0,56),  
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• като в същото време се идентифицират положително с 
компанията, която притежават и/или управляват като лоялно и 
активно защитават идентичността и имиджа й (ЛИ) ( Gamma = 0,41) 

(Фигура 6). 
Фигура 6. Gamma–коефициенти в структурния модел на макиавелизма, 
себенаблюдението, и организационната идентификация като фактори за 
удовлетвореността от кариерата на собственици и мениджъри на компании (t > 1.95) 
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Спомняте си – надявам се, - че една от основните цели на това 

проучване бе да направя анализ на влиянието на макиавелизма, 

себенаблюдението и организационната идентификация като комплексни 

системно-психодинамични феномени в организационния живот върху 

преживяването на удовлетвореност от работата и професионалната кариера на 

собствениците и мениджърите на бизнес-организации. 

В чисто изследователски план достигнах до оптимални решения на тази 

задача – четирифакторен балансиран модел за измерването на макиавелизма, 

двуфакторен – за измерването на себенаблюдението в социален контекст, и 

двуфакторен – за измерването на организационната идентификация, - с 

относително добро равнище на вътрешна консистентност.  Разбира се, 

създадените в резултат на това ограничено по обхвата си научно-приложно 

проучване инструменти се нуждаят и от по-нататъшна оптимизация на 
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психометричните характеристики, за да се използват правомерно за нуждите на 

диагностично- консултативната и научно-изследователската практика.   

В изследването бяха констатирани няколко отчетливи различия по 
наблюдаваните променливи между мениджърите и собствениците на 
компании. Така, мениджърите, които нямат лично участие с дялове в 

собствеността на компаниите, в които работят  само срещу възнаграждение по 

договор имат по-високи нива по два от компонентите на макиавелизма – ММТ 

(Манипулативните тактики в общуването и отношенията си) и ПНХ (Позитивна 

нагласа към хората – като косвен контра-индикатичвен признак за 

макевиализъм), макар, че различията между средните не са статистически 

значими. При другите два компонента - ЦНХ (Цинична нагласа към хората) и 

ПМТ ( реално, отказ от използване на положителни, неманипулативни 

междуличностни тактики), средните на бизнес-собствениците са по-високи от 

тези на наетите професионални мениджъри.  Същото се отнася и до 

съпоставянето на измерените параметри за двата компонента на 

себенаблюдението – изследваните оперативни мениджъри имат известна 

тенденция към по-високи равнища от тези на бизнес-собствениците както по 

отношение на манипулативната си ориентация към себеизтъкване пред към 

околните (МОС), така и по отношение на неавтентичната си екстравертност в 

деловата си комуникация (НЕ). Изследваните с високи нива на неавтентична и 

инструментална ектравертност могат да се опишат най-общо като ориентирани 

към това да доминират в отношенията и да използват социалната си 

компетентност и емоционалната си интелигентност за извличане на облаги от 

отношенията с другите, с които си взаимодействат в ролята си на фирмени 

собственици и мениджъри. Организационните лидери и мениджъри с високи 

показатели по МОС (манипулативната ориентация към себеизтъкване пред 

околните) демонстрират по-изразена поведенческа тенденция към формиране 

и управление на изгодни за тях, но неавтентични (фалшиви, подвеждащи) 

впечатления у околните и изграждането на удобни, инструментални, в това 

число и заблуждаващи (прикриващи истината) представи у другите за себе си.  

Интерес и тревога будят установените взаимовръзки между 

контролираните в това изследване компоненти на макиавелизма и 

себенаблюдението. Макиавелизмът – включително този при организационните 
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лидери и мениджърите, - е една дълбинна и независима диспозиционна 

структура със специфично влияние върху цялостното междуличностно, групово, 

организационно и социално поведение и върху ориентираните към влиянието 

върху преживяванията, поведенията и отношенията на околните комуникативни 

тактики, в частност.  

Всичките компоненти на макиавелизма в направеното изследване 
са положително (при висока статистическа значимост) свързани с 
компонента на себенаблюдението „МОС”  - манипулативно ориентираното 
себеизтъкване пред околните (формирането на подвеждащи впечатления и 

реакции у другите с насоченост към самообслужване на скрити собствени цели 

и интереси). В същото време те не корелират значимо с неавтентичната 

инструментална екстравертност (НЕ) като общ измерител на социалната 

насоченост и компетентност на мениджърите и собствениците на компании. 

Констелацията от променливи с най-високи положителни корелации помежду 

си включва именно факторите с „най-сенчест” характер: 

• ЦНХ - Циничната нагласа към хората като компонент на личностния 

макиевелизъм; 

• ММТ – Одобряването и използването на макиевелистки 
манипулативни междуличностни тактики и техники в личните, 
организационните, професионално-ролеви и социални 
отношения с другите хора; 

• МОС – Манипулативната ориентация към себеизтъкване пред 
околните с цел да бъдат обслужени приоритетно собствените 
интереси и потребности.  

 

Високите нива на макиавелизъм, очевидно, влияят върху тендециите за 

засилено себенаблюдение и манипулативно себепредставяне в 

междуличностните и организационните взаимодействия на изследваните. 

Индивидуалният стил на организационно и социално поведение, при който 

мениджърите и собствениците на компании съзнателно или не манипулират 

преживяванията, поведенията и отношенията на другите хора в и около 

организацията им са детерминирани в съществена степен от макиавелистката 

им ориентация или личното им убеждение, че използването на манипулативни 
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тактики за взаимодействие с хората в и около организацията е приемливо и 

следователно оправдано, дори „правилно” и „ефективно” поведение от лична, 

управленска или стопанска гледна точка.  

От друга страна е ясно, че себенаблюдението в социален контекст не 

зависи изцяло от макиавелистката ориентация на организационните лидери и 

мениджъри – вторият му компонент, неавтентичната инструментална 

екстравертност (НЕ) на изследваните е напълно независим от макиавелистката 

ориентация на личността фактор, характеризиращ по-общо социалната 

насоченост към социално компетентно и емоционално въздействащо 

ангажиране на партньорите в деловата комуникация и бизнес отношенията.  

Картината за получените резултати ще е непълна от гледна точка на 

системно-психодинамичния анализ на бизнес практиките, ако не отделя 

внимание на мястото на двата компонента на организационната 

идентификация в проучването. Формирането на устойчива и положителна 

организационна идентификация у собствениците и мениджърите на компании в 

частния бизнес е сложен процес на изграждане и поддържане на вътрешната 

им убеденост за наличието на съответствие между ценностите, целите и 

интересите на ръководителите и на организацията им, водещ до формиране на 

официалната корпоративна идентичност, лоялност и самовъзприемане, 

основаващи се на припокриването на частните цели на ръководството с тези на 

организацията като едно цяло.  При това, на първо място, организационната 

идентификация е силно свързана с оценъчното отношение към 

психосоциалните аспекти на организационния капитал (доверие, солидарност, 

човешки отношения, организационна култура). На второ място, 

организационната идентификация има фундаментално значение за процесите 

на вземане на управленски решения в комплексните човешки подсистеми на 

организацията. И трето, във всяка организация има дълбинни, несъзнавани 

структури, базирани в интрапсихичните процеси на организационната 

идентификация на индивидуално ниво и в групово-динамичните особености на 

организационната идентификация на междуличностно ниво. Тези 

интрапсихични и групово-динамични фактори (възприятия, фантазии, проекции, 

ценностни ориентации, когнитивни оценки, афективни реакции и поведенчески 

модели, групови норми) насочват и придават форма на взаимодействията 
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между хората в организацията по начин, който поддържа индивидуалната и 

колективната им организационна идентичност.  

В представеното тук изследване двата компонента на 
организационната идентификация – лоялност и имидж (ЛИ), и сливане 
(отъждествяване) на личните цели на собствениците и мениджърите с 
тези на организацията (СЦ) демонстрират устойчива негативна връзка с 
всичките 4 компонента на макиавелистката ориентация на изследваните, 

което говори преди всичко за затрудненията, които имат манипулативно 

ангажираните предимно с личната си полза, доминиращата си и нарцистична 

позиция и грижещи за успешната си професионална кариера мениджъри и 

собственици на компании при изграждането и поддържането на високо равнище 

на автентична организационна идентификация.  

Същевременно, значимите и високи положителни корелации на двете 

дименсии на организационната идентификация с двата основни фактора в 

структурата на себенаблюдението на изследваните мениджъри  и собственици 

демонстрират колко важно място заемат в публичния имидж, който градят и 

поддържат у хората в и около организацията си мениджърите и собствениците 

организационната им лоялност, единството на личните и организационните им 

ценности, цели и интереси, отъждестваването им с корпоративния организъм и 

престижа на компанията. Очевидно е, също така, че организационната 
идентификация и удовлетвореността от бизнес-кариерата са силно 
взаимозависими на равнището на лоялността към организацията и 

ангажирането с поддържането на положителния й корпоративен и публичен 

имидж.  

И накрая, отново искам да насоча вниманието върху връзките на 

контролираните личностни и диспозиционни променливи и субективната 

удовлетвореност на собствениците и мениджърите на компании от собствената 

им професионална кариера и реализация. Емпиричните данни в представеното 

относително малко изследване демонстрират еднозначно, че макиавелизма е 
свързан положително с преживяването на собствениците и мениджърите 
на частни български компании за субективна удовлетвореност от личната 
им кариера в бизнес среда, в която настъпателните маркетинг, кадрови и 
търговски стратегии са вече част от организационната култура и 
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пазарната действителност. До голяма степен – според мен, - това е в 

съответствие с предвижданията на теорията на макиавелизма, съгласно които  

междуличностната, организационната и социалната манипулация, силовото 

управленско действие, прословутото „Целта оправдава средствата” и 

пренебрегването на конвенционалния морал в човешките отношения е част от 

имплицитния дехуманизиран модел за изграждането на успешна и 

удовлетворяваща лична кариера в частния бизнес у нас. 

Както собствениците, така и професионалните мениджъри, които имат в 

това изследване по-високи резултати по измеренията на макиавелизма 

демонстрират изградена предразположеност и практическа готовност да 

приемат и използват - съзнателно или не, - различни поведенчески тактики за 

манипулация и експлоатация на своите подчинени, съдружници и клиенти, и да 

се въздържат от други, по-положителни и открити подходи в управленските и 

социалните си взаимодействия с тях. В синхрон с тези конкретни резултати са и 

известните ни от по-ранни изследвания и наблюдения в организациите 

тенденции по-високото равнище на макиавелизъм да се асоциира с по-ниска 

готовност за промяна на собствените управленски решения в ситуации на спор, 

преговори и конфронтация, а също и със засилена мотивация за упражняване 

на власт, асиметрично социално влияние и формален и доминиращ вътрешно-

организационен контрол над преживяванията, емоциите, нагласите, 

представите, поведението и отношенията на другите хора в организацията и 

около нея (Epstein, 1973).  При това бизнес-собствениците и професионалните 

мениджъри с по-висок макиавелизъм естественно се чувстват по-ангажирани от 

своите колеги с нисък макиавелизъм с: 

• овладяването на силовите аспекти на лидерските функции и роли; 

• изземването на властовите ресурси и механизми за контрол в 

организацията; 

• мобилизирането и доминантното участие в разпределението на 

ресурсите на компанията; 

• оказването на различни форми на натиск при убеждаването на 

деловите си партньори (инвеститори, подчинени, съдружници или 

клиенти) да се съобразяват или съюзят с тях (Geis, 1970).  
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Така, в практиката и кариерата си те вероятно използват 

инструментариума на макиавелизма си като източник на средства за 

оперативно себезащитно – макар и дисфунционално в дългосрочен план, - 

справяне с конфликтите, трудностите и безпокойството, свързани с човешките 

отношения и моралните норми в бизнес практиката, въпросите на 

организационната и социална справедливост, и се концентрират върху ползите 

си и прилагане на стратегиите си за постигане на победно икономическо и 

административно надмощие, лично превъзходство и успешна кариерна 

реализация. При това, те могат инструментално да пренебрегват (чрез 

засилено себенаблюдение, емоционална саморегулация и манипулативно 

управление на впечатленията и реакциите на околните) собствените си 

изтласкани на заден план автентично социални чувства и морални 

стандарти(скрупули); просоциални поведенчески модели и социални стандарти 

за разпределителна, процедурна и междуличностна справедливост в 

организационния живот, които биха могли да ги отклонят от преследването на 

значимите за тях бизнес резултати и личен успех.  

Това – според мен, - обяснява до голяма степен регистрираната в 

представеното проучване положителна връзка между макиавелизма и 

себенаблюдението, от една страна, и удовлетвореността от кариерата на 

бизнес-собствениците и професионалните мениджъри в бизнес организациите, 

от друга.  

Макивелизмът, себенаблюдението и организационната идентификация 

следва също така да се интерпретират като комплексна констелация от 

вътрешни диспозиционни и поведенчески предпоставки за агресивно-

защитното по същността си организационно и социално себеутвърждаване и 

нарцистичната свръх-загриженост за собствените икономически интереси и 

възходяща кариерна мобилност  (стремеж към напредък в професионалната 

кариера) на изследваните бизнес-собственици и мениджъри. Този своеобразен 

„кариерен микс”, заедно или въпреки бизнес резултатите им, организационния и 

пазарния им опит, и организационно-управленската им компетентност обуславя 

достигането им до успешна и удовлетворяваща кариера в днешната агресивна 

и наситена със социално-икономическа несправедливост бизнес среда.  
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Въпреки, че не установих наличието статистически значима връзка 

между възрастта и удовлетвореността от кариерата в тази относително малка и 

преобладаващо мъжка извадка, ще си позволя да издигна една помощна 

хипотеза за това как по-възрастните собственици и мениджъри подсигуряват 

удовлетвореността от кариерата си предимно чрез поддържането на престижа 

си чрез манипулативно социално себеизтъкване и засилена организационна 

идентификация с компанията, докато по-младите – чрез настъпателен и стигащ 

до ярко изразена макиавелистка ориентация мениджъриализъм в работните и 

междуличностните отношения, емоционален свръх-контрол, и комформно 

управление на впечатленията на значимите за собствената им кариерна 

мобилност индивиди и групи. За да се провери тази хипотеза са нужни, обаче,  

допълнителни изследвания и наблюдения в организационната практика. 

Качеството на организационните политики в бизнеса – при т.нар. 

„управление и развитие на човешките ресурси”, в осигуряването на 

организационната ефективност, в маркетинга и търговските практики, в 

обслужването на клиентите, в развитието на организационната компетентност 

на лидерите и мениджърите - се счита за важно условие за корпоративен успех 

и конкурентоспособност в съвременния бизнес свят. Очевидно е, обаче, че в 

текущия социо-културен контекст макиавелизмът, себенаблюдението и 

организационната идентификация също са мощни вътрешни, системно-

психодинамични фактори в търсенето на растеж  на личната удовлетвореност 

от кариерата и вътрешната мотивация от страна на бизнес-собствениците и 

професионалните мениджъри в организациите, които ръководят и чиито 

политики могат да доминират  в една или друга степен. Макиавелизмът често 

остава скрит, латентен фактор, който обуславя избора на когнитивни схеми, 

поведенчески програми и организационни стратегии, които изглеждат в бизнес 

средите „правилните”, носещите полза  силови, агресивни и манипулативни 

начини да се ръководят хората в организацията, за да мислят и действат така, 

както собствениците и мениджърите биха предпочели (Wilson, Near, & Miller, 

1996).  

Себенаблюдаващите се в социалния си контекст български мениджъри и 

бизнес-собственици, склонни към управление на впечатленията на околните и 

притежаващи изразен макиавелистки уклон със сигурност овладяват и 
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използват с по-голяма лекота поведенчески репертоари от различни 

манипулативни мениджмънт-техники за социално влияние, експлоатативен 

натиск и  управленски контрол върху хората в и около организацията си. Само 

съпътстващата ги постоянна професионална грижа за поддържането на 

високото равнище на тяхната организационна и социална компетентност, 

емоционална чувствителност и зрелост чрез специализирани системно-

психодинамично ориентирани програми за тренинг и организационно 

консултиране може да балансира дългосрочните последствия от тези донякъде 

естествени в текущи социо-културен контекст, но подчертано негативни 

тенденции и да допринесе за изграждането на елит от мотивационно 

ангажирани с успешната си кариера бизнес лидери, за които личната кариерна 

мобилност се съотнася отговорно с обратната връзка на хората в и около 

организацията (инвеститори, партньори, сътрудници и клиенти) за 

удовлетвореността им от нейните реални резултати, практики и развитие.   

 

Нали вече не се учудвате, че толкова често изтъквам, че са ни нужни 
– не само в бизнеса, - автентични, истински лидери? 
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ГЛАВА 71: 
СЪВМЕСТНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ОПИТА  
– ПОЗИТИВЕН ЕМОЦИОНАЛЕН КАТАРЗИС 
С ДЕЙСТВЕН ГРУПОВ ИНСАЙТ 
 
Обикновено, когато чуем за емоционален катарзис в организациите 

фокусираме автоматично вниманието си върху начините, по които хората 

запазват и възстановяват самочувствието си и откриват нови начини за 

справяне с проблемите си като преживяват отново и преосмислят в една 

специално променена среда силни негативни емоции и минали травматични 

събития.  В това направление са установени редица факти и закономерности за 

ефектите на споделените емоционални катарзиси в групова и организационна 

среда. 

Значително по-рядко насочваме интереса си, oбаче, към ролята на 

споделянето на преживяванията за положителните събития - към 

интрапсихичните, междуличностните и организационните ефекти на 

общуването за положителните неща в груповия и организационния живот. 

Ланстън (Langston [7]) пръв установява емпирично, че когато хората споделят 

помежду си новини и емоции за положителни събития в живота си (личен, 

групов, организационен или обществен) или отбелязват празнично такива 

събития,  това поражда по-високи нива на положителни емоционални 

състояния у другите, което от своя страна води до вторично нарастване на 

самооценките за субективното благополучие и до снижаване на тревожността 

на индивидуално, групово и организационно равнище. Той определя този 

процес на споделяне на положителните преживявания с другите в групата и 

организацията, при което споделените положителни емоции и преживявания 

оказват влияние не само върху споделящия ги с термина „капитализация на 
положителния опит”.  

Резултатите от неговите изследвания потвърждават по-ранните 

наблюдения на Брайънт (Bryant [1]) за наличието на значими индивидуални 

различия в субективното преживяване на положителните емоции в зависимост 

от това дали са споделени с други хора или запазени само в интрапсихичното 

пространство на преживяващия ги индивид. Очевидно, способността ни да 

отразяваме в общуването си постиженията, успеха, радостните събития в 
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живота на социалните ни партньори - заключава в друга поредица от 

изследвания Тесър (Tesser [16]), - допринася за усилването на субективното 

благополучие на партньорите в общуването и за нарастване на 

удовлетвореността от самите отношения между тях. 

Преди десетина години реших да проверя в работата си като 

организационен консултант със системно-психодинамична подготовка 

хипотезата, че процесите свързани със споделена в групите и 
организациите преработка на положителните преживявания на хората в 
тях има мощно собствено въздействие върху емоционалния статус и 
здравето, груповата ефективност и организационната психодинамика. В 

този контекст знаех, че вече има много емпирични изследвания и още повече 

практически наблюдения, които показват, че ежедневното открояване, 

споделяне и съпреживяване на положителните събития в личния, груповия и 

организационния опит на хората съществено снижава, например, показателите 

за наличие на тревожност и депресия[10]. Отделянето на внимание дори на 

съвсем малки и обичайни положителни събития в живота на една група или 

организация може да се свърже, според Незлек (Nezlek [9]), с подобряване на 

текущата самооценка и снижаване на дисфоричните и депресивните симптоми. 

Съгласно последните изследвания в областта на емоциите, процесите, които 

регулират положителните и негативните емоционални състояния са 

функционално независими и преживяването на положителни жизнени събития 

може да води до повишено ниво на положителния афект, но да не оказва пряко 

влияние върху снижаването на негативния ефект. От друга страна, има 

емпирични потвърждения за това, че преживяването на положителни събития 

има собствено влияние върху общата оценка за субективно (психично) 

благополучие, психичноздравния и общия здравен статус на хората.  

В друго свое вече 30 годишно лонгитудно изследване върху начините по-

които хората на възраст между 18 и 68 години ревизират и планират живота си 

установих, че автобиографичното споделяне на положителни преживявания 

дори и такива свързани с отдавна отминали събития е добър предиктор 

(предсказва) текущия емоционален баланс на хората и заболеваемостта и 

преждевременната им смърт десетилетия по-късно. Има много такива 

изследвания, разбира се. Нали точно за това обичаме да разглеждаме стари 
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снимки с приятели, колеги и членове на семейството си [2].   

В моето скромно проучване на ефектите на споделената капитализация 

на положителни преживявания за събития от личния, груповия и 

организационния живот аз използвах теоретичния модел предложен от 

Фредриксън (Fredrickson [5;6]), според който функцията на споделените 

положителни емоции е да разширят и „отключат” репертоара от мисли, 

възприятия, поведения и отношения,  и да мобилизират нужните на хората в 

организацията адаптационни ресурси (физически, интелектуални, 

емоционални, групови, организационни и социални). В рамките на този модел 

процесите на капитализация на положителния опит (общуването ни с 
другите за споделяне на положителните събития, които преживяваме) са 
централен регулативен механизъм за изграждане на индивидуален, 
групов и организационен капацитет за справяне. Те изграждат един много 

важен аспект на организационната ни компетентност – емпатията, - и са 

„антидот” на нарцисизма и отчуждението в организационния и социалния 

живот. 

Съществуват няколко основни механизми за постигане на този ефект 

на съвместната капитализация на положителните преживявания.  

Първо, споделянето на положително събитие със значимите други в 

обкръжението (колегите в екипа и другите хора – дори и онези колеги, които не 

познаваме и с които не работим пряко, - в организацията) изисква 

преразказването на събитието, което дава възможност за повторно и 

многократно преживяване на събитието и свързаните с него емоции, мисли и 

представи, поведения и отношения.  

На второ място, комуникативният процес включва възпроизводство, 

репетиция (многократно връщане, повторение и оживяване на преживяванията) 

и интерпретация на преживяванията, които ги удължават, усилват и 

задълбочават като ги правят по-достъпни в паметта и по-изразени в потока на 

преживявания.  

Трето, споделянето на положителни преживявания с другите хора 

допринася за положителен и реципрочен (симетричен) междуличностен, 

организационен и социален обмен, който от своя страна е източник на 

положителни подкрепления  за участниците в съвместната капитализацията на 
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положителния опит и води до укрепване на емпатичните отношения и 

сплотеността между тях.  

Споделянето на добри новини и приятни преживявания включва 

междуличностни, групови, организационни  и социални транзакции 

(интерактивно-процесални форми на обмен и въздействие), които дават 

възможност на споделящия да осъзнае -  в случаите на реципрочен 

положителен отговор, - че партньорите му в процеса на капитализация го 

приемат и ценят, и съпреживяват с него. Това води до нарастване на 

самоуважението и взаимното доверие, груповата сплотеност и ефективност [8]. 

Липсата на активен конструктивен и реципрочен отклик  (напр. чрез 

омаловажаване и игнориране на споделяните положителни преживявания и 

събития) блокира възможностите за положителна капитализация както от 

споделящия, така и в неговата социална аудитория. От опит знаем, че е малко 

вероятно хората да споделят положителните си преживявания с другите, ако 

очакват при това да се сблъскат с отрицание, съпротиви или други негативни 

подкрепления (например, цинизъм и сарказъм) от партньорите си в своята 

група и организация. 

Последователността от представените по-долу три проучвания бе 

проектирана от мен в контекста на реални програми за организационно 

консултиране, за да анализираме заедно с хората от организациите-клиенти 

ефектите на капитализацията на положителен опит на интрапсихично, 

междуличностно (групово) и организационно равнище в контекста на различни 

по формат срещи на формираните в тези организации диагностично-

консултативни групи от мениджъри и случители на организациите-клиенти.  

Първо (Изследване No.1)  на проверка бе подложена хипотезата ми, че 

споделянето на положителни събития в този контекст има благоприятни 
интрапсихични ефекти за самия споделящ ги пред колегите в 
диагностично-консултативната група. В първото проучване регистрирахме 

при всяка среща на групата всички случаи, в които даден член на групата 

споделя положителни преживявания за събития от живота му (в това число и в 

организацията с партньорите, какви са били емоционалните им състояния и 

субективните преживявания за благополучие и удовлетвореност във времето 

на изследването. Ние очаквахме съгласно избрания модел, че капитализацията   
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на положителния опит ще е свързана с нарастване на положителния афективен 

тон и по-високи самооценки за индивидуално благополучие и удовлетвореност, 

но няма да има пряка връзка с негативните афекти.  

Във второто изследване бяха издигнати хипотезите за наличието на 
междуличностни корелати на капитализацията на положителен опит 
между колегите в диагностично-консултативната група. Очакването беше, 

че емпатичните и реципрочни отношения между екипни партньори, които 

откликват положително и конструктивно на споделянето на положителни 

преживявания в групата, са значително по-удовлетворителни, близки и 

изпълнени с доверие. Нивата на взаимно възприемана подкрепа (отклик) за 

капитализацията на положителен опит следва да предсказва различията в 

качеството на отношенията между партньорите в групата, в справянето на 

ченовете на диагностично-консултативната група с конфликтите и 

стресогенните жизнени и организационни събития на хората в нея.  

В третото изследване бе проучена връзката между споделянето на 

положителни събития и възприемания партньорски отклик със специално 

внимание към запаметяването на събитията. Капитализацията на 

положителния опит съгласно тази хипотеза би трябвало да осигурява тяхното 

по-пълно и трайно запаметяване в колективната памет на групата 

благодарение на междуличностното и организационно повторение и пренасяне 

на емоционалните преживявания.  

 

В изследване No 1 взеха участие 284 възрастни, участвали доброволно 

като членове на диагностично-консултативни групи в различни програми за 

организационно консултиране в частния бизнес, публичната администрация и 

неправителствения сектор (общо 172 мъже и 112 жени; със средна възраст М = 

34.4 години, S.D.= 2.4 г.). Участниците в диагностично-консултативните групи 

бяха инструктирани от мен като организационен консултант в тяхната 

организация  да водят в рамките на консултативния процес „личен дневник” с 

помощта на стандартизирана брошура, включваща различни въпросници. 

Дневниците бяха събирани в продължение на поне седем последователни 

сесии на диагностично-консултативната група. По този начин получих 1850  

индивидуални самоописания за положителния и негативния афективен тон в 
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сесиите на диагностично-консултативните групи. Използвах метода „PANAS” 

[17],  който включва 10 положителни и 10 отрицателни прилагателни и показва 

висока надежност (вътрешната консистентност на скалите е съответно .91 и 

.89). Скалите за положителен и негативен афект са относително независими 

(корелацията на ежедневните самооценки е .14). В брошурата бе включена и 

скалата за удовлетвореност от живота на Дийнер (Diener [3]), която има 5 

айтема оценявани по 5-степенна скала (напр. „Днес по много начини животът 

ми е близко до идеален”). Вътрешната консистентност на тази скала е .91. За 

регистриране на негативните събития участниците в диагностично-

консултативните групи бяха молени от мен да опишат „най-сериозния проблем 

или най-стресовото събитие през работния ден”. Стресогенността на всяко от 

описаните в дневника събития бе оценявана от участниците по 5-степенна 

скала (M = 3.71, S.D. = 1.02). Участниците предлагаха ежедневни стресогенни 

събития от живота си (вкл. от организационния си живот) с негативен 

афективен тон от всички сфери на дейност (социална, учебна, трудова и 

семейна), напр. „свършиха ми парите в дебитната карта”, „имах много 

неприятен разговор с началника на прекия ми ръководител”, „научих, че 

близък приятел е пострадал тежко в автомобилна катастрофа”.  31.7% от 

записаните събития бяха от сферата на социалните отношения ( 13.0% касаят 

отношенията с интимен, сексуален партньор), 38.9% са свързани с процеса на 

организационно консултиране, 8.7%  са пряко свързани със здравни проблеми 

и соматични състояния (в т.ч. тегло, сън, заболявания). Останалите 21.0% 

касаят самата работа, финансовите проблеми и събития в други трудово-

професионални области. Участниците също така регистрираха и „най-

значимите положителни събития от деня” като оценяваха по 5-степена скала 

доколко значими са за тях преживените оложителни събития (M= 4.13, S.D. = 

0.92). 57.3% от положителните събития бяха от сферата на междуличностните 

и социални отношения (като от тях 17.0% касаят отношенията с 

интимния/брачния партньор, 5.0% - със семейството и децата, 30.5% - с 

приятели и близки хора, а 6.8% с други от членовете на диагностично-

консултативната група), 17.5% - процеса на диагностично-консултативно 

взаимодействие в групата, 7.3%- здравето и  останалите 17.9% - работата, 

финансовото състояние, организационния и трудово-професионален живот. За 
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да регистрирам опитите за капитализация на опита участниците бяха 

приканвани да опишат (с 5-степенна скала) доколко те са споделили с други 

хора в организацията-клиент за преживяванията си и породилите ги събития в 

живота им.  Участниците в изследването също така отговаряха още при 

включването си диагностично-консултативната група на въпросите от скалите 

за невротизъм и екстраверсия на Айзенк ( Eysenck[4]), за да наблюдаваме и 

интерпретираме по-късно ролята на индивидуалните различия по тези важни 

личностно-диспозиционни (характероопределящи) променливи.  

Резултатите показват, че в 72% от случаите членовете на диагностично-

консултативните групи, с които се срещах в процеса на организационно 

консултиране са споделили с някой друг в организацията най-положителните си 

събития и преживявания. Както бе предвидено вероятността за споделяне на 

положителните събития е по-голяма от тази за споделяне на негативните 

(45%). Умерена е корелационната взаимовръзка между преживяваната 

значимост на събитието и вероятността то да бъде споделено с околните (.26; 

p< .05).  Оказа се, че в дните, в които изследваните посочват, че са споделили 

положителни събития с околните, са и дните, в които те са регистрирали 

значително по-висок положителен афект и по-висока оценка за 

удовлетвореността от живота си. Негативните афекти, обаче,  не се снижават 

статистически значимо при споделянето на положителни събития с другите в 

организацията.  

Потвърждава се очакването, че капитализацията на положителен опит 
с колегите е важен предиктор за положителния емоционален фон и 
удовлетвореността от живота (p <.01) на споделящите го. Когато 

използваме невротизма и екстраверсията като модератори, капитализацията на 

положителния опит остава значим предсказващ фактор за положителен 

афективен тон и по-висока субективна удовлетвореност от живота( p < .01) във 

всички уравнения. По този начин можем да твърдим, че изследване No 1 до 

голяма степен потвърждава емпирично по-ранните наблюдения на Лангстън 

(Langston [7]) като показва отчетливо, че положителните преживявания и 
удовлетвореността от живота са по-високи в дните, в които като членове 
на фасилитираните от мен диагностично-консултативни групи имат и 
използват възможностите да споделят с други хора от своята 
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непосредствена работна група и организацията като цяло  своите приятни 
новини и положителни жизнени събития. При това, този предвиден в 

изследователския модел ефект на капитализацията на положителен опит се 

запазва устойчив и относително независим от личностните особености 

(невротизъм и екстраверсия), броя на регистрираните положителни събития в 

контролирания времеви период (7-25 дни), съотношението между положителни 

и негативни жизнени и организационни събития през този период. 

 

В изследване No 2  проследих връзките между капитализацията на 

положителен опит и междуличностните процеси и колективните преживявания. 

Ако капитализацията действа чрез механизмите за мобилизация на 

междуличностни, групови, организационни и социални адаптационни ресурси, 

то начините, по които се възприема отклика на партньорите в групата и 

организацията на опитите за споделяне с тях на положителните събития и 

преживявания  следва да са с детерминиращо значение за ефективността на 

процесите на капитализация на положителния опит. Възприемането на това как 

реагират партньорите на споделянето с тях касае както проверяващата оценка 

на реакцията му, така и нейната мотивирана по един или друг начин 

интерпретация от самия споделящ. Спонтанният, ентусиазиран и емоционално 

компетентен (емпатичен) отклик на партньорите в групата и организацията 

благоприятства капитализацията и гарантира ефектите й на междуличностно, 

групово и организационно ниво само, ако споделящия го тълкува като такъв.  За 

нуждите на изследването адаптирах типологията на реакциите към негативното 

поведение на партньорите разработена в модела на  Ръсбълт (Rusbult [12]).  

Този модел разграничава потенциално деструктивните реакции на 

партньорите в междуличностен, групов и организационен план по две основни 

измерения – контруктивни или деструктивни реакции; и активни – пасивни 
реакции. Така например, конструктивният отклик на проблемни поведения и 

конфликти с партньора може да е или активен (напр.конфронтация чрез открит 

разговор за това, което се случва) или пасивен (напр. партньорите показват 

доверие и лоялност и игнорират проблемното и пораждащо конфликт 

поведение). И двата типа конструктивни реакции (конфронтация или лоялност) 

би следвало да предсказват високата и трайна удовлетвореност на 
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партньорите в отношенията им, докато и двата типа деструктивно 

реагиране(отдръпване или пренебрегване) би следвало да имат негативна 

връзка с удовлетвореността от партньорството.  

В изследването възприех модел, съгласно който различаваме активно-
конструктивна реакция на партньора към опитите за капитализация (т.е. 

”ентусиазирана емпатична подкрепа”); пасивно-конструктивен отклик на 

капитализацията („тиха емпатична подкрепа”); активно-деструктивна реакция 

на партньора („отхвърлящо оспорване на събитията”) и пасивно-деструктивна 
реакция („игнориране на събитията”). При това се очакваше активно-

конструктивния отклик на партньора към опитите за капитализация да е 

положително свързан с качеството на партньорските отношения, а активно-

деструктивния – негативно. 

В изследването бяха привлечени 176 участника от 16 различни 

диагностично-консултативни групи в организациите, с които работех като 

организационен консултант. Едно от условията бе те да имат най-малко 12 

месеца съвместен стаж в организацията. Всички въпросници бяха попълвани 

индивидуално от участниците, т.е. независимо от партньорите им в групата. За 

измерване на ангажираността с отношенията с партньорите бе използвана 

методиката Скала за ангажираност (Commitment Scale – „CS”) ( [13]). 

Участниците отговарят по 7-степенна скала на съждения като „Искам 

отношенията ни да са вечни”. Скалата е с висока надеждност (α = .89 при 

жените и .78 за мъжете). Удовлетвореността от партньорските отношения в 

диагностично-консултативната група бе измервана чрез скалата на Хендрик 

(Hendric[14]), чиято надеждност е напълно удовлетворителна (α = .64 при 

жените и .71 при мъжете). Доверието между партньорите бе регистрирано чрез 

скалата на Ремпел, Хоулмс и Зана (Rempel, Holmes, & Zanna [11]), която има 

три под-скали: вярност, надеждност и предсказуемост (надеждност от α = .84 

при жените и .86 – при мъжете).  Близостта на партньорите в групите бе 

регистрирана чрез 4 подскали на Скалата за междуличностна близост 

(Intimacy Scale) ([15]): социална, емоционална, интелектуална и рекреационна 

близост. Възприятията за отклика на партньора бяха оценявани чрез Скалата 

за адаптация на Ръсбълт (Rusbult et al. [14]). Участниците бяха инструктирани 

да описват съгласно приетия модел реакциите на партньорите си в групата, с 
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които споделят положителни преживявания и събития.  

Корелациите между четирите типа реакции на партньорите в групата 

спрямо опитите за капитализация и показателите за качество на партньорските 

отношения дават интересен материал за интерпретации в подкрепа на 

издигнатите хипотези. Данните сочат, че откликът спрямо опитите за 
капитализация на положителните преживявания е статистически значимо 
свързан с качеството на партньорството (p < .05).  

Активно-конструктивните реакции на партньора показват високи 

корелации с показателите на ангажираността с отношенията; взаимната 

удовлетвореност на партньорите, доверието и близостта помежду им.  

Пасивно-конструктивните, активно-деструктивните и пасивно-
деструктивните реакции спрямо опитите за капитализация  са негативно 

свързани с тези променливи.   

Изследването, макар и ограничено до практиката на капитализация на 

положителния опит в специално изградените за нуждите на консултативния 

процес в организациите диагностично-консултативни групи от членове на 

различни отдели и структури на организациите, демонстрира категорично, че 

възприемания отклик на партньорите в групата е устойчиво и значимо 
свързан с качеството на междуличностните отношения и груповата 
ефективност на партньорите. Само по-активното, окуражително и емпатично 

реагиране от страна на партньорите в групата спрямо споделянето на 

положителни презивявания и жизнени събития води до подобряване на 

качеството на отношенията чрез капитализация на опита.   

Изследването разкри също, че споделянето на положителни събития 

(капитализацията на положителния опит) с други значими хора в една 

специфична диагностично-консултативна групова среда, от една страна, и 

техния отклик на тези опити за капитализация на положителните преживявания 

допринасят едновременно за повишаване на качеството на партньорските 

отношения в групата (особено на ситуативно-динамично равнище) чрез 

комуникативните механизми на възпроизводство, повторение и усилване на 

положителните преживявания.  

Това води - съгласно следващата ми хипотеза, - до една по-голяма 

отчетливост и по-трайно запаметяване на самите събития и свързаните с тях 
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споделени преживявания в групата и организацията.  

 

В третото изследване направих опит да проверя дали положителните 

събития, които са споделени с партньорите в диагностично-консултативната 

група се помнят по-добре от положителните събития, които макар и силно 

преживявани не са споделени с тях. За целта 128 от участниците в 

диагностично-консултативните групи, с които работех като организационен 

консултант (54 мъже и 74 жени; средна възраст 36.4 г.; S.D.= 4.6 г.) бяха 

поканени в рамките на една тридневна програма за обучение в организациите-

клиенти (част от по-големите проекти за организационно  развитие) да 

направят поне три (ежедневни) описания на събитията по време на семинара и 

да попълнят въпросници измерващи положителния емоционален тон и 

удовлетвореността от живота. 

Данните от анализа на 384 протокола от 128-те участника показват, че 

78% от всички участници са споделили положителните си преживявания в хода 

на програмата за организационна промяна с поне един от колегите си в 

организацията.  Резултатите от изследване No 1 бяха репликирани и с тази 

група – в дните, в които хората са споделяли положителни събития с околните 

се наблюдават значително по-високи стойности на показателите им за 

положителен емоционален тон и за удовлетвореност от живота. При това с 

колкото повече от своите колеги са споделили положителните събития, толкова 

по-високи са показателите за удовлетвореност. При активно-конструктивна 

(реципрочна) емпатична реакция от повечето от тези организационни 

партньори се наблюдават максимални стойности по контролираните показатели 

за субективно благополучие.  

Емпиричните данни потвърждават, че активно-конструктивната, 

емпатична реакция на партньора е в значима ковариация с положителния 

емоционален тон (b= .06, p < .01); удовлетвореността от живота (b=.11, p< .001).  

Заедно с това участниците в изследването успяха да си припомнят една 

седмица по-късно 65% от споделените от колегите им положителни събития и 

преживявания и 31% - от негативните. В съответствие с предвижданията на 

изследователския ми модел - и за двата типа (положителни и отрицателни)  

презивявания и събития, - колкото по-висока е оценката за значимостта на 
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събитието, толкова по-трайно и точно е запазването му в колективната памет 

на партньорите в организацията. Положителните, а не негативните събития, 

споделени с колегите в хода на изследването се запомняха по-точно и по-

трайно както от споделящите ги, така и от съпреживелите ги с тях колеги от 

организацията им. 

 

Съвременните психологически изследвания често биват не без 

основание критикувани, че отделят предимно внимание на справянето със 

затрудненията, с проблемите и с дистреса. В действителност, в живота се 

случват много и то значими положителни събития и когато това стане хората 

търсят реални канали за споделяне на положителните събития със своите 

близки, партньори, приятели и колеги. Процесите на капитализация на 

положителните преживявания са централни в търсенето на отговор на въпроса 

как хората могат да използват положителното в живота си (в това число и в 

организационния си живот), за да култивират по един емоционално зрял и 

организационно компетентен начин положителни интрапсихични, 

междуличностни и организационни ресурси за адаптация и развитие.  

Капитализацията на положителния опит в организацията е реална и 

достъпна психосоциална практика в работата на организационния консултант 

със системно-психодинамична ориентация, която освен категорично доказани 

ефекти, които определям като „положителни и споделени емоционални 

катарзиси”, има решителен принос за повишаване на ефективността на 

диагностично-консултативната работа в организациите.   

 
Всеки път, когато работя в дадена организация, хората от 

диагностично-консултативните групи, с които отделяме по 15 минути от 
всяка сесия за капитализация на положителения опит на някой от групата, 
имат 2 до 3 пъти повече смислени за тях и ръководството на 
организацията „действени прозрения” за това какво всъщност означават 
организационните проблеми, по които работим и как бихме могли да 
подходим за решаването им, в сравнение с колегите им извън 
диагностично-консултативните групи, лишени от тези толкова важни за 
организационната компетентност „15 минути споделена емоционалност”. 
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ГЛАВА 72: 
ОТ НЕГАТИВНИ ЕМОЦИОНАЛНИ КАТАРЗИСИ 
КЪМ ПРОТЕСТЕН ДИАГНОСТИЧЕН КОНСЕНСУС 

 
Не винаги, обаче, в групите и организациите хората споделят положителни 

преживявания за значими за тях съзидателни ситуации и радващи ги събития. 

Много по-често те преживяват и споделят бурни емоционални катарзиси с 

много силни негативни чувства – фрустрация, гняв и безсилие. Ще се спра на 

един пример за това как подобни негативни катарзиси в диагностично-

консултативния процес в организациите могат да доведат до смислени 

диагностични изводи.  

Преди известно време (от средата на 2003 до края на 2007 г.) имах 

възможност да работя последователно с 12 диагностично-консултативни групи 

от 12 различни организации (общо 190 човека) от цялата страна по една и 

съща силно тревожеща ги тема. Сега бих я определил като темата за 
взаимовръзките между преживяванията на хората за социално-
икономическа несправедливост и толерантността им към корупцията.  

В еднодневните си срещи с диагностично-консултативните групи 

следвахме една и съща интерактивно-процесуална рамка – три едночасови 

(сутрешни) сесии за задълбочен анализ и интерпретация на проблема, една 

едночасова сесия за индивидуална автодиагностика и лична рефлексия на 

всеки от членовете на групата, и една двучасова (заключителна) среща за 

споделяне и рефлексия върху опита от предходните сесии. 

Темата за масовата толерантност към корупцията в организационен и 

социален контекст относително по-често се разглежда в контекста на 

конвенционалните социологически и политологически изследвания 

спекулативни или злободневни интерпретации,  а също и в междукултурните и 

социално-структурни теории за податливостта към криминогенни реакции. 

Дълбочинните, системно-психодинамични анализи и интерпретации се оставят 

за по-идиографични обяснения на конкретни лични атаки срещу нормите, 

другите хора и социалните институции, както е например в общата теория на 
престъплението на Хирши и Готфредсон (Hirschi & Gottfredson, 1990) или  в 

общата теория на пренапрежението на Егню (Agnew, 1992).  
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Документираните множество казуси с корумпирани хора в обществата ни 

от XX-ти и XXI-ви век често представят известно описание на това как 

възприеманите от тях социално-икономически несправедливости водят до 

силен гняв към конкретни хора, социални институции или към системата като 

цяло, които се разглеждат като източник на зло. Тези онеправдани хора 

чувстват, че социалното им позиция и собственото им Аз са били 

несправедливо застрашавани, кариерата им – препятствана, или са станали 

жертви на несправедливо или нечестно отношение (Fox & Levin, 1994; Holmes & 

Holmes, 2000). Независимо дали се разглежда като еволюирала психична 

склонност по един дистанциран, еволюционен начин (Buss, 1999;  Walsh, 2000) 

или като функция на социализационните и културни очаквания, 

възприеманата системна социално-икономическа несправедливост често 
се определя като неотменен генератор на враждебност, гняв и 
самозащитно желание за реванш или измама на системата чрез 
нарушаване или „репаративно” заобикаляне на собствените й правила и 
норми (Bies & Tripp, 1998).  

Различните теоретици определят разнообразни променливи в 

етиологията на корупцията.  Нойман и Барън (Neuman & Baron, 1998), 

например, представят цяла съвкупност от социални, ситуативни и личностни 

променливи отговорни за поведения като агресията и корупцията на работното 

място. В анализа им са включени обяснителни схеми, започващи от нечестното 

третиране, пораждащите фрустрация събития, и нарастващите трудово-

професионални и социални различия, преминаващи през екологичния стрес, и 

достигащи до личностни характеристики като „тип А” поведения и враждебен 

атрибутивен уклон. Денеберг и Брейвърман (Denenberg & Braverman, 1999) 

твърдят, че определени групови и организационни култури и управленски 

стилове на ръководителите им могат да имат съществен принос за 

самозащитната и неавтентична толерантност към насилието и корупцията на 

работното място. Хомант и Кенеди (Homant и Kennedy, 2003) установяват силна 

корелация между агресивността на работното място и показателите за 

предразположеност  към организационни кризи. Мартинко и сътр. (Martinko, 

Gundlach & Douglas, 2002) извършват впечатляваща работа за интеграцията на 

множеството теории и променливи в областта на изследването на 
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толерантността и подкрепата за агресивните и корупционни поведения в 

групов, организационен и социален контекст.  

В работата си със служителите на 12-те организациите клиенти аз се 

насочих към развитието на системно-психодинамичната идея за това, че 
когато хората преживяват себе си като обект (жертва) на системна 
социално-икономическа несправедливост това формира у тях реактивна, 
защитно-компенсаторна, „репаративна” толерантност към корупцията в 
организационен и социален контекст. По-конкретно, целта ми беше да 

проведа серия от диагностично-консултативни срещи със служителите на 12-те 

организации, за да можем съвместно на базата на предварителна 

интерактивно-процесуална диагностика да оформим рамката на една 

специализирана тренинг програма за превенция на корупцията на работното 

място. Особеност на извадката от 190 човека от 12-те организации беше, че 

всичките те работеха в системата на здравеопазването – лекари, зъболекари, 

медицински сестри, фармацевти и медицински представители и помощен 

административен персонал от 10 болници и диагностично-консултативни 

центрове (поликлиники) и 2 аптечни мрежи от цялата страна. Така, че 

хипотезата за системната психодинамика на преживяването на хронична 

социално-икономическа несправедливост и влиянието му върху самозащитната 

подкрепа за (толерантност към) различни типове корупционни лични „решения” 

бе проверявана в здравеопазването.  

Съгласно анализите на Фолгър и Берън (Folger & Baron, 1996), 

разпределителната социално-икономическа справедливост описва 

получаването от индивида на справедлив дял от достъпните награди, 

съответстващ на собствения му относителен принос за социално-

икономическата ситуация на обмен. Процедурната социално-икономическа 
справедливост се отнася към честността на процеса и процедурите, чрез 

които се разпределят наличните награди в трудово-професионалната дейност в 

групов и организационен контекст. Междуличностната социално-
иконимическа справедливост отразява взаимното внимание и учтивостта в 

отношенията между хората в този разпределителен процес.  

На тази концептуална основа бе разработен и набор от диагностично-

консултативни симулации (ролеви игри), представящ четири ситуации – 
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контролен сценарий и три сценария за всеки тип социално-икономическа 

несправедливост в организационен и социален контекст: разпределителна, 

процедурна и междуличностна. След сутрешните сесии за сесии за задълбочен 

анализ и интерпретация на проблема „Форми и причини на корупцията на 

работното място и в обществото” в едночасовата сесия за индивидуална 

автодиагностика и лична рефлексия всеки член на 12-те диагностично-

конултативните групи получаваше от мен покана да се запознае с описанието 

на симулациите и да участва с партньор от групата по взаимен избор в ролева 

игра по избран от двамата сценарии, след което да посочи доколко одобрява за 

всеки от сценариите поведенията свързани с корупция, които в отговор на 

възприеманата ситуация на персонажите в симулациите човек може да 

предприеме.  

Предложеният от мен интерактивно-процесуален диагностичен модел 

допускаше, че отношението към хипотетичния персонаж описвано в сценариите 

поражда особено след по-рано протеклите групови дискусии и ролеви игри в 

двойки от колеги ще породи имплицитни асоциации със собствените 

преживявания на една или друга форма на социално-икономическа 

несправедливост в организационен или социален контекст. Очаквах този поток 

от преживявания да функционира като промеждутъчна променлива („спусък”) 

за последващи емоционални реакции, която отключва в една или друга степен 

една или друга форма на защитно-компенсаторни реакции свързани с 

подкрепата за или толерантност към различни предлагани в симулациите 

корупционни репаративни реакции от страна на участниците, които се 

идентифицират с хипотетичния персонаж в симулациите.  

При тази постановна на интерактивно-процесуалната диагностика както 

„субективното възприятие за социално-икономическа несправедливост”, така и 

„подкрепата за корупцията” бяха заложени като възможни реакции на 

сценариите в симулациите. Ето защо, не можех директно да направя 

окончателния извод, че преживяването на повтарящи се ситуации на социално-

икономическа несправедливост е непременно причината за личната 

толерантност към корупцията. На този етап в диагностично-консултативния 

процес аз само косвено можех да наблюдавам възприемането на 

несправедливостта като корелиращ или предсказващ фактор за корупция чрез 
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работата на членовете на диагностично-консултативните групи с 

диагностичните симулации (казуси).  

В съответствие с постановките на системно-психодинаичната 

интерпретация на теорията за социалния обмен очаквах, че толерантността 

или подкрепата за корупцията от персонажа във всеки конкретен сюжетно-

ролевисценарий ще е съгласуван с равнището на несправедливост, на което е 

изложен персонажа във всеки от сценариите. Хипотезата ми беше, че във всеки 

сюжетно-ролеви сценарий ще се регистрират положителни корелации между 

оценката на учстниците в диагностично-консултативните групи за 

възприеманата несправедливост и тяхното одобрение/толерантност към 

корупционни реакции предвидени в сценария.  

Ключово при изработването на сюжетно-ролевите сценарии на 

диагностичните симулации бе да се конструират три социално-икономически 

сценария, представящи всеки от трите типа несправедливост описани от 

Фолгър и Берън (Folger & Baron, 1996). Всеки сценарий беше от около 250 думи.  

Сценарият за разпределителна несправедливост описва 

администратор в болница, на когото се отказва обещано по-рано повишение на 

заплатата въпреки отчетливите му заслуги за повишаване на икономическата 

стабилност на здравното заведение.  

Сценарият за процедурна несправедливост представя млад хирург, 

който бива пропуснат преднамерено при служебните повишения в работата си 

за сметка на колега, чийто баща – също лекар, - е личен приятел на директора 

на болницата.  

В сценария за междуличностна несправедливост е представена 

медицинска сестра, която бива грубо нахокана, че се опитва да се измъкне от 

работа преди края на смяната си, и на която властно се нарежда да се върне на 

работното си място и остане там до идване на следващата смяна.  

В пакета със симулации (ролеви игри) се включваше и четвърти 

сценарий. В този контролен сценарий, медицински представител на голяма 

фармацевтична компания губи в съревнованието за договор за доставки на 

лекарства с други двама свои колеги, които без да са нарушили официалните 

правила на съревнованието се държат не съвсем джентълменски по време на 

съревнованието с него като открито подкупват вземащите решения 
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контрагенти. Собственикът на фирмата се опитва при това справедливо да 

възнагради медицинския представител като му дава премия, равна с тази, 

която би получил, ако е победител, но у служителя остава чувството за 

неудовлетвореност от факта, че не е провъзгласен за официален победител.  

Този контролен сюжетно-ролеви сценарий бе включен в дигностично-

консултативния модел по две причини. На първо място, той е пример за 

инцидент с нулева или минимална несправедливост, чрез който да се осигури 

сравнителна база на изследваните лица при оценката на различните сценарии. 

И на второ, отговорите на изследваните по скалата за толерантност към 

корупция в този сценарий на нулева толерантност представляват измерител за 

готовността да се подкрепят корупционни реакции в тривиални от гледна точка 

на социално-икономическия обмен ситуации. Очакването ми беше, че тази 

“склонност към корупция” ще е предиктор за приемането на корупцията в трите 

сценарии с вградена несправедливост. Контролният сценарий бе винаги 

включван в началото на работата със симулациите в диагностично-

консултативните групи, а останалите три сценария бяха представяни в случаен 

порядък.  

След запознаването и ролевите игри по двойки с всеки от сценариите в 

4-те симулации членовете на диагностично-консултативните групи бяха 

помолени да попълнят оценъчна скала, чрез която да определят доколко 

несправедливо са се отнесли към персонажа във всеки от сценариите. Те 

можеха да използват степените от „1” до „7”, за да оценят степента на 

социално-икономическа несправедливост, от „1” = „няма несправедливост” до 

„7” – „това е крайно несправедливо”.  

След оценката на четирите сюжетно-ролеви сценария за социална-

икономическа несправедливост, членовете на диагностично-консултативните 

групи получаваха указание да оценят доколко, според личната им преценка, е 

„допустимо” персонажа във всеки от сценариите да действа с осем корупционни 

реакции. За да представя различните корупционни поведения, които един 

неоправдан персонаж може да предприеме като защитно-компенсаторен или 

репаративен отговор на преживяната социално-икономическа несправедливост, 

аз следвах типологията описана от Барън и Нюман (Baron & Neuman, 1996), 

вдъхновена от анализа на Бъс (Buss, 1961) на корупцията в организационна 
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среда. В тази типология, корупцията е категоризирана чрез две отделни 
дихотимии:  

• „директна – индиректна” корупция, 

• „активна – пасивна” корупция, 

което дава няколко възможни корупционни патерна (категории) реакции.  

 

Членовете на диагностично-консултативните групи отговоряха на всеки 

айтъм с оценки от „0” („напълно недопустимо поведение”) до „6” („напълно 

допустимо поведение”), което позволяваше да се изчисли общ бал за 

толерантността към корупция от „0” (липса на корупционна нагласа) до 48 

(висока толерантност към корупционно поведение); а след сумиране за 

четирите сценария - в диапазона от 0 до 192 точки.  

Обхванатите в този диагностично-консултативен процес 190 здравни 

работници представляваха разнообразна група от медицински специалисти, 

медицински сестри и лекари, болнични администратори, болнични фармацевти 

и медицински представители. Възрастта им варираше между 29 и 51 г., със 

средна възраст 38.5 години. 63% бяха жени и 37 % - мъже.  

Общите им реакции четирите сюжетно-ролеви сценарии са представени 

в Таблица 17.  

 

Както личи равнището на възприемана социално-икономическата 

несправедливост в контролната симулация е относително ниско  и няма 

подкрепа за ангажирането на персонажа в този сценарий с корупционни 

поведения. Във всички случаи разликите между средните за показателя 

„толерантност към корупция” в контролния сценарий и в другите три сценария 

са с висока статистическа значимост (p < .001). По отношение на трите основни 

сценария с вложена в него различна форма на социално-икономическа 

несправедливост целта беше да бъдат така конструирани, че те да не се 

различават съществено по равнището (степента) на несправедливост към 

описания персонаж. Що се отнася до общоприетите стандарти за статистическа 

значимост това бе постигнато: средната за възприеманата несправедливост за 

трите сценарии на социално-икономическа несправедливост са в интервала на 

сигурност от 95%. Сценариите за разпределителната и междуличностната 
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несправедливост са почти идентични по равнището за възприеманата им 

несправедливост (p = .94); процедурния сценарий, обаче, се оказва възприеман 

като по-несправедлив от останалите два (p = .062 и .053 - за сценария с 

разпределителна несправедливост и за междуличностна несправедливост, 

съответно).  

 
Таблица 17. Средни за променливите в отговор на 4-те сюжетно-ролеви сценарии 

Променливи 
Сценарии: 

Контролен Разпределителна 
несправедливост 

Процедурна 
несправедливост 

Междуличностна 
несправедливост 

Възприемана 
несправедливост 2.88 5.40 5.70 5.42 

Толерантност към 
корупция 4.99 6.96 8.24 7.98 

 
 

Както очаквах нямаше самозащитна и репаративна подкрепа за 

толерантност към корупцията в контролния сценарий. Разликата между този 

сценарий и останалите три е с висока статистическа значимост (p < .001).  

Докато толерантността към корупция не се различава значимо при 

сценариите за процедурна и междуличностна несправедливост, резултатите за 

толерантност към корупция по тези два сценария са значимо по-високи от тези 

за сценария за разпределителна несправедливост (p < .02 и в двата случая). 

Следва да се отбележи, че средните резултати за толерантността към корупция 

представляват ниско ниво за толерантността към корупцията в групата като 

цяло. Макар, че много изследвани лица имат „перфектния”, говорещ за нулева 

толерантност към корупцията резултат, има и изследвани с оценки от 45 точки 

(при максимум от 56 за корупция), което говори за съществена подкрепа за 

айтъмите за корупция  при отделни участници.  

Като се вземат под внимание средните представени в Таблица 17, има 

обща подкрепа за хипотезата, че преживяваната социално-икономическа 
несправедливост е свързана системно-психодинамично със 
самозащитната и репаративно-компенсаторна толерантност към 
корупционни практики. Средните за толерантността към корупцията следват 

модела на средните за възприемана социално-икономическа несправедливост 

в симулациите. Тоест, колкото по-високо е нивото на възприеманата 
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социално-икономическа несправедливост, толкова по-висока е и 
подкрепата за сюжетните корупционни поведения.  

Така, именно процедурната несправедливост получава най-високите 

оценки за социално-икономическа несправедливост и води до най-високо ниво 

на толерантността към корупционни реакции. Основното изключение касае 

сравнението между междуличностния и разпределителен сценарий. Въпреки, 

че имат приблизително идентични оценки за неправедливост, 

междуличностният сценарий има статистически значимо по-високи оценки за 

толерантността към корупция индуцирана от този тип несправедливост. 

Причината за това толерантността към корупцията да нараства при 

междуличностната несправедливост - според мен,  - е в самата същност на 

заложения в сценария конфликт. В междуличностния сценарий социално-

икономическата несправедливост включва директна персонализирана грубост и 

агресия спрямо персонажа в сценария, което прави персонализацията на 

ситуацията и възприемането на агента на ощетяването свързани с неприкрит 

гняв. В ситуацията на разпределителна несправедливост агента на 

ощетяването показва известно съжаление за решението си и показва известна 

служебна любезност към персонажа от сценария. Оттук, самозащитната и 

репаративната същност на толерантността към корупция в този случай 

изглежда по-неподходяща реакция в сценария на разпределителна 

несправедливост.  

Независимо от това доколко моделите на средните за възприеманата 

несправедливост в предложените сценарии на диагностичните симулации и за 

толерантността към корупция си приличат, получените осреднени групови 

резултати маскират индивидуалните различия. Като по-убедителен тест за това 

дали различията във възприеманата несправедливост могат да предскажат 

различията в толерантността към корупция могат да послужат корелациите 

между тези променливи вътре във всеки конкретен сценарий.  

 

Таблица 18 показва корелациите между възприятията за 

несправедливост и подкрепата за корупцията във всеки от четирите сценария. 

Парадоксално, но единствената статистически значима корелация между 

несправедливостта и корупцията е в контролния сценарий, в който персонажа 
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всъщност не е обект от несправедливо третиране от социалните си партньори. 

Това - според мен, - се дължи в значителна степен на това, че за много от 

участниците реакцията на несправедливостта е комплексен набор от 

поведения и отношения - вероятно свързан с атрибутивния уклон при 

приписването на враждебност от субекта на несправедливостта. Възможно е 

тези от участниците (макар и относително малко на брой), които имат 

тенденция към корупционно защитно или репаративно поведение да са склонни 

да виждат несправедливост и да приписват на другите персонажи в сценария 

недобронамереност и враждебност дори, когато такива отсъстват напълно в 

конкретната ситуация на симулацията.  

В трите сценария, в които очевидно има една или друга форма на 

социално-икономическа несправедливост повечето членове на диагностично-

консултативните групи (здравни работници, които са свръхчувствителни към 

темата за допустимостта на корупцията в работната им среда), въпреки, че 

възприемат наличието на социално-икономическа несправедливост - 

съзнателно или не, - да потискат защитно осъзнаването и споделянето на 

толерантността си към репаративни корупционни поведения.  

 
Таблица 18. Корелации на възприеманата несправедливост с толерантността към 
корупционни реакции в четири сюжетно-ролеви сценарии на диагностичните симулации 
(N=190) 
Корелации на 
възприеманата 
неправедливост и 
толерантността 
към корупция 

  Сценарии 
Контролен Разпределителна 

несправедливост 
Процедурна 
несправедливост 

Междуличностна 
несправедливост 

.372* .086 .098 .099 

 *p<.001. 
 

От получените данни би могло да се направи тривиалния извод, че 

подкрепата за корупционните реакции е комплексна производна функция на 

влияението на личностните фактори на моралното развитие, от една страна, и 

на системно-психодинамичната самозащитна и регресионно-репаративна 

реакция на неприятните емоции и предатви, свързани с повтарящите се в 

симулациите ни сцени на социално-икономическа несправедливост, в които 

персонажа, с който се идентифицират участниците в изследването е жертват 

(обекта)  на една или друга форма социално-икономическа несправедливост. 

За да проверя допълнително и това допускане разгледох доколко показателите 
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за толерантността към корупция в един от сценариите предсказва показателите 

за толерантност към корупцията в другите сценарии. Корелациите за четирите 

сценарии са показани в Таблица 19.  

 
Таблица 19.  Корелационна матрица за толерантността към корупция в четири сценарии 

Сценарии: Контролен Разпределителен Процедурен 
Разпределителен .724   

Процедурен .745 .852  
Междуличностен .736 .825 .823 

Корелациите над .250 са статистически значими на равнище р < .001. 
 

Всичките шест коефициента са положителни и високо значими – на 

равнище на р < .001, което говори за един много консистентен модел на оценка 

на готовността за корупционна реакция, отразяващ наличието на скрит под 

повърхността детерминиращ процесите на тази оценка фактор почти напълно 

независимо от ситуативните влияния на преживяванията на отделните 

сюжетно-ролеви сценарии.  

Фактът, че подкрепата за корупцията е устойчива при различните 
сценарии води до въпроса за това дали зад айтъмите на толерантността 
към корупция не стои една вътрешно съгласувана психодинамика. Във 

всеки от четирите сценария осемте айтъма на скалата за толерантност към 

корупция корелират положително и значимо. Алфа коефициентите за скалите 

за всеки от сценариите са в рамките между .80 и .84. При подобна висока 

вътрешна консистентност и при наличието на междуситуаивна устойчивост, 

както разкрива Таблица Х, съществуваше основание да обединя отделните 

балове за толерантност към корупция в общ агрегиран бал. Тази нова съвкупна 

скала имаше коефициент за вътрешна консистентност (α-Кронбах = .91).  

Хората в диагностично-консултативните групи ми казваха „в хор” нещо 

много важно от диагностична гледна точка, но по един скрит дълбоко в 

поведението им в рамките на диагностично-консултативното ни 

взаимодействие начин. От една страна, те отричаха и прикриваха причината за 

готовността им за защитно-репаративна корупция да е функция от 

провокираните от участието им в диагностичните симулации преживявания на 

условните ситуации на социална-икономическа несправедливост. От друга, 

признаваха „като един”, но по един несъзнаван от самите тях начин, че това е 
една много вероятна и в същото време вътрешно съгласувана форма на 
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индивидуално поведение във всички ситуации, в които изпитват 
неприятните преживявания да са жертва (обект) на социално-
икономическа несправедливост.  

 

Какво още ми даваше основание за подобна наглед противоречаща на 

другите емпирични данни  системно-психодинамична интерпретация? 

В заключителната сесия на на всяка от 12-те диагностично-консултативни 

срещи се очакваше всеки участник просто да сподели преживяванията си за 

случилото се в предходните сесии в свободна групова дискусия и това да 

позволи да направим обобщение на резултатите от работата през деня и да 

набележим какво да бъде включено в предстоящия анти-корупционен тренинг в 

12-те организации от системата на здравеопазнането.  

На практика, обаче, и в 12-те групи тази сесия се превърна в истинска 

арена на бурни споделяни в групата  индивидуални и колективни емоционални 

катарзиси наситени с интензивни – почти неконтролируеми, - негативни емоции 

като обвинения и неприкрит гняв към работодателите и по-висшите 

ръководители на здравните организации в системна социална-икономическа 

несправедливост в организацията на работата и разпределението на 

приходите, „сочене с пръст” на корумпираните колеги в групата и извън нея, 

които петнят репутацията на „заведението” и професията, горчиви признания за 

собствени действия, които будят само срам и вина, че и „ние правим като 

другите” и т.н.  

Не бях подминат и аз – в повечето групи ме обвиниха яростно – понякога 

с ескалиращ сарказъм, - че вместо да насоча усилията си като техен 

организационен консултант към истинските виновници („рибата мирише откъм 

главата”) за това положение на нещата, аз съм сервилен към ръководствата, 

които ми възлагат една скъпа и изгодна финансово за мен тренинг програма, 

която „едва ли ще промени нещо съществено” и така им помагам да „отбият 

номера”. 

Вътрешно в себе си бях в трудно сдържан възторг – диагностично-

консултативната среща бе достигнала в интерактивно-процесуален план много 

съществен напредък. Споделените – макар и негативни в емоционалния си тон, 

- катарзиси на членовете на диагностично-консултативните групи тласнаха 
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взаимодействието ми с хората в тези групи на едно качествено по-високо ниво. 

Получих над 75 конкретни истории потвърждаващи началната ми хипотеза като 

организационен консултант със системно-психодинамична ориентация. И 

подкрепата на повечето от 190-те членове на организациите, с които ми 

предстоеше да работя по тази тема.  

Тренинг програмата, която предложих да се реализира с участието на 

собствениците и топ-ръководителите на 12-те здравни заведения бе 

озаглавена по предложение на част от участниците в дискусиите: „Как 
справедливостта лекува и корупцията!?”. 

 

Обобщавайки основните моменти в това емоционално-наситено 

диагностично-консултативно преживяване държа да да отбележа, от една 

страна, че убеждението, че дадени корупционни поведения са допустими  се 

оказа устойчив системно-психодинамичен фактор с мощно действие на 

индивидуално, групово, организационно – а аз предполагам и на социално 

ниво, -  който получава  енергийния си заряд от често сподавяните и дори 

отричани преживявания съпровождащи натрапчиво повтарящите се ситуации 

на социално-икономическа несправедливост във всичките й форми.  

Един от 190-те участници в току-що описания диагностично-

консултативния процес като че ли синтезира най-сполучливо диагностичните ни 

прозрения: „Знаем на какво се дължи корупцията и дехуманизацията в 
здравеопазването и в цялото ни общество. Лечението на 
рецидивиращите й симптоми, обаче, няма да е ефективно, ако не 
започне от основните й истински патогенни причинители. Да не се 
залъгваме, че не знаем кои са те и да се държим като добри лекари!”. 

 

Всяка от 12-те диагностично-консултативни групи във всяка консултирана 

от мен организация излъчи по един свой представител в работната група за 

подготовката на предстоящата тридневна тренинг програма „Как 

справедливостта лекува и корупцията!?” с целия персонал на 12-те 

организации, които консултирах. С членовете на тази работна група 

изработихме както дизайна, така и много от тренинг материалите на 

програмата. Част от тях бе и придобилата по-късно популярност еднодневна 
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социодраматична симулация „Корупцията”, която и сега се „играе”. Реших тук 

да я споделя и с тези от вас, за които тя и сега може да е полезна в работата 

им. Тя бе плод на съвместния – действен и протестно-диагностичен, - инсайт на 

членовете на диагностично-консултативните групи, с които изследвахме 

системно-психодинамично как честото преживяване на социално-икономическа 

несправедливост в обществото ни прави и моралните хора в него по-

толерантни към корупционните практики в междуличностен, групов, 

организационен и социален контекст. Аз само я записах и подредих. 

 

„КОРУПЦИЯТА” 

Социодрама – симулация (Aвтор: д-р Пламен Димитров, RODC) 

Цели на симулацията: 

• Да се подобри разбирането на участниците за механизмите и 

психодинамиката на социалния контрол и социалната несправедливост в 

контекста на толерантността към корупцията и борбата срещу 

организираната престъпност; 

• Да се придобие пряк личен опит за проблемите в борбата срещу 

корупцията и организираната престъпност при неефективни 

институционални практики и отсъствие на обществена подкрепа за 

работата им. 

Участници: 

• В симулацията може да вземе участие всяка група пълнолетни граждани 

(минимум 12 човека) стига участниците да са достатъчно мотивирани и 

зрели, за да вникнат в приложните аспекти на ситуацията.  

• Симулацията е по-успешна при по-голям брой участници (над 30 човека). 

Практически няма таван за броя на участниците, но при ограничения във 

времето за провеждането й е възможно по-големите групи да участват в 

нея в две или повече паралелни „общности”. 

Време: 

• Симулацията може да има различна продължителност в зависимост от 

броя на участниците. Препоръчително е симулацията да е целодневна и 
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да приключва с минимум 60 минутна сесия за споделяне от страна на 

чуастниците в нея. 

• Възможно е да се ограничи времетраенето и симулацията да 

продължава повече от 2-3 часа (особено ако е в контекста на друго 

събитие – конференция, програма за обучение и др.). 

Материали за участниците: 

• Всеки участник получава копие от Общата инструкция за симулацията 

„Корупция”. 

• Участниците, които са определени да са част от „корумпираните” и от 

„органите за борба срещу корупцията” получават специфични 

отличителни знаци, които се носят от тях тайно и се показват само на 

„съда” при извикване на разпит.  

• Представителите на „корумпираните” разполагат с допълнителн брой 

отличителни знаци, които могат по свое решение да дават на 

участниците в симулацията, които вербуват, за да работят за тях срещу 

определени от тях услуги и облаги. 

• „Съдът”, чиято роля се изпълнява публично от предварително определен 

и инструктиран участник или от фасилитатора на симулацията разполага 

и с едно обикновено зарче и специална допълнителна инструкция (вижте 

„Тайни правила на „съда””, които не бива да са известни на останалите 

участници в симулацията). 

• Флипчарт и маркери за „съда”, поставени на видимо от всички участници 

място. 

Обща инструкция на участниците: 
• Във всяка група участници в симулацията, определена част от 

участниците получават ролята на „агенти на органите за борба срещу 
корупцията”, а друга – на „корумпирани граждани”. 

• Препоръчително е всяка от тези подгрупи е първоначално около 10% от 

общата група участници в симулацията. Малката пропорция на 

включените в тези две роли участници води до удължаване на 

симулацията при по-голям брой участници. 
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• Всеки от „агентите на органите за борба срещу корупцията” и  всеки 

от „корумпираните” има личен таен отличителен знак, който носи тайно 

и може да използва за идентификация, когато прецени за необходимо. 

• Останалите участници в симулацията не разполагат със специален знак 

и се разглеждат като „обикновени граждани”. 

• Задачата на „агентите” е да елиминират всички „корумпирани”. 
• Задачата на „корумпираните” е да привлекат в редовете си колкото 

може повече от „обикновени граждани” и „агенти”. 

• Всеки „агент на органите за борба срещу корупцията” може да се 

опита да елиминира заподозрян като „корумпиран” като се легитимира 

пред избрания от него участник в симулацията, показвайки му тайния си 

знак и го арестува, за да го изправи пред „съда”. Всеки арестуван 

задължително се явява пред съда, дори ако е друг „агент” на органите за 

борба срещу корупцията. 

• Всеки „корумпиран” може да вербува избрани от него участници в 

симулацията като им дава един от тайните знаци на „корумпираните” и 

им дава обещание да им осигури всчики поискани в замяна услуги или 

изгоди. Всеки „корумпиран” води тайно изчерпателен списък на поетите 

от него ангажименти довели до вербуването на нови „корумпирани”.  

• Всеки „обикновен гражданин” има право да откаже да бъде вербуван 

от „корумпираните”, но не може да откаже на който и да е легитимирал 

се като „агент” на органите за борба срещу корупцията да го изправи 

пред „съда”. 

• „Съдът” е единственият, който може да проверява по време на разпита 

към коя от трите възможни погрупи принадлежат аресуваните от 

„агентите” на органите за борба срещу корупцията. За целта доведените 

в „съда” хвърлят веднъж зарчето и в зависимост от резултата им „съда” 

ги осъжда като „виновни, т.е. де юре корумпирани” или „оправдава 
поради липса на доказателства”. 

• Когато „съдът” освободи даден участник, „съдията” записва публично 

(за целта има на разположение флипчарт и маркери) името на 

освободения в списъка на „невинните и неосъжданите граждани”.  
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• Когато „съдът” осъди даден участник, „съдията” записва името на 

осъдения в списъка на „осъдените за корупция граждани”.  

Симулацията може да приключи: 
1. При изтичане на предварително определеното време. 

2. По преценка на фасилитатора на симулацията. 

3. Когато „агентите” на органите за борба срещу корупцията са успели 

преди изтичане на предварително определеното време да 

елиминират всички „корумпирани” като „съдът” ги е признал де юре 

за корумпирани и ги „изпратил в затвора” (вписал ги е в списъка на 

осъдените за корупция). 

4. „Корумпираните” обявят, че са успели преди изтичане на 

предварително определеното време да вербуват половината (50%) от 

всички участници, които са все още активни (т.е. не са „осъдени” за 

корупция). 
 
ТАЙНИ ПРАВИЛА НА „СЪДА” (Неизвестни за останалите участници): 

Показание на 
зарчето в „съда”: 

Всеки гражданин с това 
показание на зарчето  

се приема за: 

Всеки легитмирал се като 
„агент” с това показание на 

зарчето се приема от 
„съда” за: 

1 Виновен-осъден Виновен-осъден 
2, 3, 4, 5 Виновен-осъден Невинен –неосъждан 

6 Невинен-неосъждан Невинен –неосъждан 
 

Специални изисквания към фасилитатора:  

• Минимум 2-годишен практически опит като водещ в програми за групово-

психодинамичен тренинг,  

• Сертифициран психодрама-асистент или терапевт. 

Други задължителни условия: 

• След приключване на симулацията задължително се провежда 

специална сесия за споделяне с участието на всички взели участие в 

симулацията с продължителност – минимум 1 час.  

• В нея всеки участник има думата за минимум 1 минута. 

 

Разбира се, чрез методите на социометрията след тази симулация 

участниците могат да потърсят и допълнителни отговори на въпроса: „Как 
справедливостта лекува и корупцията?” 
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УВОД 
Става все по-важно за ръководителите на екипи, организации и обществени 

институции да разбират не само емоционалната и интрапсихичната, но и 

груповата и организационната психодинамика в организациите, които създават 

и ръководят. В тази книга IX бих искал да се приближим до един интегриран 
концептуален модел, който хвърля мост между по-достъпните за 
наблюдение и осъзнаване рационални аспекти на организационната 
психодинамика на лидерските функции и скритите - несъзнаваните и 
полусъзнаваните, - аспекти на организационната психодинамика на 
лидерските функции. 

Отдавна е налице е един широк и засилен интерес към лидерската роля 

и лидерските функции в пост-индустриалните организации на XXI-ви век. 

Изменящите се организационни форми носят  и различни изисквания към тези, 

които заемат днес ръководни постове и се ангажират с лидерски функции.  
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ГЛАВА 73: 
КОГА ЛИДЕРИТЕ НИ СА ИСТИНСКИ? 
 

Историческият акцент в разбирането на лидерството чрез изследване на 
личността и поведението на лидерите вече не е достатъчен, за да се обясни 

сложността на изискванията на съвременния организационен и социален живот 

към организационните лидери. Текущите дискусии за разпределеното, 

споделеното, трансформиращото и в крайна сметка, автентичното лидерство 

признават, че да са реални лидери вече не е непременно запазена територия 

само на тези, които са на най-високите йерархични позиции, т.е. близо до 

властта и до системите за управленски контрол (Denis et al., 2001).  

Но дори и след това признание, фокусът на повечето програми за 
развитие на организационните лидери и професионалните мениджъри все 
още остава до-голяма степен концентриран върху личните качества, 
умения и поведения на лидерите, а не върху предлаганите алтернативни 
системно-психодинамични практики за развитие на груповата и 
организационната компетентност, която включва в себе си и критерии за 

ефективност, ефикасност, ефектност, етичност и естественост в изпълнението 

на лидерските функции и роли в конкретните групово-динамични 

организационни ситуации (Kakabadze, 2002; King & Rowe, 1999). 

Популярното и, разбира се, опростенческо разбиране за лидерството 

изразява въжделението (фантазията) лидерите да са някакви различни, по-
способни, дори магически справящи се с трудностите личности - 
всъщност, да са организационните „герои”, ако е възможно ежедневно. 

Само вижте колко лични биографии на лидери днес са бестселъри и как 

медиите правят организационните и политически лидери постоянни 

протагонисти в социодрамата на съвременния икономически и публичен живот.  

При днешните нови организационни форми, обаче, идеята за личното 

героично начинание  и божествената харизма вече не е най-полезния имидж за 

реалното и продуктивно групово,  организационно и социално лидерство. 

Вместо това лидерството има нужда да бъде разглеждано като сложна 
функция производна на функционирането на цялостната  система на 
организацията с нейната още по-сложна системна психодинамика и също 
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така свръхдинамична среда. Доказателствата за необходимостта от подобен 

подход към лидерството са вече тривиалните факти от ежедневието ни, които 

показат че едни и същи хора са успешни в лидерските си роли в една 
група или организация в определени ситуации и напълно се провалят в 
друга група или организация, или в същата група и организация, но в 
различен контекст и при нови обстоятелства.  

Мисля, че ни ясно, че това, което може да се постигне в ролята на лидер 

през XXI-ви век не е просто резултат от личните качества (а такива безспорно 

са необходими, макар и винаги недостатъчни) на този лидер ,а от това на какво 

е способна и от какво се нуждае за оцеляването, напредъка и просперитета си 

човешката общност на организацията в колективната си психодинамична 

работа и в конкретния си системен контекст, водена от естествения копнеж на 

хората в нея да са част от ефективна, ефикасна, ефектна, етична и - не на 

последно място, - естествена, т.е. автентична и жизнена човешка общност със 

смислени цели и социално-валидна значимост. Всъщност е напълно възможно 

да кажем, че човек заема реално лидерската роля в една група или 

организация само дотолкова, доколкото тази група или организация му 

позволява, защото той в повече от една конкретна ситуация „въплъщава” и 

„олицетворява” възможността хората в организацията да се приближават до 

материализацията на този не винаги ясно осъзнаван човешки копнеж.  

Този по-сложен, системно-психодинамичен възглед за лидерството 

поставя във фокуса на вниманието психодинамиката на заемането и 
изпълнението на лидерските функии и роли в определена група, 
организационна или социална система. Това е една системно-процесуална 

гледна точка  в изследването и консултирането на организациите, която стана 

особено популярна след работата на Сейндж (Senge, 1990).  

Тези, които заемат лидерските роли са част от организационната 

система, в която ги изпълняват и, следователно, лидерството може да бъде 

разбирано единствено, ако се отчита комплексната групова, междугрупова и 

организационна психодинамика на отношенията между лидера и неговата 

организационна система в техния динамичен социален контекст. Лидерският 
капацитет на дадена група или организация е основен измерител на 
организационната компетентност на хората в организацията и включва 
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определени емоции и организационни отношения. В крайна сметка, хората се 

вдъхновяват от мечтите си за удовлетворяване на фундаменталните си 

вътрешни потребности за свързаност, автономност и компетентност в 

конкретната реалност, а не от само от визии, стратегии, икономически планове 

и харизматични кандидат-лидери.  

Преживяванията на работното място включват много силни чувства - 

както положителни, така и отрицателни, - и независимо от това дали те се 

изразяват или подтискат, те винаги имат влияние върху решенията кой 

адекватно заема и изпълнява определена организационна роля – била тя и 

ролята на организационен лидер. Емоционалността на хората, определяна като 

„преживяванията, поведенията и взаимоотношенията, които могат да се 

наблюдават  и са свързани със стоящите в основата им емоции” (Reber, 1995, 

р. 247), реално е налице във всяка организационна система. Тя е тази, която 

прави хората лидери или им отрежда друга функция в организационния живот.  

Лидерските роли и функции винаги пораждат интензивни групови и 

организационни фантазии, идентификации и преноси, които отразяват 

човешките потребности  и драмата на човешкия опит да се свържеш и да 

поддържаш - автентични и съзидателни (продуктивни), или не, - отношения с 

другите хора. Така ръководството, решаващо по какви задачи и как трябва да 

работят хората в организацията, касае не само административното 

разпределение на ресурсите и планирането и контрола на дейността на хората 

в организацията, а е и намеса в емоциите и инвестирането на емоционалността 

им в организационния живот в неговата цялост. Кетс де Фрийз (Kets de Vries, 

1991a) казва, в уводната глава на книгата си Organizations on the Couch, че е 

остарял вече мит, че лидерите, мениджърите и организациите са рационални. 

За системната психодинамика това означава, че емоциите и емоционалността 

са особено значими и за компетентното организационно лидерство. И както 

казва Кар (Carr, 1999), те – емоциите в организацията, - винаги се 
преживяват като „лоши”  и „неподредени” в сравнение с откъсваната и 
отчуждена от тях „добра” и „спретната” рационалност.  

Ето защо въобще не е изненадващо, че емоциите и емоционалността в 

организациите макар и да не са в центъра на вниманието както на тези, които 

изпълняват лидерски роли и функии, така и на програмите за обучение и 
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развитие на лидерите – всъщност определят кой, защо и докога да е реален 

организационен лидер. И тук реално няма никакво значение, какво този „кой” си 

мисли за себе си. 

Емоционалността, емоционалното здраве и емоционалната зрелост в 

работните групи и в организацията като цяло често са трудни тема за 

програмите за обучение, подготовка и развитие на лидерите и служителите, а 

системната психодинамика ни дава много примери за това как  това може да се 

направи, за да се работи с комплексността и парадоксите на „скрития под 

повърхността” живот на индивидите, групите и организациите по начин, който 

не вкарва отхвърлянето и съпротивите в основните работни концепции. 

Груповата и организационната психодинамика са в сърцевината на процесите 

на инвестиране на човешката емоционалност във функционирането и 

развитието на организационните системи – и за добро, и за лошо (както е 

когато организациите са дисфукционално разстроени и в хронична регресия 

или кризисна стагнация).  

Това е и истинското предизвикателство за програмите за обучение, 

подготовка и развитие на ръководителите им. Без осъзнаване на трудните 

емоции, които са в дълбоката основа на наблюдаемото организационно 

поведение и без системна работа с тях, голямата част от  организационното 

поведение и организационните отношения си остават загадка. Мениджър, който 

не може да разбере защо всъщност един перфектен, напълно рационален план 

за организационни промени (реформи) не се изпълнява от хората в 

организацията има силно стеснен избор при опита си да се намеси 

компетентно, ако не си дава сметка, че кораба, който ръководи е заседнал на 

подводни, емоционални и психодинамични „скали“.  

Получаването на лидерската роля в една група или организация винаги е 

израз на потребността на хората в групата или организацията да се 

идентифицират с осмисленото от тях разбиране на кандидата за тази роля за 

начините, по които наистина функционира и би могла да оцелява, напредва и 

просперира цялата групова или организационна система. Често в началото на 

лидерския си опит - след присъединяването си към дадена организация, - 

хората, заели ръководните позиции си дават сметка за потребността си да се 

научат да разчитат, да се ориентират в организационните процеси и в 
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организационния контекст, но с опознаването им в дълбочина тази тяхна 

потребност постепенно угасва и се замества от по-лесни за решаване работни 

и кариерни задачи. По същия начин, това което те привнасят от миналото си в 

новите си роли в организацията също варира от ситуация в ситуация. 

Привнасянето на дефанзивност, а не на емоционално здраве, например, в тази 

ситуация има много по-различно въздействие върху последващото 

организационно поведение на последователите на лидера. Вещината, а защо 

не и мъдростта на реалния организационен лидер е в това да поддържа 

активно вътрешното си внимание върху хода на всичко случващото се в и около 

организацията и рефлексивно да отчита как вътрешното му състояние 

резонира с миналия опит и как е свързано то с текущата ситуация в 

ръководената от него група или организация. Тези две измерения са тясно 

свързани - така, ако още преди началото на дадено заседание настроението  се 

оценява като враждебно към определено предложение на ръководството, това 

може да настрои лидера за самозащита в очакване на атака срещу него по 

време на заседанието или за конструктивна конфронтация с опозицията и 

консолидация на съмишлениците. 

Решаващо е развитието на уменията за:  

(а) дълбинно разбиране и осмисляне на състоянието на случващото 
се дълбоко вътре в организационния живот и на ситуацията, в която е 

организацията във взаимозависимостите от средата си;  

(б) вникване в това какво е привнесено от собственото минало на 

организационния лидер в нейната интерпретация; 

и (в) формиране на проактивна и добре комуникирана и 
аргументирана позиция в организационните отношения. 
 

А всичко това изисква постоянно внимание към усвояването на една - по 

същество, - зряла системно-психодинамична чувствителност към 
организационния живот, в т.ч. и към несъзнателните емоционални и 

ирационални сили, които действат в него и го енергетизират.  

Приемането на принципите на системната психодинамика от кандидатите 

за лидерски позиции и постижения през този век неминуемо ще премести 

акцента в подготовката и реализацията им към анализа и усъвършенстването 
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на способността им да се в вслушват в работата на организационната система 

като едно цяло и едновременно с това да действат локално в различни нейни 

подсистеми – вътре в себе си също.  

Разширяването на това разбиране на лидерите и мениджърите чрез 

методи като методите за обратна връзка и критично, рефлексивно учене в хода 

на дейността им могат да се окажат много полезни форма да се използват 

данните за наблюдаемото и измеримо поведение и да се стимулира критичния 

анализ и диалектическото мислене на лидера.  

Аз съм убеден, обаче, че за да се действа мъдро (а това означава 

едновременно и ефективно, и ефикасно, и ефектно, и етично, и естествено) в 

днешните трудни и сложни организационни и социални условия е необходимо 

едно още по-задълбочено разбиране на случващото се в организационния 
живот и неговия системен контекст.  

Именно тук виждам и мястото и ролята на системно-
психодинамичния организационен консултант като дългосрочен и в същото 

време независим партньор в развитието и в практиката на автентичните 

организационни лидери на XXI-ви век.  

Изследователската работа върху изпълнението – компетентно или не, - 

на лидерските функции и роли в организационния живот, осъществявана 

напоследък от позициите на психодинамиката на човешките системи, предлага 

една тотално различна от досегашната концептуална и методическа рамка на 

консултативната работа в подкрепа на лидерите и мениджърите. Тя не просто 

им дава „умствена карта”, която включва идеята, че лидерските роли се заемат 

в контекстта на многомерния живот на организацията, на нейното 

функциониране и еволюция, които оказват влияние  върху преживяванията и 

дейността на лидерите не по-малко от влиянието, което лидерите оказват 

върху организационния живот.   

В този дълбинен диагностично-консултативен процес ръководителите се 

подпомагат да постигат и поддържат дълбоко ниво на обективно (базирано 
на постоянна проверка на действителността) себеосъзнаване и критична 
саморефлексия върху преживяванията, поведенията и отношенията си с 
хората в организацията и нейната среда както от позицията на 
специфичната си роля, така и в екзистенциално-психодинамичен план.  
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Без каквито и да са контра-преносни, менторски и експертни амбиции, 

системно-психодинамично подготвеният организационен консултант присъства 

в тази уникална диагностично-консултативна система като аналитичен и 

интерпретативен партньор, грижещ се автентичността и интеционалността 

(насочеността към текущата и бъдеща практика) на развиващите се 

консултативни отношения между него и консултирания организационен лидер 

във всичките им измерения – от спонтанността на консултативния диалог, през 

работата със съпротивите, преносите/контра-преносите и самозащитните 

самозаблуди и уклони в интерпретацията на осъзнаваните факти, емоции и 

идеи за функционирането на организацията и за практиката и живота на нейния 

лидер.   

В този процес консултантът напомня с присъствието си на лидера - както 

точно посочват Нойман и Хиршхорн (Neumann & Hirschhorn, 1999, р. 685), че 

„източниците на енергия и мотивация за действие често са недостъпни за 

съзнанието на хората в организацията,  дори когато поведенията и емоциите 

им са изцяло под тяхно наблюдение и влияние”. Армстронг (Armstrong, 2000) 

добавя, че въпреки, че случващото се в  една организационна система може да 

изглежда на лидера и на консултанта му като признаци (симптоми) на 

смущения, на разстройство във функционирането и заплаха за развитието на 

организацията, които сякаш е нужно да бъдат удържани, овладявани и 

третирани като проблеми, консултативният процес от системно-психодимична 

гледна точка е призван да създава условия те да могат да се възприемат 

пълноценно и да се анализират и интерпретират като източници на смислена 

организационна информация, която може да се използва креативно в 

практиката на организационния лидер, ако се осмисля пълноценно от него.  

Работата на организационните лидери с несъзнаваните преживявания 

и емоционалността на хората в организацията не е леснодостъпна практика 

защото е активно и видимо от всички присъствие на сложен емоционален и 

психодинамичен терен наситен с противоречия и конфликти, на който много 

ръководители и мениджъри с предимно икономическа и техническа подготовка 

се чувстват некомфортно и с който обичайно се опитват да се справят по 

самозащитни и опростенчески начини, които ги предпазват от това съзнателно 

да му обръщат внимание. Това тяхно самозащитно поведение има основата си 
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в проблемите в по-ранното им психосоциално и професионално-ролево 

развитие, които винаги се възпроизвеждат когато влизат в отношения с другите 

хора в ръководените от тях групи и в организацията. То е и своеобразен 

първичен опит за удовлетворяване на потребностите на организационния 

лидер от приемане и принадлежност (а не изолация и отхвърляне) в 

организацията; от не винаги осъзнатото и осмисленото му желание да си 

осигури пространство за автентична самоизява (а не комформизъм за сметка 

на отчуждението от собственото Аз). Тревожността на лидера за оцеляването 

му в организационната и социалната му роля на по-пълномощен от другите в 

организацията, който може да бъде отхвърлен, неразбиран или твърде 

сервилен, свръхгрижовен или свръхкритичен (както е в родителските роли в 

семейната си среда) също присъства на този терен и се нуждае от постоянно 

консултативно изясняване, конфронтация и интерпретация.  

Клайн (Klein, 1959) и Бион (Bion, 1961) първи разработват ключови 

теории и методи полезни в тази област на консултативни отношения. 

Подповърхностните течения от завист, съревнование и ревност, амбиция, 

агресия и най-вече страх, несигурност и тревожност са тези, които всъщност 

отнасят стратегическите визии, рационалните планове и добрите намерения на 

ръководителите върху скритите подводни скали или пясъчни плитчини на 

груповата и организационната психодинамика.  

Различията (асиметриите) във властта и пълномощията между 

членовете на една организация предизвикват примитивни властови 

преживявания, поведения и отношения в тази организация. И това се случва 

между самите хора в организацията и техните преки ръководители, от една 

страна, но и между тях и по-далечните, висшестоящите организационни 

лидери. Например, генералния изпълнителен директор, с който хората в 

организацията имат съвсем рядко задълбочени лични контакти.  

Примитивната тревожност свързана с оцеляването, например, се изпитва 

мощно в периоди на реорганизации и сливания, или когато на дневен ред 

излизат въпроси като кариерното израстване, трудовото възнаграждение и 

участието на служителите във вземането на управленски решения. 

Конкуренцията в екипите и работните групи за признанието и вниманието от 

страна на шефа често пробужда ревност като тази между братята и сестрите в 
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семейството. Предизвикателствата, наситени с отговорност и риск - като 

исканията на клиентите, проверките от различни инспекции и проектите за 

управление на промяната - също могат да предизвикат нарастващ 

емоционален безпорядък. За да си гледат работата и все пак да си говорят 

спонтанно и искрено около кафемашината в офиса, хората в организацията 

като че ли трябва непрекъснато да се предпазват от това всички тези 

автентични емоции, желания и фантазии породени всъщност само от това, че 

са част от една и съща група или организация, да ги завладяват и да достигат 

до по-близките и по-далечни от тях организационни лидери. Те го постигат като 

използват амалгама от интрапсихични и психосоциални защити, които 

предпазват съзнанието им, поведението им и отношенията им с другите в 

организацията от нахлуването на емоции като, например, ярост, когато 

тя застрашава да ни обземе („Никога не изпитвам гняв; освен в отделните 

редки случаи когато изненадвам всички наоколо като загубя напълно 

контрол").  

Освен интрапсихичните защитни механизми, има и психосоциални 

защити, които се ползват като колективно споделени начини за овладяване и 

предотвратяване на неприемливите автентични емоционални преживявания, 

идеи, поведения и взаимоотношения, които застрашават да завладеят 

организационната система и да се „разлеят” чак до ръкодството на 

организацията: "...ние винаги обвиняваваме за проблемите си 

счетоводителите, IT специалистите и накрая, мениджмънта”; „Ние нямаше 

да имаме проблеми, ако те бяха толкова добри, колкото сме ние".  Всички 

тези защити са много добре вградени в организационните структури и практики, 

които позволяват на хората да направят съвместната си работа 

психодинамично възможна, по-малко рискована и дори приятна, но и по-трудно 

достъпна за наблюдение и осмисляне от организационните лидери. 

Оригиналните изследвания върху действието на психосоциалните 

защити в организациите проведени от Мензис-Лит (Menzies Lyth, 1970; 1988) 

разкриват как тревожността и нейното удържане имат роля в организациите 

(Krantz, 1998) и водят до това, че най-често именно организационните лидери 

са най-неосведомени за тях и държани в изолация от реалността на 

проблемите на сътрудниците си.  
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Преди време на един форум на чуждестранни инвеститори и топ-

мениджъри, работещи в България с български заместници и персонал получих 

на въпроса си „Кой е най-сериозния ви проблем в комуникацията ви с 

българските ви колеги и сътрудници? почти единодушен отговор –

„характерно българското скриване на признаците за съществуването на 
каквито и да се проблеми в организацията с класическото: „No problems, 
Sir!””. 

Организационните лидери, а и техните организационни консултанти, 

които не работят с реалността на „емоционалния безпорядък” в дълбините на 

организационния живот, нямат желание или не са способни да го разчитат, 

анализират и вземат под внимание, биха действали по начини, които в най-

добрия случаи ще са невинно наивни, а в най-лошия - крайно неуместни, 

некомпетентни и неавтентични. Задачата на компетентния организационен 

лидер е не „да гаси шумно пожарите”, а да променя почти назабележимо 

решенията на проблемите близо до действителните коренни причини за 

възникването, съществуването и персистентността им. Това означава да движи 

напред функционирането на организацията и както сполучливо посочва Нойман 

(Neumann, 1999) – „да разкрива трудностите в дълбочина, оставайки 

непрекъснато свързан с процесите на груповата и организационната 

психодинамика”.  

Внасяйки и темата за нуждата от промени в организационното 

функциониране, лидерът следва да е наясно, че с това автоматично 

разстройва съществуващите компромисни споразумения за емоционален мир и 

покой в организацията, а като фигура натоварена с концентрирана формална 

власт се превръща и в основната „мишена”, върху която да се стоварват 

възбудените и нежеланите, но автентични емоции на хората в организацията 

като несигурност, нежелание за промяна и агресивно преработена фрустрация. 

И само когато лидерските функции автентично се споделят и разпределят сред 

повече мениджъри и служители, и така повече хора в организацията имат 

отговорността, но и свободата да вземат повече важни организационни 

решения, да поемат инициативата и да работят самостоятелно в рамките на 

общата организационна визия, хората в организацията престават да чувстват, 

че те сякаш са в организацията само, за да работят по наложени или спуснати 
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им отгоре задачи за смисъла на които нямат не само право да питат, но и да 

мислят (параноидната фантазия на много последователи на некомпетентни 

лидери).  

Това, разбира се, може да се окаже и „нож с две остриета” – ще кажат 

веднага ръководителите с по-богат стаж. От една страна, се мобилизира 

интереса за участие, създава се чувство за лична мощ, възбужда се 

мотивацията и представите за възможността за една по-висока от средната 

удовлетвореност от труда. Но от друга страна, това означава, че повече хора 

трябва да се научат да използват добре собственото си чувство за 

отговорност при вземането на решения и реализацията на избраните цели. 

Този вътрешен авторитет привнасян в конкретната ситуация от делегиращия 

лидер дава и власт на миналото в опита на сътрудниците, които носейки със 

себе си научените по-рано модели за упражняването на делегирана власт (като 

тази от родителите на по-големите деца в семейството) може и да подведат 

доверилите им се лидери.  

Компетентните организационни лидери се разпознават по това как 

точно упражняват своя вътрешен авторитет и въпреки това повечето 

организационни ръководители често имат нужда да им се помага да осъзнават 

какво привнасят в груповата и организационната психодинамика чрез този 

много важен аспект на ролята си, както го демострира Хиршхорн в 

изследванията си върху споделеното лидерство в пост-модерните организации 

(Hirschhorn, 1997). 

Организационните лидери са също така авторитетни фигури, които често 

са – поне частично - ирационално възприемани от другите в организацията. По 

множество начини хората в организацията инвестират в тях своите 

въображаеми представи и нямащи нищо общо с действителността проекции, 

фантазии и желания за мощ и власт, компетентност и грижовност далеч отвъд 

мощта, властта, компетентността и грижовността, която е свързана с човека в 

лидерския пост сам по себе си. Другите в организацията често желаят лидерите 

им да притежават извънредна прозорливост и ефективност, и „да се оправят с 

всичко”, което става и ги тревожи в света на организацията и в света около 

организацията. В същото време, те изпитват и амбивалентни чувства като 

завист и омраза за тази власт и проецирана мощ на лидера, и така 
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отношенията между лидера и другите хора в организацията никога не са 

свободни от напрежения, илюзии и изкривени възприятия. Лидерите 

обикновено с времето разочароват последователите и подчинените си в 

организацията защото се оказва, че като хора те също грешат и са по-скоро 

реални, а не идеализирани и мистични свръх-хора. Ето защо организационните 

лидери почти постоянно се нуждаят от още и още основания за увереност в 

собствения си капацитет да допринасят за оцеляването и развитието на 

организацията и да разбират и осмислят в дълбочина видимата и невидимата 

част от системната психодинамика на организацията и основните подгрупи в 

нея.  

Разчитайки на личния си авторитет, те също така трябва да влагат 

повече от себе си в работата - идеите, чувствата и ценностите, с които 

наистина се идентифицират. Поемайки лидерски роли, нагърбвайки се с 

лидерски функции, хората стават, следователно,  лично по-изложени и по-

уязвими пред другите, както подчертава Хиршхорн (Hirschhorn, 1997). А това, 

всъщност, изисква организационните лидери да бъдат не само 
емоционално зрели и системно-психодинамично компетентни, но и да 
привнасят в своята организационна роля едно здраво и интегрирано 
чувство за собственото си реално, автентично Аз, което присъства в 
поведението им и в отношенията им с другите в организацията. 

 

Хайфец и Лори (Heifetz & Laurie, 1997) твърдят, че са открили някои от 

страните в същността на практиките на компетентните организационни лидери, 

които изпълняват ефективно ролята си както в рационалния, така и в 

емоционалния живот на организацията. В тяхната концепция за вещото 
практическо владеене и упражняване на лидерската роля, основните 

практики на лидерите включват следното: 

• идентифициране на предизвикателствата в адаптацията;  

• регулиране на дистреса (създаването на удържаща среда, на място 

за обработка на мислите и за изясняване на допусканията на хората); 

• умения за възпиране на старите инициативи, за да се отвори път на 

новите;  
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• умения да се поема отговорността за даване на насоки, но и за 

предпазване на хората, за ориентацията им, и за овладяване на 

конфликтите и формирането на нормите в организацията; 

• личен емоционален капацитет на лидерите за толериране на 

неопределеността, фрустрацията, тревожността и болката без самите 

те да стават прекалено тревожни или да се възприемат като 

„неуязвими”; 

• умения за комуникация на увереност и доверие; 

• умения за недопускане на смущения в организационните отношения 

като търсенето на изкупителни жертви и проекцията на негативни 

емоции на други групи, за да се предпазят хората в организацията и 

да им се позволи спокойно да си гледат работата; 

• умения за формиране на колективна самоувереност; 

• предоставяне на думата на всички - такива, които дават ранни 

предупредителни сигнали, но и такива, които са девиантни, креативни 

или се чувстват потиснати от рутината на текущото организационно 

функциониране.   

 

В този модел компетентното лидерство се разглежда като 
непрекъснато учене от опита, практиката и диалога с хората в 
организацията, а не просто като формиране на собствена визия и 
убедителното й предлагане „отгоре-надолу“ на другите хора в 
организацията. При това се отчита, че в този процес се привнасят много 

аспекти, които не са леснодостъпни за наблюдение. Например, много полезно е 

да се да знае повече както за това как са се справяли в развитието си 

бъдещите лидери с техните по-ранни авторитетни фигури и как тези 

преживявания са въздействали върху вижданията им за лидерската роля, така 

и за това по какъв начин миналия им опит би повляял върху ролите, функциите 

и идентификациите, които всеки лидер поема от името на групата и 

организацията си (например тази, че трябва да е този, който винаги идва най-

накрая, за да спаси или оправи положението).  

Несъзнаването на тези елементи на груповата и организационната 

психодинамика и неумението да се работи с тях увеличава риска за 
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неусместни, неавтентични и неумели действия от страна на ръководителя. 

Мъдрото действие от негова страна е по-вероятно, ако поемайки лидерската 

роля, той се  ангажира с това да разчита дълбокия подтекст и контекст на 

феномените в организационния живот и да внимава какво привнася в картината 

за него от себе си като осъзнава пълноценно емоционалността в 

организационните преживявания и гледа на това като на различна, но ценна 

лична и професионална компетентност.  

Браун и Старки (Brown & Starkey, 2000, стр.113) също ни напомнят за 

това в изследването си за компетентните организации: „мъдростта им е 

свързана със способността да се приема една по-широка обща картина и да се 

отчита „свързаността на всички неща” в нея”.  

Възприемането на свързаността на нещата, които са на видимата 

повърхност на организацията с тези, които остават под повърхността е 

специфично и простоянно предизвикателство пред организационните 

лидери. Създаването на възможности за анализ и осмисляне на груповата и 

организационната психодинамика е трудно - емоциите и емоционалността, за 

които трябва да научат повече лидерите са в преобладаващата си част 

несъзнавани. Хората се защитават активно от примитивните и автентичните 

си емоции и желания, които възприемат като разрушителни и потенциално 

нежелани - те нерядко ги чувстват и третират като нежелани смущения и 

разстройства, а не като полезен източник на специална колективна 

интелигентност. Това не ги прави и лесна за включване в програмите за 

обучение и развитие на лидерите тематична област. Работата на 

организационния лидер с подготвени в системната психодинамика 

организационни консултанти е силно препоръчителна и изисква – практиката го 

доказва безапелационно, - солидна доза посветеност и много време и търпение 

и от двете страни. 

 Повечето висши мениджъри, които не са на „ти” с идеята за работата си 

с намиращия се под повърхността живот в организацията могат да получат 

много от програми за индивидуално и групово консултиране и обучение 

въвеждащи ги в груповата и организационната психодинамика. Този сборник от 

встъпителни текстове е всъщност част от точно такава програма.  
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Тези форми на индивидуална и групова работа с организационните 

лидери изглежда ги водят до някои прозрения за начините, по които мощните 

несъзнавани емоции, потребности и фантазии – там в несъзнаваната, но много 

по-голяма част от „айсберга на организацията”, - оказват въздействие и върху  

това да станат успешните лидери, каквито желаят да бъдат. Болката от 

откриването на собствените дефицити и недоглеждания в програмите за 

развитие изглежда за тях приемлива, но преживяването на автентичните 

емоции, които действат в групите и организациите им понася по-трудно и 

поради тази причина връзката между тях и този опит трябва да се осъществява 

с присъствието и участието на опитни системно-психодинамично подготвени 

треньори и консултанти.  

В груповата и организационната психодинамика ученето от собствен опит 

и в диалог с другите в същия групов, организационен и социален контекст е с 

централно място в програмите за обучение и развитие на лидерите и 

мениджърите, насочени към разширяване на разбиранията им и прозренията 

им, но това, което наистина отделя системната психодинамика от останалите 

подходи в организационното консултиране и в подготовката на 

организационните лидери е ученето от наблюдението, осмислянето и 

интерпретацията на несъзнаваните феномени в груповия и организационния 

живот.  

Опитите да се обсъждат и използват тези феномени в обучението и 

развитието на организационните лидери е комплексна и многомерна задача. 

Множество прозрения и теоретични приноси ни помагат да разглеждаме 

обучението и развитието на мениджърите от тази гледна точка (Armstrong, 

1997; French & Vince, 1999; Gould, Stapley & Stein, 2004), но въпросът, който се 

нуждае от по-нататъшно проучване е: „Как да се прави това на практика?” 

Как взаимодействията между критичните изследвания в областта на 

развитието на човешките ресурси и изследванията върху груповата и 

организационната психодинамика могат да се внедряват в програмите за 

обучение на лидери и мениджъри, и как това да се случва в текущия климат на 

тези програми, в който всички често са заети предимно с преследването на 

резултати, усъвършенстване на бизнес моделите, управление на изпълнението 
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на трудовите задачи, и, в който ученето от собствения опит е превърнато в 

помощна, подчинена, а понякога и в развлекателна дейност? 

 

Ключът - по мое лично убеждение, - е в това системната 
психодинамика да предложи нови подходи към индивидуалните и 
групови програми за обучение, развитие и консултиране на мениджърите 
и лидерите - подходи, в които процесите на учене и тренинг-форматите да 
разкриват комплексността, противоречията и напреженията в развитието 
на практиките на мениджмънта и лидерите.   
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ГЛАВА 74: 
А ВИЕ, ПРАКТИКУВАТЕ ЛИ COACHING? 
 
Задават ми често по различни поводи и в различен контекст този въпрос. 

Обичайно отговарям с контра-въпрос: „А какво е според вас coaching?”, и 

слушам много внимателно. Днес сме заливани с толкова много подвеждащи 

имитации и откровени самозаблуди за това какво е и кой може да се занимава с 

този много специален и отговорен диагностично-консултативен процес. Аз, 

например, изисквам от хората, които се ангажират с това да практикуват 

професионално coachng:  

• (а) доказателства, че са преминали успешно личната си психотерапия и 

че имат минимум 300 часа групов опит; 

• (б) доказателства, че са преминали поне двегодишен интензивен тренинг 

в областта на индивидуалното и групово консултиране, и  

• (б) доказателства, че са работили поне 2 години като организационни 

консултанти под супервизия. 

 

Аз от близо 30 години практикувам системно-психодинамично 
организационно консултиране, а то често е работа в диадата „консултант – 

мениджър”. За мен тази практика не е просто масово тиражираната представа 

за това що е coaching, а един дълбинен интерактивно-процесуален анализ 
и екзистенциално-психодинамично индивидуално или групово 
консултиране, което изисква много повече професионални знания и опит от 

тези, които предлагат множеството новопоявили се в България „коучинг” 

академии в кратките си, но винаги сертификационни програми. 

Сигурно вече сте си задали въпроса сащо изполвам английската дума 

„coaching”, без да се опитвам да я преведа на български. Причината е проста - 

не намирам точна българска дума да предам богатството на тази диагностично-

консултативна практика в конкретен групов или организационен контекст, в 

която наглед работиш като личен треньор и консултант индивидуално с 

конкретен човек или конкретен неголям екип, но всъщност се опитваш да 

подпомогнеш една професионална общност - екип, отдел или организация, - да 

станат по-ефективни и...по-човечни (автентични, отговорни и автономни)  в 
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постигането на своите цели, в решаването на своите работни задачи, 

организационни и екзистенциални дилеми.  

За мен coaching практиката е много повече от индивидуализирано, 

издигнато до консултиране по проблемите на развитието, обучение. То е съ-

участие в развитието и реализацията на потенциала на даден човек, което 

цели да въздейства благоприятно върху живота на всички свързани с него 

хора, групи, организации и общности - чрез общите им цели, проблеми и 

възможности за организирано, смислено и продуктивно човешко действие и за 

съзидателни човешки отношения в междуличностен, групов, организационен и 

социален контекст.  

Да практикуваш coaching като психолог, треньор и организационен 

консултант за мен означава да се опитваш да подкрепяш професионално и 

човешки някой в личното и професионалното му развитие, така че да си 

полезен на хората, групите и организациите, с които той си взаимодейства и с 

които се развива. За тази системно-психодинамична практика на 

организационните консултанти се изисква много повече от сертификат по 

coaching. Нужна е системно-психодинамична подготовка, без която няма 
истински coaching. 

Ho нека сега помълчим за около пет минути и всеки от нас си зададе 

въпроса: "Какво се опитах да променя в себе си и в начина си на действие, в 

работата си, в живота си през последната година?" Задайте си този въпрос 

и помислете за отговорите си преди да продължим. 

Каквито и промени да сте предприели през последната година от живота 

си сигурно сте забелязали, че нищо не е станало за един ден и от първия опит. 

Така е със всички съществени промени в работата и живота ни - те неименно 

изискват продължителна, настойчива и решителна работа. Осъществяването 

на промените е системно-психодинамичен процес. Coaching практиката е част 

от него - помощно средство сред много други в контекста на системно-

психодинамичното организационно консултиране, което изисква компетентно 

диагностично-консултативно присъствие на подготвен специалист, който се 

опитва да оптимизира този процес на промяна и развитие не само на 

индивидуално и междуличностно ниво, но и в неговия реален групов, 
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организационен и социален контекст. Откъсната от работата в този реален 
контекст coaching практиката не е coaching.  

Помислете отново: "Успешни ли бяха усилията ви за промяна? Имаше 

ли с вас някой, който ви помагаше и подкрепяше в този процес? В какъв 

междуличностен групов, организационен и социален контекст се случваше 

всичко това?"  

Ние никога не сме сами в този свят и качеството на отношенията ни с 

другите хора до голяма степен определя успеха или неуспеха на опитите ни да 

се променяме и развиваме. Какво беше качеството на отношенията ви с човека, 

който ви помогна в най-голяма степен да осъществите желаните промени в 

работата и живота ви? Как връзката помежду ви се отрази върху 

ангажираността, настойчивостта и решителността ви да доведеде нещата до 

значим за вас резултат? Отговорите на тези въпроси са в сърцевината на 

системно-психодинамичното организационно консултиране, което използва 

диагностично-консултативни – индивидуални и групови, - методи за 

интерактивно-процесуална работа, т.е. coaching практика. 

Ключова характеристика на тази coaching практика е, че ние не 
просто работим интерактивно-процесуално заедно с някой, който иска и 
се нуждае от промяна в поведението си, в професионалната си дейност и 
социалния си живот. Ние работим с него, но и с конкретния 
междуличностен, групов, организационен или социален контекст и 
специфичните работни задачи, ограничения и възможности, идващи от 
този контекст.  

Всяка така осмислена coaching програма се основава на осъзнаване на 

потребността от това нещата да се правят по-различен начин и да се 

преодоляват начините на действие, мислене и чувстване, които са се 

превърнали в устойчиви навици, които обаче вече не ни водят до 

удовлетворителни резултати. Те зависят до голяма степен от 

междуличностния, груповия, организационния и социалния контекст, в който е 

практиката на хората, поискали от мен да започнем съвместна реализация на 

индивидуална или екипна coaching програма. Така, че аз приемам този 
ангажимент само ако вече имам професионален ангажимент за работа в 
този реален контекст на тяхната практика, на техния живот – например, 
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като екипен или организационен консултант. Без това всъщност няма 
истински coaching. 

 

Всеки има известен личен опит както в усилията да насочва своето 

собствено развитие, така и в подпомагането на хората около него да правят 

важни за тях самостоятелни избори и промени. И така, всеки от нас се е 

сблъсквал с различните препятствия и трудности в процеса на промяна и 

развитие, и знае - в една или друга степен, - колко сложно е постигнатите 

положителни промени да са закрепят и да станат устойчиви. Много хора и без 

специална професионална подготовка са открили на базата на личния си опит 

една фундаментална характеристика на ефективните в развитието и 

усъвършенстването си хора - те винаги намират начин да събират и осмислят 

полезната за тях и практиката (дейността, живота) им информация като 

редовно търсят обратна връзка от хората около тях. Те използват тази 

информация, за да учат рефлексивно и да експериментират целенасочено с 

нови начини на мислене, действие, с нови роли и с нови начини на 

взаимодействие в междуличностната и професионална среда.  

Истинската coaching практика е процес на съвместно 
(интерсубективно, социално) учене, интерактивно-процесуален анализ и 
съвместна рефлексия в хода на самата практика (дейност, живот) в 
нейния реален междуличностен, групов, организационен и социален 
контекст - тя е неизменно учене в и чрез практиката (action learning) в този 
контекст, - и то рефлексивно учене в практиката, подпомагано от 
специалист в областта на промяната и развитието, изградил специални 
работни отношения с човека, който учи, променяйки и развивайки се в 
своя реален контекст.  

Ако попитате хора с опит в професионалната coaching практика, те ще ви 

кажат, че възприемат ролята си именно като „подпомагане на ученето и 

развитието в практиката, в живия живот”. Това е същността на занаята, така да 

се каже - и дори подобно определение да ни изглежда прекалено простовато, -

 истината е, че цял един живот не стига да се разбере и усъвършенства тази 

специфична професионална диагностично-консултативна дейност в контекста 
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на групово-психодинамичното и организационно-психодинамичното 

консултиране.  

Какви са основните допускания в системната психодинамика за 
същността на coaching практиката на организационния консултант? Ние 

правим подобни съзнателни и несъзнавани допускания през цялото време и 

това не е проблем. Проблем е, че веднъж направени много наши допускания не 

се подлагат на внимателна и регулярна проверка. Много от често срещащите 

се наивни допускания за това какво е coaching се оказват, в крайна 

сметка, погрешни и  ако не ги проверяваме спрямо действителността, 

ние рискуваме да не разбираме същността и мотивите на собственото си 

поведение, да формулираме превратно работните си задачи. 

Ще се опитам да посоча основните - според мен, - групи системно-

психодинамични допускания нужни за ефективната coaching практика на 

организационния консултант с лидерите и мениджърите на екипи и 

организации, след което ще ги изследваме и по-задълбочено: 

• първата група системно-психодинамични допускания, които са ни нужни в 

coaching практиката в контекста на екипното и организационното 

консултиране  са допусканията за същността на хората (лидерите и 
мениджърите) и практиката им в групов, организационен и социален 
контекст; 

• втората - това са допусканията на системната психодинамика за 
същността на промяната, за трансформацията и отражението им 
върху нашата диагностично-консултативна, т.е. интерактивно-
процесуална работа с хората (лидерите и мениджърите) в техния 

групов, организационен и социален контекст; 

• третата група допускания се отнася към начина, по който използваме 
себе си в диагностично-консултативната работа си с клиeнтите си – 

както самите лидери и мениджъри, така и хората в груповия, 

организационния и социалния контекст на практиката им; 

• четвъртата група допускания са за това доколко coaching практиката 
може да е успешна, ако не е събразена с процесите в груповия, 
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организационния и социалния контекст на клиента й, и не е 
субординирана и супервизирана в този контекст; 

• петата група допускания е свързана с това кои са тези професионални 
умения, които са нужни за успеха на coaching практиката ни като 
екипни и организационни консултанти; и 

• шестата група допускания касаят отношението ни към влиянието на 
системно-психодинамия контекст, в който се реализира една 
coaching практика и как тази практика реципрочно въздейства върху 
случващото се в този контекст. 

Ако практикувате истински системно-психодинамичен coaching, 

неизбежно често ще си задавате някои въпроси и непрекъснато ще 

проблематизирате отговорите им: "Какви са основните ми допускания за хората 

(лидерите и мениджърите),  с които работя?", "Как и кога всъщност хората 

(лидерите и мениджърите), с които работя учат, напредват, усъвъренстват се 

най-пълноценно?", "Кои са оптималните условия за промяната им в 

осъществявания интерактивно-процесуален споделен рефлексивен анализ?", 

"Каква е ролята и психодинамиката на отношенията ни и на груповия, 

организационния и социалния контекст, в който живеем и работим?".  

 

Ще започна с някои от системно-психодинамичните допускания за 
хората в една или друга coaching програма – нека си представим , че в 

повечето случаи те са организационни лидери и мениджъри или поне искат да 

бъдат такива. Човекът от системно-психодинамична гледна точка е създаващия 

или убиващия смисъла на нещата в живота си субект; уникалната 

индивидуалност, която - съзнателно или не, - реализира това 

смислообразуване в отношенията и взаимодействията си с другите хора, с 

природата, с културата, с организациите и общностите в обществото. При това 

човек е постоянно изправен пред възможности и предизвикателства за 

съзряването си като човешко същество - чрез ангажирането си със света около 

себе си и чрез изборите, които прави ежедневно и ролите, с които се ангажира 

в практиката си в един или друг групов, организационен и социален контекст. 

Стремежът на хората към зрелост, реализация и мъдрост, вътрешните им 
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потребности от компетентност, свързаности и автономност си струват усилията 

и всъщност са това, което е в основата на най-вълнуващите и трайни 

постижения на човешката култура.  

Човекът естествено, по природа, търси и избира цели на живота си, 

които съответстват на ценностите, потребностите и идеалите му в дълбините 

на реалното му Аз (често най-слабо осъзнавани), но сложността и 

противоречивостта на събитията и процесите в груповия, организационния и 

социалния контекст на практиката и живота, в които участва често смущават и 

замъгляват този избор. Така, човек в един и същи момент действа в множество 

от взаимопроникващи се сложни „светове” - физически, социален, 

интелектуален, емоционален и културен, - като се изправя пред реалността на 

целите, ролите и изборите си, които определя за субективно смислени. Тази 

осъзнавана или не дълбинна човешка реалност определя чувствата и 

отношенията на хората, а чрез тях и способността им да си взаимодействат 

смислено със „световете” на живота си – конкретните други хора, човешките 

групи, организации и обществото като цяло.  

Начинът, по който мислят и живеят всички организационни лидери и 
мениджъри, всички хора е функция от системната психодинамика както в 
интимната реалност на интрапсихичния им живот (техните преживявания, 
чувства и желания; ценности и оценъчни стандарти), така и поведенията и 
взаимодействията им в междуличностен, групов, организационен и 
социален контекст. 

В една от книгите в този сборник често се обсъждаше системно-

психодинамичното разбиране за промяната – индивидуална, групова, 

организационна и социална. Личностната промяна и реализация на лидерите и 

мениджърите също винаги започва отвътре и се разгръща навън. Личностната 

промяна винаги започва и става, случва се, осъществява се в едно реално 

времепространство, което в системната психодинамика наричаме „тук и сега”. 

Тя се разгръща постепенно от „тук и сега” в конкретното все още 

непосредствено предстоящо поведение или взаимодействие (практиката), с 

което променя смисъла и въздействието на целия досегашен живот върху 

бъдещето на човека. Личностната промяна и реализация на лидера е система 

от процеси за постоянна, непрекъсната трансформация, реорганизация и 
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осмисляне на преживяванията, поведенията и отношенията на човека в един 

или друг конкретен контекст – такива са процесите на съвместното 

рефлексивно учене в практиката и в интерактивно-процесуалния анализ, в 

които се съгласуват различните осъзнавани и несъзнавани нива на 

съществуването ни - поведение, социални нагласи, емоции и 

смислообразуване. Личностната промяна и реализация, която е относително 

устойчива всъщност разширява характера, Аз-идентичността и личността, 

която са си изградили лидерите, а не атакува когнитивно-поведенчески 

смущенията и дефицитите (симптомите), ремонтирайки или маскирайки това, 

което не им допада като го заменя с „нови” подобрения, компенсации, и 

декоратичвни надстройки.  

В този сборник от книги многократно посочвах как от системно-

психодинамична гледна точка организационните консултанти отговарят на 

въпроса: „Как да използвам себе си, за да повлияя промяната?”.  

 

Практикуването на coaching поставя неизменно въпроса как хората, 
които практикуват coaching използват себе си като основен инструмент за 
реализация на промени. Ако в една coaching програма не се говори за 
преносите и контрапреносите в диагностично-консултативния процес, да 
знаете, че това не е истински coaching, а някаква негова квази-автентична 
имитация. 

Системно-психодинамично подготвените организационни консултанти, 

които практикуват и coaching умеят да използват личността си за активно 

споделено създаване и отговорно подпомагане на процесите на промяна, а не 

разчитат на даването на съвети или минималното си участие в интерактивно-

процесуалния анализ като екран, приемащ „неутрално” проекциите, фантазиите 

и преноса на клиентите си. Практиката на coaching в диагностично-

консултативната работа на организационния консултант изисква промяната да 

се разглежда като реално случваща се в преносната психодинамика на този 

процес. Способността на консултанта да работи автентично за осмислянето на 

процесите и резултатите в съвместната работа от страна на клиента, да 

експериментира с различни нови и смислени за тях начини за предизвикване и 

поддържане на процесите на промяната и усъвършенстването им, са онези 
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ключови компетенции, от които практикуването на системно-психодинамичен 

coaching постоянно се нуждае.  

Практикуването на coaching е твърде рисковано без колегиална 
супервизия и без субординация с контекстна на цялостния диагностично-
консултативен процес в екипа и организацията на клиента. Супервизията 

подпомага саморефлексията на организационния консултант, която е в 

сърцевината на ефективната coaching практика. Тя свързва работата по 

професионалното ни развитие с дейността и контекста (практика и живота) 

ни като треньори, консултанти и агенти на процесите на промяна и развитие - 

индивидуална, групова, организационна и социална. Чрез постоянната 

колегиална супервизия ние не само преживяваме и преосмисляме съвместно 

процеса на работата си, но и научаваме как да го повтаряме и 

усъвършенстваме като отговорни представители на гилдията на 

практикуващите професионален coaching групови и организационни 

консултанти.  

Лидерите и мениджърите като клиенти на една или друга coaching 
програма винаги са част от по-широк контекст, който оказва много силно 
влияние върху тях и развитието им и върху диагностично-
консултативната работа с тях. Казано на професионален жаргон - във всеки 

един момент в coaching практиката си ние работим едновременно с три групи 

клиенти: 

• човека, с който сме непосредствено;  

• партньорите на този човек и  

• партньорите на техните партньори.  

Системно-психодинамично подготвените организационни 
консултанти работят едновременно както със заявения проблем на 
клиента, така и с неговия по-широк интрапсихичен, междуличностен, 
групов, организационен и социален контекст, с групово-динамичната, 
организационната и психосоциалната реалност на средата, в която 
клиента ни работи и се развива. Те ясно осъзнават и внимателно 

интерпретират въздействията и психодинамичната природа на системите, в 

които клиентите ни реализират търсените чрез coaching промени. Но също така 

осъзнават и това, че тези индивидуални промени имат за своя явна или скрита 
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цел именно усъвършенстването на функционирането на тези системи - екипи, 

организационни звена, организации и партньорства. Същността на груповите, 

организационните и социалните системи е, че те са диалогични, 

психодинамични и основаващи се на отношенията между хората в тях, и 

следователно, всичко което coaching практиката прави за промяната и 

развитието на всеки конкретен клиент е възможно и се конструира като нови 

отношения между хората, с които той работи и живее.  

 

Тези схематично обсъдени тук базисни допускания на системната 
психодинамика за coaching практиката са само основа, начало на 
дискусията за методологията, предимствата и предизвикателствата на 
тази професионална диагностично-консултативна практика на 
организационните консултанти.  

Ако гледах на лидерите и мениджърите, с които непрекъснато работя 

през последните 30 години от гледната точка на други явни или подсъзнателни 

базисни допускания - например, че хората се ръководят единствено от 

алчността и користното отстояване на собствените им егоистични  интереси и 

кариеристични подбуди, и че промяната им се случва единствено, когато 

средата им предложи значими награди за промяната им, - това съществено би 

ограничило шансовете за промяна и развитие на тези лидери и мениджъри 

включително и чрез coaching.  

Системно-психодинамичните хипотези формират и поддържат нашите 

специфични взаимодействия с клиента и подготвят намесите ни в процеса на 

съвместната ни диагностично-консултативна работа. Заслужава си често да ги 

проверяваме и обогатяваме, и да си напомняме, че често - съзнателно или не, - 

ние ги проецираме контра-трансферентно върху организационните лидери и 

мениджъри, върху екипите и организациите, с които работим.  

 

Ще се опитам да илюстрирам всичко с едно споделяне на казус. 

 

В офиса ми точно в уречения час за своята 25-та коучинг сесия влиза 

Мила (не се казва така, но когато описвам конкретен казус не използвам 

истинските имена на хората, с които се срещам). Тя е на 51 години, но изглежда 
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с поне 10 години по-млада. От 5 години е Регионален мениджър за Централна и 

Източна Европа и Близкия изток в голяма многонационална компания избрала 

именно нея за тази работа заради високата й организираност и 

целеустременост показани в 15-те години работа за компанията като търговски 

представител и маркетинг директор.  

Виждаме се поне веднъж седмично, ако Мила не е в поредната си 

командировка (минимум 60 дни в годината).  

И двамата предния ден сме научили без подготовка, че най-всишето 

ръководство на компанията е решило да закрие офиса в София. Мила е 

изправена пред избора да продължи на същата длъжност, но да се премести 

далеч от дома. Или да напусне... и да потърси нов път в кариетата и живота си. 

През последната година тя се грижи за болната си майка почти 

ежедневно. А и има най-после удовлетворителна романтична връзка след 

болезнения си развод преди три години. Няма деца и до сега никога не е 

искала да говорим за тази страна на живота й.  

Сесията ни започва: 

- Здравей, как си днес? – откривам сесията. 

- Здравей, не ми се говори. Научи ли, че ми закриват офиса в София? 

- Да, вчера го научих по време на тренинга с вашите търговци в 

Сърбия и Македония – напомням и че освен с нея от година правя тренинг 

програми във формата й, в които участва половината й офис. 

- Нямам идея какво ще правя. Не мога да се преместя за постоянно 

толкова далеч като Лондон. Знаеш - мама, Павел...(това името на приятеля 

й). 

- Хм, а какви са другите алтернативи? 

- Казаха ми днес, че ако не мога да се преместя ще загубя позицията 

си. 

Мълчи... 2 минути... 5 минути... 

- Хм, какво стана, май изключихме и двамата? 

- Да, като на автопилот съм последните два дни. И знаеш ли какво ми 

предлагат, ако реша да напусна – усмихва се криво, а очите й бързо се 

насълзяват, но Мила много бързо ги скрива тези неща и се овладява. Има 
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свръх-контрол върху емоциите си. Или поне много иска да не ги показва, когато 

са й крайно неприятни. 

- Хм, разказвай...  

- Ще ми дадат двегодишната ми заплата и ще ми плащат за 6 месеца 

„post-exit coaching” с теб, ако го ориентираме към това да се реадаптирам и 

да потърся нова работа като за мен. Ако реша да приема, след седмица ще 

трябва да летя до Лондон, за да го оформим документално и...а, знаеш ли 

какво още предлагат като бонус? 

- Ти ще ми кажеш. 

- Предлагат ми да участвам заедно с един от вицепрезидентите (Пол) 

в един елитен Център за оценка  край Лондон. Ще ми направят подробен 

профил и ще ми помогнат да планирам прехода...Ако реша това де... А мога и 

да се запозная с някой нов работодател... 

- Разкажи ми повече за това. Не за центъра за оценка в Лондон, а за 

това какво ти мислиш да правиш в тази ситуация. 

- Май в себе си съм решила да си остана тук и да се откажа. Ще имам 

две години платен отпуск и цялото си време. Ще си довърша най-после 

къщата, а дотогава може и да стана организационен консултант като теб. 

Нали знаеш, че тайно си го обмислям това „второ дишане” отдавна. 

Мила е учудващо спокойна в този момент. Бръква в чантата си и изважда 

папка. Отваря папката и изважда пакет с доклади, профили и резултати от 

тестове. 

- Помниш ли, че се запознахме, когато участвах в оня асесмънт 

център преди 5 години, който бяха направили с теб шефовете ми когато 

решаваха дали да ме назначат за регионален? 

- Разбира се. Мила. Ти се представи блестящо тогава. Това докладите 

от тогава ли са? Да не би да ми показваш така, че вече се готвиш за 

Лондон? 

- Ами, хрумна ми да си ги  преговоря с теб – Мила ми подава цялата 

папка. 

- Сега ли искаш да стане това? 

- Защо не? 

-Хм, защо не, наистина – вече съм отворил папката пред себе си. 
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Най-отгоре е обобщения профил на Мила от преди 5 години. Честно 

казано не си спомнях, че го имам някъде в компютъра си. Никога не сме 

говорили за него през предходните ни срещи. Интересно е как се появи точно 

сега. 

- Мила, честно – бях забравил за този профил.  

- И аз, но снощи сякаш сам ми се навря пред очите. Май защото съм в 

„ревизия” на живота си и ми се прииска да сравня къде съм била преди 5 

години, къде съм сега и накъде да поема.... 

- Да, довърши си изречението... 

- Ами, не мога да си представя какъв ли ще е профила, който ще ми 

направят твоите английски колеги – Мила отново бръква в чантата си и 

изважда химикалка и празен бележник. Май е готова да си води бележки. 

- Да го погледнем този профил от преди 5 години – вече съм с очила. 

- Давай да го видим. 

- Ще коментираш ли какво се е променило в него... хм, в теб за 

последните 5 години? 

- Може, ако нямаш по-добра идея. 

- Хм, дай сега да го погледнем заедно, да го обсъдим и след това ще 

видим... Върти ми се една идея за нещо, което отдавна не съм правил в 

подобни срещи. 

- ОК! 

Ето го и самия профил от преди 5 години. Е, не целия – той е близо 50 

страници. Само това, което в бръснещ полет грабва погледа ми. 

Първо – обобщените оценки за представянето на Мила в Центъра за 

оценка и развитие (нейните собствени, на прекия й ръководител – а да, същия 

този Пол, - и на екипа на Центъра за оценка, който работеше под моя 

супервизия).  

Профилът включва цели двадесет мениджърски компетенции. Спомням 

си колко дълго ги обсъждахме с ръководството на компанията, която ги 

използва по цял свят от 15 години. Няма мениджър, който да не ги знае 

наизуст. Всяка годишна атестация се прави по тях.  
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1. ОБОБЩЕНИ ОЦЕНКИ/САМООЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННО ЗНАЧИМИТЕ МЕНИДЖЪРСКИ КОМПТЕНЦИИ: 

МЕНИДЖЪРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
СЪГЛАСНО КАРТАТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

ОБОБЩЕНИ ОЦЕНКИ* 

Самооценка 
Оценка на 

прекия 
ръководител 

Оценка на 
Център за 
оценка и 
развитие 

1. Умения за стратегическо планиране, визия за развитие 
на продуктивна организационна култура  4 4 3,25 

2. Умения за справяне с проблемни ситуации, оценка на 
риска и овладяване на спорове и конфликти  4 4 3,75 

3. Лидерски умения: увличане, влияние, ръководство - 
Балансиран лидерски стил  3 4 2,75 

4. Инициативност, действеност, ангажираност с 
фирмените цели  4 4 3,5 

5. Умения за организационна диагностика и управление 
на организационните промени  3 4 2,75 

6. Умения за привличане,  управление, оценка и развитие 
на човешки капитал - Ориентация към хората  4 4 3 

7. Умения за вземане на комплексни управленски 
решения, решителност и целенасоченост  4 4 3,5 

8. Аналитичност, логическо мислене, системно мислене   4 4 3,25 
9. Креативност, иновативност, оригиналност в 

организацията на дейността  4 4 3,75 

10. Ефективни комуникативни умения – устни, писмени, 
невербални  3 4 3 

11. Умения за изграждане и ръководене на екипи и 
работни групи  3 4 2,75 

12. Умения за управление на качеството и мониторинг на 
реализацията на решения и проекти  3 4 3 

13. Умения за формулиране и прилагане на корпоративни 
политики и процедури  4 4 3,75 

14. Адаптивност, пластичност и стресоустойчивост  4 4 3,75 
15. Позитивно мислене, оптимизъм, ориентация към 

резултатите и задачите 4 4 3,5 

16. Стремеж към кариерна реализация в управлението и 
професионално усъвършенстване във фирмата  4 4 3,5 

17. Умения за презентация – писмена и пред аудитория  3 4 3,25 
18. Отстояване на позиция, аргументация, убедителност в 

деловите взаимодействия 4 4 3,25 

19. Методическо ръководство,  наставничество и 
делегиране на задачи 3 4 2,75 

20. Умения за аналитична отчетност и поемане на 
управленска отговорност 4 4 3,25 

Осреднени стойности: 3,65 4,00 3,26 
 

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ* 
5 4 3 2 1 

Силно изявено Над 
оптималното 

ниво 

Оптимално 
ниво 

Под оптималното 
ниво – допуска 

усъвършенстване 

Критично ниско 
ниво  

 – негативна 
прогноза 
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* Допълнителна скала за оценка: 
OVER - Над оптималното до степен да пречи    N/А – Ненаблюдавано в процеса на оценка 

 

Мила се беше представила много добре – над оптималното ниво. Както 

според обучения екип от оценяващи консултанти, така и според самата себе си. 

Прекият и ръководител (тоговашния Регионален мениджър, който днес е вече 

вицепрезидент на компанията – за Пол става дума). Много балансиран профил 

по една много диференцирана рамка от организационно значими компетенции, 

на които се гледа наистина отговорно. 

Проговарям, защото Мила също наднича в доклада, но не знам дали 

гледа това, което гледам аз: 

- Мила, спомняш ли си рамката на мениджърските компетенциите, по 

които ви наблюдаваха и ви даваха обратна връзка и препоръки за плана за 

индивидуално развитие преди 5 години в Центъра? - соча към папката. 

- Ти как мислиш? Нали сега аз я прилагам два пъти годишно в 

атестирането и планирането на развитието на членовете на екипа си. 

Наизуст я знам -  усмихва се Мила и добавя: 

- При нас тези неща не се правят формално както в много други 

компании. 

Става ми приятно. Нали аз съм я разработвал точно за това. 
 

РАМКА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННО ЗНАЧИМИ МЕНИДЖЪРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО ЗНАЧИМИ МЕНИДЖЪРСКИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

РАБОТНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ 
ИНДИКАТОРИ 

1. УМЕНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, ВИЗИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТИВНА ОРГАНИЗАЦИОННА 
КУЛТУРА 

Планира стратегически, поставя ясни цели в 
дългосрочна перспектива, координира и 
организира  ресурси, процеси, приоритети и 
резултати. Анализира контекста на дейността и 
прогнозира тенденциите в развитието и в средата. 
Изгражда продуктивна организационна култура 
свободна от дефанзивност, съпротиви, пасивност 
и агресивност.  

2. УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ, 
ОЦЕНКА НА РИСКА И ОВЛАДЯВАНЕ НА СПОРОВЕ И 
КОНФЛИКТИ 

Ориентира се успешно в сложни организационни 
ситуации, оценява методично рисковете и 
използва проблемите и конфликтите като 
възможности за достигане до нови решения и 
развитие на отношения.  

3. ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ: УВЛИЧАНЕ, ВЛИЯНИЕ, 
РЪКОВОДСТВО - БАЛАНСИРАН ЛИДЕРСКИ СТИЛ  

Формулира ясна представа за желаните 
резултати в съвместната работа. Умело и 
отговорно увлича, насочва и мобилизира хората 
за постигане на избраните цели. Използва 
балансиран репертоар от управленски подходи – 
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директивни, демократични, темпоопределящи, 
сдружаващи и консултативни. 

4. ИНИЦИАТИВНОСТ, ДЕЙСТВЕНОСТ, АНГАЖИРАНОСТ 
С ФИРМЕНИТЕ ЦЕЛИ 

Поема инициативата в свои ръце, целенасочено и 
настойчиво се ангажира с формулирането на 
цели, решаването на работните задачи и 
развитието на работните взаимодействия с 
деловите партньори в и извън организацията. 
Разработва и енергично споделя 
предприемачески идеи, концепции и 
предложения. 

5. УМЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОСТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ 

Компетентно анализира данните, процесите, 
ролите и факторите, определящи състоянието на 
дирекцията/организацията и динамиката на 
нейното развитие. Умело организира хора, 
ресурси, бюджет и дейности в подкрепа на 
планирани и необходимими организационни 
промени.  

6. УМЕНИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ - ОРИЕНТАЦИЯ 
КЪМ ХОРАТА 

Планира, управлява и се грижи за привличането, 
управлението, атестацията, мотивацията, 
стимулирането и професионалното развитие на 
нужните човешки ресурси на дирекцията и 
организацията. Грижи се за хората си и за тяхната 
ефективност, реализация и удовлетвореност. 

7. УМЕНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ 
УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ, РЕШИТЕЛНОСТ И 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ 

Формулира, предлага и оптимизира комплексни 
управленски решения, изводи и предложения на 
основата на внимателен преглед на 
алтернативите, оценка на междинните резултати 
и действа решително, целенасочено за 
практическата им реализация. Ориентация към 
задачите. 

8. АНАЛИТИЧНОСТ, ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ, СИСТЕМНО 
МИСЛЕНЕ 

Намира нужната информация и я обработва 
аналитично, за да предложи или подкрепи 
решения, или съпостави  и систематизира факти и 
взаимовръзки. 

9. КРЕАТИВНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ, ОРИГИНАЛНОСТ В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА 

Използва открито експертния и организационния 
си опит. Прилага и изисква новаторски подходи, 
които не следват механично рутинните шаблони. 
Изработва и поддържа оригинални идеи и 
обмислени експерименти с нови практики в 
организацията на дейността. 

10. ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ – УСТНИ, 
ПИСМЕНИ, НЕВЕРБАЛНИ 

Ефективно обменя информация за и до 
постигането на взаимно разбиране и 
съгласуваност на действията като използва 
всички форми и канали на комуникация. 

11. УМЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ЕКИПИ 
И РАБОТНИ ГРУПИ 

Изгражда и поддържа устойчиви 
взаимоотношения в рамките на работните групи и 
екипи от сътрудници. Съдейства за поддържането 
на климат на сътрудничество, сплотеност и 
екипност. Стимулира открития диалог.Участва в 
работата на управленския екип като ефективен и 
отговорен партньор.  

12. УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И 
МОНИТОРИНГ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА РЕШЕНИЯ И 
ПРОЕКТИ 

Установява и прилага еталони за качество и 
критерии за оценка на равнището на изпълнение 
на задачите и организира системата за 
наблюдение, оценка, обратна информация, 
вземане и изпълнение на корекционни решения. 
Ангажира се с управление на работните процеси. 
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13. УМЕНИЯ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА 
КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ 

Познава и работи за прилагането и 
усъвършенстването на корпоративните политики,  
стандарти и процедури. Разработва, демонстрира 
и устойчиво прилага повишени стандарти и 
усъвършенствани методи за работа. Дава личен 
пример за лоялност и почтеност. 

14. АДАПТИВНОСТ, ПЛАСТИЧНОСТ И 
СТРЕСОУСТОЙЧИВОСТ 

Успешно се адаптира и ефективно работи в широк 
диапазон от ситуации и роли, при изисквания за 
промяна и в условия на неопределеност и стрес. 
Емоционално балансиран. Запазва 
самообладание. Грижи се за превенция на 
емоционалното прегаряне и дистреса на 
индивидуално и организационно равнище. 

15. ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ, ОПТИМИЗЪМ, ОРИЕНТАЦИЯ 
КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ. 

Поддържа оптимистични, конструктивни 
очаквания за резултатите от действията и за 
енергично справяне със затрудненията. Прилага 
устойчива и автономна управленска насоченост 
към резултатите и работните задачи на екипа и 
организацията. 

16. СТРЕМЕЖ КЪМ КАРИЕРНА РЕАЛИЗАЦИЯ В 
УПРАВЛЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНО 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ВЪВ ФИРМАТА 

Активно се ангажира с усвояване на нови 
комплексни управленски познания и 
организационни умения отвъд тясната си 
експертна област на специализация, необходими 
за подобряване на представянето му като 
менджър и постигане на високи корпоративни 
стандарти. 

17. УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ПИСМЕНА И ПРЕД 
АУДИТОРИЯ 

Подготвя и реализира информативни и ефектни 
презентации в писмена и устна форма – 
концепции, доклади, стратегии. Умело владее 
себе си и контакта си със събеседниците на 
вербално и невербално ниво.  

18. ОТСТОЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ, АРГУМЕНТАЦИЯ, 
УБЕДИТЕЛНОСТ В ДЕЛОВИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Убедително, последователно и аргументирано 
изразява и отстоява мнението и преценките си 
дори, ако са непопулярни или изискват влизането 
в делови спор, преговори или дискусии. 

19. МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО,  НАСТАВНИЧЕСТВО 
И ДЕЛЕГИРАНЕ НА ЗАДАЧИ 

Умело и последователно се грижи за 
професионалното израстване на хората около 
себе си и обмена на полезен опит и добри 
практики. Делегира задачи и овластява 
сътрудниците и екипите, които ръководи. 
Действа като достъпен ментор/наставник в екипа 
си. 

20. УМЕНИЯ ЗА АНАЛИТИЧНА ОТЧЕТНОСТ И ПОЕМАНЕ 
НА УПРАВЛЕНСКА ОТГОВОРНОСТ  

Анализира и предвижда акуратно последствията 
от взетите решения и предприетите действия. 
Поема отговорност за конкретизацията и 
оптимизацията им. Формулира аргументирани 
отчети, оценки и изводи. 

 

- Каква обща оценка би си дала сега, Мила? – подавам и молив, за да 

пише по бланката. 

- Около 4 по всичките 20. Преди пет години така ме оцени Пол...и аз 

така и му казах, че това е целта ми – да достигна като регионален 

директор до даденото ми от него 4 по всичко.  
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Пол е бившия регионален мениджър, който отстъпи мястото си на Мила 

преди пет години, а днес е вицепрезидент на корпорацията и я кани при него в 

Лондон, ако не сте разбрали вече. 

- Хм, над оптималното, така ли? 

- Да, аз съм такава. Винаги искам нещо повече от оптимално 

възможното. Не мислиш ли? 

- Мисля си, че твоето 4 днес е като 5 за колегите ти и 5 за теб преди 

5 години.... Говорили сме си много за работохолизма и тенденциите към 

перфекционизъм при теб.... 

Поглеждаме веднага с Мила в очите си и оттам веднага към данните за 

предпочитаната преди 5 години организационна култура. Преди 5 години 

профила й е изглеждал така: 

 

ПРЕДПОЧИТАНА (ЖЕЛАНА) ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА – ТЕКУЩА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
   

Профилът описва Вашата текуща интерпретация за желаната посока за развитие на 
корпоративната култура на Вашата организация. Той представя Вашите текущи 
възприятия за това как вярвате, че следва да общувате с другите в хода на работата 
си и да посрещате очакванията на колегите и ръководителите си. Профилът на 
Вашата интерпретация отразява текущите ви впечатления за това какво ще се очаква 
и за в бъдеще на Вашата позиция в тази организация. 

 
 

Основни измерения на 
желаната 

организационна 
култура 

  Код 
НИСКО НИВО СРЕДНО НИВО ВИСОКО НИВО 

 10% 11 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 90% 91 – 100% 

КОНСТРУКТИВНИ  КУЛТУРНИ СТИЛОВЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА:  
Постижение   

11 
                  

Самоактуализация   
12 

                  

Хуманистично - 
насърчаващ 

  
1 

                  

Сдружаващ   
2 

                  

ПАСИВНО-ЗАЩИТНИ КУЛТУРНИ СТИЛОВЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА: 
Одобрение   

3 
                  

Конвенционален   
4 

                  

Зависим   
5 

                  

Избягващ   
6 

                  

АГРЕСИВНО-ЗАЩИТНИ КУЛТУРНИ СТИЛОВЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА: 
Опозиционен   

7 
                  

Власт   
8 
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Състезателен   
9 

                  

Перфекционистичен   
10 

                  

 
- Знаеш ли, Пламен – аз си останах такава. Не мога иначе. 

Перфекционистка в работата, която обича да си сътрудничи с хората и да 

ги насърчава да се развиват и да показват на какво наистина са способни.  

- Дааа, зеленичките редове при теб... „Перфектната и 

свръхвзискателна Мила, която обича хората си и прави всичко за тяхната 

реализация”... – прелиствам да погледна дефинициите на водещите 

конструктивни тенденции в профила на Мила. Тя наднича иззад рамото ми, но 

аз знам, че ги е чела скоро, защото са пресно подчертани със жълт маркер. 

 
Ориентация към изграждането на хуманистично – насърчаваща култура на 
организацията: характеризирате желаната от вас организация като управлявана чрез 
въвличане и фокус върху личността. Стремите се да се държите към членовете на екипа си и 
организацията подкрепящо, градивно и сте отворена към повлияване в работните си 
отношения. Мотивирана сте да работите за ефективно представяне на организацията, 
осигурявайки израстването и активното включване на членовете й, които в замяна очаквате 
те да засвидетелстват висока степен на удовлетвореност и отговорност към организацията. 
Ориентация към изграждане на сдружаваща култура на организацията: характеризирате 
предпочитаната от вас организация си като отдаваща голямо значение на градивните 
междуличностни и екипни взаимоотношения. Склонна сте да очаквате от членовете на екипа 
и организацията да са приятелски настроени, открити и чувствителни към удовлетворението 
на тяхната работна група. Открито се стремите се да повишавате нивото на представяне на 
организацията чрез насърчаване на открита комуникация, добро сътрудничество и ефективна 
координация на дейностите. Стимулирате лоялността на членовете на работните групи и 
чувствате, че добре пасвате в тях. 

 
А, да – ето я и агресивно-защитната й натрапчива идея, с която 

непрекъснато се конфронтираме в сесиите на коучинг програмата ни. Тя 

настоява да я обсъждаме, защото осъзнава, че повечето й проблеми са 

свързани с прфекционизма й. 
Ориентация към изграждането на агресивно-защитна перфекционистична 
организационна култура: характеризирате желаното от Вас бъдеще на организацията си като 
организация, в която се ценят безукорността, постоянството и усърдната работа. Смятате, че от 
Вас, екипа Ви и останалите членове на организацията за в бъдеще ще се очаква да избягвате 
всякакви грешки, да наблюдавате всичко зорко и да работите извънредно, за да постигате 
точно определени и максимално високи цели. Твърде силният акцент върху перфекционизма 
при Вас може да накара членовете на екипа и организацията Ви да забравят крайната цел и да 
изпитват често симптоми на пренапрежение. 

 

- Да такава си останах и до днес – изпреварва въпроса ми Мила. 

- Как се почувства сега като ми го каза? 
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- О, аз си се харесвам такава. От малка съм си такава 

„перфекционистка” с грижовно отношение към нуждите и напредъка на 

хората около мен. На татко гордостта.... Татко беше такъв преди да се 

разболее и да го загубим – разказвала съм ти. Това ми е основния вътрешен 

конфликт и сега... – Мила млъква сякаш е казала повече отколкото е искала. 

- Хм, да...моля те, продължи... 

-  Той беше страхотен баща...много ми липсва. Добре, че с теб мога да 

си говоря както на времето с него... 

Да, преносната матрица на Мила е в действие. Аз винаги внимавам с 

това - отдавна знам, че и напомням за баща й. И че често тя говори с мен, но на 

него. И че това и е много нужно в трудни за нея моменти. 

- Мила, знаеш, че всеки път като разговаряме като сега усещам, че в 

стаята с нас е и татко ти. Какво мислиш, че би те посъветвал днес? 

- О, би ми казал да направя само най-доброто, на което съм способна. 

- И какво е то сега, Мила? 

- Искам да си остана у дома. И да направя всичко, което отлагах в 

живота си. С Павел преди седмица си говорихме да си осиновим едно 

момиченце... 

- Хм, да,... разкажи ми... – Това е нова тема, която беше до днес „табу”. 

- Искам да си довърша къщата, да имам семейство и дете, да се грижа 

за мама....и да стана консултант като теб – Мила изтрелва думите като 

картечница. 

- Мила, моля те, повтори бавно това, което току-що каза и се опитай 

да наблюдаваш какво точно чувстваш като го правиш – затварям всички 

папки и сядам до нея на дивана. 

- Пламен, май взех решението да остана в България, да се посветя на 

изграждането на жадувания от мен дом, да имам истинско семейство с 

човек, който ме обича истински, да си имаме дете и да остана с мама до 

края й, който наближава и... толкова ме плаши. Чувствам се изпълнена 

едновременно с тревога и решителност. И сега като го повторих ми стана 

някак много спокойно – вътре в мен, докато ти го казвам. 

- Докато ми казваш за своето „май взето” решение...? 

- Да, това е! 
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- Да помълчим ли малко? 

Папката неусетно е прибрана от Мила  в чантата й. Мила ме поглежда и 

пита някак извинително: 

- Може ли да звънна на Павел и Пол сега, за да им кажа какво току-що 

стана?   

Обикновено телефоните ни са изключени докато трае сесията, но днес 

ми се струва, че можем да направим изключение: 

- Мила, ще те оставя за пет минути да се чуете. А като се върна в 

стаята ще ти предложа нещо, което отдавна не съм правил. ОК? 

- ОК, благодаря ти. 

- Еее, Мила, знаеш, че тук не си благодарим, а правим най-доброто, 

което можем двамата. 

Оставям Мила и си припомням как точно правех упражнението си с т.нар. 

„върховен център за оценка”. След пет минути съм отново на мястото си. Мила 

е разговаряла с Павел и Пол. Сияе неприкрито: 

- И двамата реагираха прекрасно и ми казаха, че съм перфектна! 

- Не се и съмнявам! Как е сега животът? Ей сега и ей тук? – соча към 

челото й. 

- Чувствам се страхотно! 

- А готова ли си в оставащите 15 минути до края на сесията да 

направиш с мен едно много сериозно упражнение? 

- Да чуя за какво става дума все пак... 

- Мила, днес ти си мениджър на най-важното предприятие – своя 

живот. „Животът на Мила” – дружество с неограничена отговорност! И 

влизаш в центъра за оценка, в който ти казват да определиш, да дефинираш 

сама 5-те най-значими мениджърски компетенции, по които оттук нататък 

ще се самооценяваш и ще те оценяват как се справяш с ролята на 

собственик и главен изпълнителен директор на живота си. Ето, аз сега ще 

включа този диктофон и ти можеш да ги запишеш така както идват. Искаш 

ли да опиташ? 

- Даааа, искам. 
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Диктофонът в смартфона на Мила е включен и тя започва да конструира 

„Рамката на своите най-важни мениджърски компетенции” нужни за бъдещото 

компетентно управление на живота й: 

- Ще започна с това, че за мен е важно човек като мен да приема добре 

себе си, другите и човешката природа. Искам да се науча да усещам и 

приемам себе си и нуждите си по-пълноценно... 

- Да, продължи, не се редактирай...знаеш, че тук това е излишно... 

- Да се харесвам и да откривам какво харесвам у хората около мен, да 

показвам, че ценя своите и на другите качества, че разбирам и приемам и 

недостатъците в себе си и у тях. Освен това да стана по-толерантна към 

малките несъвършенства и неадекватности. Да не се изпълвам с гняв, вина 

или срам, когато нещо не става точно така както съм го замислила. Да не 

преструвам на неуязвима и непоколебима, когато...изпитвам болка, 

разочарование или желание да бъда разбрана такава каквато съм, а не 

такава каквато другите очакват да съм. А и да не критикувам толкова себе 

си и другите... 

- Аха, и още? 

- Още да съм по-спонтанна, да показвам какво изпитвам и от какво се 

нуждая във всеки един момент от живота си. Да възприемам света и хората 

около мен, без да ги съдя и оценявам, а с разбиране и те да ми отвръщат със 

същото. Да гледам фактите такива каквито са и да не бързам толкова да 

имам мнение по всеки от тях.... 

- Не се спирай... 

- Искам да мога – както го можех като дете, - да се радвам и 

възхищавам на простички и истински неща – изгрев, целувка, разходка в 

планината, закуска с мама. Да имам време за преживяванията си – и 

приятните, и неприятните. Да ги ценя, а не да ги потискам с куп действия, 

анализи и планове, които още на следващия ден са ненужни. Да се посветя на 

нещата, които ме карат да се усещам жива, да отгледам дете и да имам 

дом и семейство, а не още един офис вкъщи... 

- И още...Имаме време. 

- Да преоткривам и да се наслаждавам на интимността и близостта в 

отношенията с най-важните за мен хора. Да се срещам с приятелите си 
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защото сме приятели, а не просто за да мислим за бизнес и развлечения. Да 

се върна към креативността си – да започна да пиша и да стана един добър 

консултант - след 20 години в мениджмънта имам толкова опит за 

споделяне... Ооох, стават много повече от 5... 

- Става много добре. Продължавай... 

- Да се смея и веселя, ама истински...и да преоткрия на какво още съм 

способна...Да спрем тук, че ще се разплача? 

- Поплачи си – толкова е мъдро и красиво. 

 Мила се умълча внезапно, избърса неприкритите сълзи от страните си и 

стана. Времето ни е изтекло преди 3 минути. Поглажда неволно с нежност 

телефона си, който й подавам със записа. Изважда от чантата си пак папката 

със стария си профил от Центъра за оценка и развитие и казва: 

- Вече нямам нужда от това. Нека остане при теб. Ще се видим като 

се върна от Лондон. До скоро, Пламен! 

- До скоро и успех, Мила. 

 

Мила днес – почти три години след тази коучинг сесия, - е грижовна 

майка, щастлива съпруга и начинаещ организационен консултант под личната 

супервизия от двама водещи американски специалисти по корпоративно 

развитие, с които се е запознала в Лондон. Там тя е направила в рамките на 

елитния център за оценка и развитие една впечатлила всички „корпоративни 

лъвове” презентация на тема „Мениджърските компетенции в новия ми живот”.   

 

Не мога да ви я покажа – както бих искал, - нямам нейното разрешение. 

Убеден съм, обаче, че с нея е впечатлила и... баща си.  

И което е още по-важно – че я използва точно по предназначение. 

Всеки от нас си има такава рамка. Не всеки я е осъзнал и използва.  
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ГЛАВА 75: 
СИСТЕМНА ПСИХОДИНАМИКА  
НА ЕФЕКТИВНОТО ЛИДЕРСТВО 
 

В миналото ефективното организационно лидерство бе разглеждано от 

социалните и организационните психолози като групов или организационен 

феномен, като набор от конкретни ролеви поведения, изпълнявани 

компетентно от конкретен индивид с цел да се влияе ефикасно на другите за 

постигане на определена групово- или организационно-значима цел (Conger 

& Kanungo, 1998).  

Ефективното лидерството често се разглеждаше и като феномен, 

свързан със спецификата на отношенията „лидер – последователи” и 

атрибуциите в организацията, който зависи от възприятията, решенията, 

поведенията и атрибуциите на множество следващи лидера хора в тази 

организация (Beckhard, 1969). Лидерството се изучава и днес от гледната точка 

на съдържанието му, т.е. поведението, качествата и взаимоотношенията на 

лидерите и техните последователи; от гледната точка на ситуацията, в която са 

даден момент; и от гледната точка на процесите - т.е. от това как се използва 

властта и социалното влияние в организацията. И накрая, ефективността на 

лидера може да се оценява и чрез нагласите, поведението и 

удовлетвореността на следващите лидера и тяхното приемане на лидера за 

такъв. Проведени са няколко десетки хиляди задълбочени емпирични 

изследвания върху ефективността и развитието на груповите и 

организационните лидери (Grint, 1997), но по мнението на критиците им, 

повечето от резултатите в тях са противоречиви и не водят до еднозначни 

заключения.  

Част от проблема е, че лидерството все още се разглежда по-скоро 
като абстрактно понятие, което може да се подлага на практично 
опростяване и измервателни операционализации, а не като неотменна 
част от един комплексен психосоциален и динамичен процес – груповата 
и организационната психодинамика, и екзистенциалния избор на място в 
нея.  

Фундаменталният въпрос е какво да се разбира под ефективно 

лидерство и как то може да се формира и развива от теоретична и практическа 
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гледна точка. През XX-ти век американските изследвания върху лидерството се 

пренасочиха от биографиите на великите хора - често държавни мъже и военни 

пълководци, - към психологическите и поведенческите профили и микро-

терории типични за изследователската практика в САЩ след 1930 година. 

Повечето треньори и консултанти в областта на развитието на ефективни 

лидери отстояваха мнението, че лидерите трябва да имат висока ангажираност 

както със задачата, така и с отношенията между хората в организацията.  

Повечето от тези модели ни изглеждат днес прекалено 
рационалистично-редукционистични и крайно опростенчески - в 

предложението си за избор на стил за постигане на целите, и в това, че се 

основават на фрагментарни емпирични доказателства. В миналото те 

изглеждаха универсални и приложими в различни култури, сектори и с различни 

индивидуалности. В тях често фокусът е върху една или две променливи 

(дименсии), което ги прави крайно редукционистични, линейно-статични и 

механични, особено когато се прилагат в практиката на програмите за 

обучение, развитие и консултиране на лидери.  

Постепенно, тези модели бяха модифицирани, за да се привнесат 

елементи на условност и да се отчита – поне формално, - ролята на динамично 

променящите се и неопределени обстоятелства във вътрешната и външната 

среда на организацията. Последните им версии - като теориите за 
ситуативния подход в развитието на лидерството, трансформиращото и 
автентичното лидерство, - признават, обаче, че ситуациите, в които 

съществуват и функционират организацията и нейния лидер могат да варират 

съществено и по този начин поставят много изисквания за допълнителни 

модификации в подходите ни към разбиране и развитие на лидерството. 

С времето и с функционирането си групите и организациите съзряват и 

еволюират, ставайки все по-способни да работят ефективно без пряката 

супервизия и структурирания контрол, които лидерите на новосформиращите 

се групи и организации често се чувстват принудени да осигуряват (Bion, 1961). 

Простотата или сложността на работната задача, ресурсната, властовата и 

информационната асиметричност на позицията на лидера спрямо подчинените 

му, взаимното харесване между лидера и последователите му, ситуативните 

изисквания (например, за качествени или за бързи решения) са все 
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променливи, за които бе показано, че са свързани с ефективността на един или 

друг лидерски стил. Така, ако задачата е отчетливо определена и 

последователите напълно подкрепят даден лидер, автократичния стил би бил 

ефективен за известно време; но ако обстоятелствата са по-неопределени или 

властта на лидера е по-слаба, по-ефективен би бил лидерски стил насочен към 

ангажирането на сътрудниците в един непрекъснат екипен диагностично-

консултативен процес. 

Изглежда, че от 1980 г. - когато реших да стана практикуващ психолог и 

организационен консултант, - насам скоростта на организационните и 

институционалните промени нарастна повсеместно и това доведе до нуждата 

от поява на ново направление в мисленето за лидерската роля в организациите 

- наричано също „новото лидерство” (Goleman, Boyatzis & McKee, 2003). То се 

застъпва за визионерските, вдъхновяващи, харизматични и трансформационни 

роли на лидера, но и за способността му за автентично овластяване, 

еманципация (освобождаване) на сътрудниците и последователите му.  

Транзакционните стилове на ръководство, в които наградите се 

разпределят от ръководителя в зависимост от трудовото представяне, 

започнаха да се разглеждат като недостатъчни и манипулативни поради това, 

че нямаха мощта да ентусиазират и вдъхновяват, притежавана от 

трансформационните лидери. Към 1990 г. общественото внимание се 

пренасочи към по-харизматичния трансформационен тип лидер, който се 

определяше като този, който променя мирогледа и тласва поведението и 

отношенията на своите последователи така, че те да действат отвъд 

собствените си частни интереси за доброто на групата, организацията или 

обществото (Bass, 1997). В началото на XXI-ви век, обаче, сериозно се заговори 

за автентичното лидерство, за автентичния лидерски стил. 

Говоренето и писането за ефективното лидерство са проблем сами по 

себе си - например, разкривайки едни или други идеологически или теоретични 

предпочитания зад множеството микро-теоретични модели, конкуриращи се 

тренинг програми и диагностично-консултативни подходи към откриването, 

подпомагането и развитието на текущите и бъдещите организационни лидери. 

Първата стъпка в програмите за развитие на лидерството често е да се 

определи какво се опитват да постигнат всички тези говорени, писани и 
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прилагани „шизоидно разпокъсани модели за лидерството”. Местната, 

националната култура също доопределя дневния ред на програмите за 

развитие на лидерството и може така да изключи определени теми от 

разговора.  

Организационните консултанти със системно-психодинамична 

ориентация като мен са на мнение, че тихите, неизказвани и неизказуеми 
неща в организациите също могат мощно да определят реалностите в 
отношенията "лидери-последователи", които днес експлицитно се 
поставят в центъра на дискусията за автентичното лидерство.  

А в нея централното понятие е отношението на лидера, групата, 
организацията и обществото към търсенето на истината и истинността. 

Организационното лидерство - по моето скромно мнение, - не е нещо 

стабилно, монолитно като предмет – „нещо”, - за наблюдение и изследване, а е 

„психологически конструкт” (невро-семиотичен модел) за символно 

означаване и описание на един изключително сложен, изменчив и всъщност 

„объркан” групово- и организационно-психодинамичен процес, който не се 

отнася към някаква материална реалност като постове, доходи и продукти, а 

касае по-скоро конкретните начини, по които се говори, мисли и пише за 

психосоциалните феномени в определено време и място. Тоест, лидерството 
принадлежи към психологическите конструкти в организационния дискурс 

- към говоренето и мисленето в организациите за организационния живот, за 

функционирането и развитието им като комплексни човешки общности, които 

жадуват да направляват, ръководят това функциониране и развитие така, че да 

реализат и най-дръзките си, нелесни за осъзнаване и вербализация желания.  

Тази критична и системно-психодинамична позиция към 

концептуализацията на лидерството е и предупреждение да се избягва 

опростенческото прилагане на идеите към конкретните социални ситуации и да 

се разглеждат програмите за обучение, развитие и консултативно подпомагане 

на мениджърите и лидерите от позициите на критичния системно-

психодинамичен анализ. Системно-психодинамично ориентираната гледна 

точка към програмите за обучение, развитие и консултиране на мениджърите и 

лидерите  прави отчетливо разграничение между поведенията и дейността, 

насочени към рационалното изпълнение на трудовите задачи и поведенията, 
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насочени към удовлетворяване на емоционалните потребности и снемане на 

тревожността  на хората в организацията. При прилагането на този подход се 

поставя акцент върху значенията (смислите) на груповите, междугруповите 
и организационните отношения между хората, тяхната свързаност и 
взаимовръзка във функционирането и еволюцията на организацията като 

комплексна човешка система. Така, и акцентът в програмите за развитие и 

консултиране на текущите и бъдещите лидери се пренася естествено върху 

„ученето от осъзнаваните и от несъзнателни равнища на взаимовръзката, която 

съществува между нас и другите, между хората и системите” (French & Vince, 

1999, р.7). 

За да вникнем и осмислим системната психодинамика на компетентното 

групово и организационно лидерство, ние всички – изследователите, 

организационните консултанти и организационните ръководители, - първо 

следва автентично да се изправим пред осъзнаването на необходимостта да 

открием начини в програмите за обучение, развитие и консултиране на 

сегашните и бъдещите организационни лидери да се разглежда същността на 

лидерския авторитет и на практическото упражняване на пълномощията и 

властта в организационните отношения в тяхната комплексна социална, 

политическа, идеологическа и системно-психодинамична среда. Нужно е също 

така да в тези програми да се подчертае как интрапсихичните преживявания, в 

частност – емоциите и желанията на хората (вкл. хумора, страха, 

завистта, радостта, гнева), -  се отразяват върху релационната, интерактивно-

процесуалната и интерсубектна същност на лидерството и как то едновременно 

оказва въздействие върху цялостния организационен живот и е и негова 

комплексна производна функция.  

Прилагането на системно-психодинамичния подход в програмите за 

обучение, развитие и консултиране на лидерите означава не само рационален 

преглед на допусканията ни за смисъла на властта и контрола в организациите, 

но също така и активно ангажиране с изучаването на групово- и 

организационно-психодинамичните процеси, които оказват влияние върху 

процесите на обучение, развитие и консултиране на лидерите. 

Друг изключително важен аспект в системно-психодинамичния 

диалектически анализ на организационното управление и функциите на 
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ръководителите в него е наблюдението на взаимовръзките между 
емоциите, фантазиите, организационната психодинамика и ежедневните 
практики (функционирането) на лидерите в организациите. 

Интрапсихичният живот на хората (в частност, емоциите им) и организацията 

му са с централно значение за системната психодинамика - първо, защото така 

смисъла на управлението и лидерството се поставят в самия център на 

организационния дискурс, и второ, защото емоциите - в частност,  - и 

човешките преживявания (както съзнателни, така и несъзнавани)  се разкриват 

като основния пренасящ механизъм, чрез който хората в организацията 

действат и си взаимодействат смислено (включително и по отношение на 

разбирането на лидерските роли и функции). Всички организации са 

емоционални, психодинамични арени, в които чувствата и желанията оформят 

събитията и събитията оформят чувствата и желанията на хората. Лидерството 

има пряко отношение отношение към тази интимна и в същото време 

колективна динамика. 

Винс (Vince, 2000), например, откроява емоциите като най-съществения 

елемент от ученето, който ни позволява да разберем как то се случва или 

предотвратява в съвременните организации. В програмите за обучение, 

развитие и консултиране на организационните мениджъри и лидери 

задълбочаването на разбирането за същността на тревожността и защитните 

механизми, например, би позволило създаването на по-добри, по-

конструктивни организационни структури и системи за управление. А също така 

би хвърлило светлина върху това как различните типове учене и обучение в 

организациите оказват влияние върху организационното поведение и 

организационните отношения и техните – не само икономически - резултати. 

Системната психодинамика последователно демонстрира, че е 

необходимо и възможно да се разграничи ученето, което е ограничено само до 

когнитивното равнище от ученето, което се ангажира с цялостните човешки 

преживявания и интерсубектните взамодействия в учебната и реалната 

общност. Представителите на този диалектически подход към 

организационното развитие също така смятат, че организационното 
лидерство има многопластова връзка с преживяванията на хората в 
организациите (като тревожността и копнежа да оцеляваме и 
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процъфтяваме заедно), които произтичат от самата същност и цчлата 
културна история на груповия, организационния и социалния живот на 
хората. Това свързва разбирането ни на лидерството с разбирането, че 

груповото и организационното поведение може да (и много често наистина) се 

конструира като пара-адаптивна и неавтентична психосоциална защита срещу 

част от тези автентични човешки преживявания в групите и организациите. Ето 

защо, системно-психодинамичният подход към обучението, развитието и 

консултирането на мениджърите и лидерите се ангажира да подпомага 

изследването на въздействието, което емоциите и психичния живот на хората 

имат както в практиката, така и в развитието на мениджърите и лидерите, както 

на съзнателно, така и на несъзнателно ниво. 

За да се демонстрира значението на властта, емоциите и системно-

психодинамичната гледна точка в изследването на организационното 

лидерство, е необходимо да се преразгледа и властовото единение между 

академичните дисциплини и практическите лидери.  Правейки изследвания, 

прилагайки аналитични техники в дискурса на доминантните и на подчинените в 

организациите, специалистите по развитие на лидерите и самите развиващи се 

лидери биха могли да постигнат едно по-добро разбиране за невидимите, 
несъзнавани аспекти на мениджмънта и лидерството в организациите.  

Функциите на бъдещите програми за обучение, развитие и консултиране 

на мениджърите и лидерите не са само да подпомагат мениджмънта да 

напасва мениджърите и лидерите на ролите, които само традиционно се 

очакват от тях, а да ги ангажират със психосоциалните, идеологическите и 

моралните проблеми в управленската практика и да ги подпомагат да осъзнаят 

по-добре идеологическите и системно-психодинамични сили, които ограничават 

автентичността и ефективността на тяхната дейност и реализация. 
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ГЛАВА 76: 
ЛИДЕРСКИ ПРИНОС ЗА УСТОЙЧИВОСТТА 
НА ДИСФУНКЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 

 

В периода от началото на 2008-ма до края на 2012-та година съвместно с д-р 

Надя Матеева от Департамента по психология на Института за изследване на 

човека и населението към Българската академия на науките (БАН) проведохме 

едно емпирично научно-приложно изследване, в което се опитахме да 

обвържем концептуално и емпирично изследователските модели в системно-

психодинамично ориентираните практики за организационно консултиране и 

широкоизползвани диагностични инструменти за идентификация на 

автентичността и нарцисизма на организационните лидери, невротичността на 

груповата динамика в организациите с осем дименсии на пасивно-защитната и 

агресивно-защитната организационна култура в 23 бизнес организации, 

публични агенции и неправителствени организации.   

На основата на двукратни срещи с една относително голяма за България 

извадка от 648 мениджъри и служители на консултираните от нас организации в 

рамките на период от 4 години разкрихме някои общи и множество 
специфични предиктивни влияния на неавтентичността и нарцисизма на 
организационните лидери и невротичните групови отношения в 
ръководените от тях работни групи и организации върху устойчивостта на 
дисфункционалните (пасивно-защитни и агресивно-защитни) форми на 
организационната култура в тези групи и организации.  

 

Сега ми изглежда, че данните от това средно по мащаба си за 
България изследване имат какво да ни кажат за посоката, в която следва 
да се преориентира подготовката и консултирането на бизнес-лидерите и 
организационните мениджъри. Но нека ви разкажа по-подробно за това 

изследване, което в своята цялост е публикувано другаде (Димитров &  

Матеева, 2013). 

 

Прегледът на известната ни литература в областта показа, че през 

последните 50-60 години организационната култура наистина е сред най-

популярните изследователски проблеми в организационната психология 
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(Илиева, 2006; Джонев, 2012; Джонев & Димитров, 2014). Относително 

непроучени остават, обаче, конкретните детерминанти на устойчивaта 
дисфункционалност (разстроеност) на организационната култура, която е в 

основата на множество  проблеми и кризи в трудовите екипи и организациите 

като цяло (Dimitrov, 2008; Schabracq, 2007).  

Нашето изследване потърси част от тях в две конкретни области – 

групово-динамичните характеристики на отношенията между хората в 

организациите, от една страна, и личностните проблеми и качества на 
организационните лидери, от друга.  

В рамките на системно-психодинамичното направление в 

организационната психология и организационното консултиране, изследването 

ни си поставяше целта да провери директно хипотезата: „Дали 
устойчивостта на дисфунционалната (разстроена и потенциално 
деструктивна) организационна култура не се обуславя в значителна 
степен от влиянията на невротичната групова психодинамика във 
вътрешно-организациoнните групови отношения, от една страна, и 
от неавтентичността и нарцисизма в нагласите, Аз-
идентификациите и поведението на организационните лидери?”.  

През 1986 г. Куук и Лафърти (Cooke & Laferty, 1986) въведоха в 

изследването на организационната култура разграничението между 

конструктивните и дисфункционалните (пасивно-защитни и/или агресивно-

защитни) типове организационни култури, предлагайки и конкретен 

инструментариум за измерването им, Organizatonal Culture Inventory – „OCI”.   

Конструктивните (функционалните и съзидателни) организационни 
култури в техния модел близък до концептуалната рамка на груповата и 

организационна психодинамика се разглеждат като ориентирани към развитие, 

изразяване и удовлетворяване на потребностите на хората и стремеж към 

осигуряване на благополучието на организацията. Конструктивният тип 

организационни култури включват:  

• организационната култура на постиженията; 

• самоактуализиращата организационна култура; 

• хуманистично-насърчаващата организационна култура 

• и сдружаващата (коперативна) организационна култура. 
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От друга страна, дисфункционалните (защитни и разстройващи 
функионирането на организацията) организационни култури, чиято 

устойчивост бе основен предмет на изследването ни са, от своя страна, 

пасивно-защитни и/или агресивно-защитни и се характеризират с това, че 

тласкат хората в организацията към една или друга форма на затяжно защитно 

и пара-адаптивно, неефективно организационно поведение при изпълнението 

на задачите и в отношенията между тях.  

В частност, пасивно-защитните дисфунционални култури включват: 

• организационната култура на одобрението – характерна за 

организациите, в които конфликтите се избягват и взаимоотношенията 

на повърхностно ниво изглеждат приятни. Членовете на тези 

организации, обаче, чувстват, че трябва да се съгласяват с другите, 

да бъдат одобрявани и харесвани от тях. Макар и наглед приятна, 

подобна работна среда ограничава организационната ефективност и в 

този смисъл, е дисфункционална – минимизира конструктивните 

различия и свободното споделяне на идеи и мнения.  

• Друга пасивно-защитна, дисфункционална организационна култура е 

т.нар. конвенционална организационна култура, която се свързва с 

придържането към консервативни, старомодни и бюрократично 

контролирани организационни практики. От членовете на тези 

организации се очаква да се подчиняват, да следват механично 

правилата и да се стараят да правят добро впечатление на 

висшестоящите и колегите си. Свръхтрадиционността в тази 

дисфункционална организационна култура очевидно пречи на 

ефективността на организацията чрез подтискане на новаторството и 

чрез възпрепятстване на хората и групите в организацията да се 

адаптират към динамичните промени в средата й.  

• Трета специфична пасивно-защитна дисфукционална организационна 

култура е организационната култура на зависимостта, която е 

характерна за групи и организации, които са йерархично свръх-

контролирани и не ангажиращи своите служители във вземането на 

решения. Това ги принуждава да правят само каквото им е наредено и 

да съгласуват всяко свое решение и действие с ръководителите си. 
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Дисфункционалността тук произтича от това, че липсват и системно 

се обезкуражават проявите на лична инициатива, спонтанност, 

гъвкавост и навременно вземане на решения.  

• И накрая, четвъртият тип пасивно-защитна дисфункионална 

организационна култура е организационната култура на 
избягването. Тя е тежка форма на пасивно-защитна, 

дисфункционална култура в организациите защото при 

съществуването и поддържането й се достига до състояние, при което 

в организациите няма каквато и да е насоченост към възнаграждаване 

на успеха, подчертано се преследват и санкционират грешките и 

пропуските. Подобна негативна система на оценяване кара 

служителите да прехвърлят отговорността на другите и да избягват 

всяка възможност да бъдат обвинени за грешка или пропуск в 

работата си. Оцеляването на подобни дисфукционални организации 

често е под въпрос, тъй като хората в тях не желаят да вземат 

решения, да предприемат самостоятелни действия или да поемат 

рискове. 

Втората група от дисфункционални организационни култури са т.нар. 

агресивно-защитни организационни култури. Те също са най-малко четири: 

• Опозиционната организационна култура, която е характерна за 

групи и организациите, в които постоянно възникват конфликти, а 

негативизмът се възнаграждава пряко или косвено. Служителите в 

тези организации придобиват статус и влияние в организацията, 

когато критикуват постоянно и така са подкрепяни да се конфронтират 

с идеите и действията на другите в организацията, да вземат само 

сигурни, но безрезултатни - и в този смисъл, - дисфункционални и 

деструктивни решения. Опозиционната култура води до постоянни, 

излишни конфликти, слабости в съвместната работа и груповото 

решаване на организационните проблеми и търсене на спускани 

„отгоре” арбитрирани решения и компромиси. 

• Организационната култура на властта (властолюбието) е 

характерна за организации, в които служителите не се въвличат, не се 

ангажират. Вместо това в тях властва авторитета и позиционната 
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мощ, дадена на различните служители на различните йерархични 

нива в организационната структура. Хората в този тип агресивно-

защитни дисфунционални организации са убедени, че ще бъдат 

възнаградени за поемането и прилагането само на възложения им 

контрол и за командването на подчинените си, а и за безусловното и 

безпрекословното си съобразяване с изискванията и 

разпорежданията на висшестоящите. Свръхориентирани към властта 

този тип организации са дисфунционални и по-неефективни, 

отколкото хората в тях допускат поради това, че подчинените в тях се 

съпротивляват на подобен свръх-контрол, задържат важна 

информация и ограничават съзнателно или не приноса си до 

минималното възможно ниво. 

• Третият тип агресивно-защитна култура е организационната култура 
на състезателността (конкуренцията), която е характерна за групи и 

организации, в които се надценяват съревнованието, конкуренцията, 

побеждаването, надмощието и превъзходството. В тях хората са 

постоянно подтиквани и подкрепяни, ако представянето им е насочено 

към постигане на превъзходство един над друг. Така се стига до 

действия от типа „печеля – губиш”, водещи до закрепване на 

убеждението, че за да те забележат трябва да се състезаваш 

успешно и дори да работиш срещу колегите си. Дисфункционалността 

на тази агресивно-защитна култура възпрепятства организационната 

ефективност чрез снижаване на сътрудничеството и поддържането на 

нереалистични съпоставителни стандарти (или твърде високи, или 

твърде ниски) за представяне. 

• И накрая, място сред агресивно-защитните дисфункционални 

организационни култури има и т.нар организационна култура на 
перфекционизма, която е характерна за групи и организации, в които 

се ценят безукорността, постоянството и всеотдайната работа. Хората 

в тях чувстват, че трябва да избягват всякакви грешки и отпускане, да 

наблюдават всичко зорко, да работят извънредно и да се стремят към 

точно определени и много високи цели. Засиленият акцент върху 

перфекционизма тласка хората в организации с подобна култура към 
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дисфункционално забравяне на крайната, смислена цел и води до 

развиване на симптомите на хронично пренапрежение и прегаряне.

  

В традицията на системно-психодинамичния подход към процесите в 

съвременните работни групи и организации отдавна се прилагат методи на 

изследване на груповата динамика и груповите отношения в диагностиката на 

екипните и организационните проблеми и често неефективното, невротично 

групово и организационно поведение в работната среда. Проблемните 

ситуации, напрежението и тревожността в психосоциалния климат на много 

конкретни трудови екипи и организации, техните контрапродуктивни модели на 

вътрешно-групова и междугрупова комуникация и много други често повтарящи 

се организационни смущения имат своите ясни психодинамични 

интерпретации, свързани с работния термин „невротична групова динамика”, 
използван за описване и типологизация на невротичните групови отношения в 

организациите (Kets de Vries & Miller, 1984).  

Разбира се, че не става дума, че хората, които съставляват 
работните групи в организациите са психично разстроени невротици, а че 
в груповия и организационния им живот като човешки общности се 
наблюдава невротизираща групова динамика, невротични групови 
отношения и дори невротична стагнация на груповото развитие, което 
определя типа проблеми, с които групите в организацията и 
организацията като цяло системно се сблъскват и борят през повечето от 
времето на съществуването си. В  станалия вече класически модел на Кетс 

де Фрийз и Милър (Kets de Vries & Miller, 1984) групово-динамичната 

диагностика се насочва към открояване на пет типа невротични групови 
отношения в  живота на непосредствените работни групи (екипи), в които 
работят хората в дадена организация.  Ще ви ги представя съвсем 

синтезирано:  

• На първо място е т.нар. параноидната групова динамика, която се 

наблюдава често и отчетливо в екипи, ръководени от мениджъри, 

които са свръхподозрителни към другите хора в и извън екипа или 

организацията. Поради това, че те са вътрешно убедени, че другите в 

групата не им мислят доброто, заговорничат срещу тях, опитват се да 
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ги изместят и детронират, злепоставят и подведат, подобни 

организационни лидери отделят невероятно много време, енергия и 

усилия на следенето, контрола, разузнаването и разследването като 

организационни практики. В параноидните групи с времето не само 

ръководителите им, но и всички останали членове се оказват 

свръхангажирани с това да контролират, да реагират на 

предизвикателствата пред властта и авторитета, с които разполагат и 

да се грижат с всички средства и сили за запазването и 

разширяването им. Така се достига до постоянни многопосочни 

преследвания, репресивни и санкциониращи регулации и безкрайни 

разследвания. Формира се свръханалитична система за вземане на 

решения и анализа на реалните и възможни заплахи е централна 

тема и доминантна практика. 

• На второ място е т.нар. компулсивно-натрапчивата групова 
динамика. Този тип невротично функциониращи работни групи 

(екипи) са превърнали с времето ритуализираните и рутинни групови 

и организационни поведения и отношения в централна движеща 

груповия, а и организационния живот система. Тук почти цялото 

внимание е концентрирано върху конформизма, налагането и 

спазването на процедури, правилници и инструкции. В групите с 

компулсивно-натрапчива групови отношения се откриват някои 

прилики с параноидните групи доколкото и при двата типа невротична 

групова динамика се изграждат огромни официални и тайни системи 

за контрол – разбира се, в името на сигурността и спокойствието на 

хората в групата и организацията. Разликата между тях е в това, че 

при параноидните групови отношения акцентът пада върху 

вътрешната система за контрол, следене и сигурност, докато в 

екипите и организациите с компулсивно-натравчива групова динамика 

вниманието е преди всичко към въшния контрол и контрола на 

процесите и събитията във външната среда на групата или 

организацията. Ръководителите и мениджърите в тези групи са 

натрачиво ангажирани и свръхзагрижени за загубата на контрола, 

властта и авторитета си. Ето защо йерархията и правилата в групата 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

921 

 

служат почти изцяло само за съхраняването и демонстрацията на 

заслужената и полагаща им се власт.  

• Третият тип невротични групови отношения са в основата на това, 

което наричаме драматично-истериоидна групова динамика. Много  

екипи и организации са дръзки, импулсивни, артистични и 

невъздържани. Лидерите и мениджърите им редовно се предоверяват 

на интуицията и чувствата си, а не на статистиката, изследванията и 

доказателствата от еталоните за добра практика. Поемането на 

рискове е спонтанно и  е норма, а не въпрос на внимателна преценка 

и претегляне на аргументи „за” или „против”. Тук отново има 

свръхконцентрация на власт, но ръководителите и мениджърите, 

които нерядко имат истериодни черти и пориви, я използват, за да 

получат лично признание, внимание и адмирации или за да 

респектират като наложат личните си допускания, модели, хрумвания 

и егото си при формирането и развитието на груповите отношения и 

организационните процеси. Скоро не само лидерите, но и други 

нарцистични и експресивни членове на екипа и организацията 

започват и/или блокират по свое усмотрение различни инициативи и 

начинания, неглижират или отменят с лекота приоритетите, 

съгласуваността и ограниченията в екипната и организационната 

стратегия и среда.  

• Четвъртият тип невротични групови отношения са в основата на 

депресивната групова динамика. В тези групи и организации хората 

се чувстват безпомощни, неспособни и демотивирани дори да се 

опитат да променят потискащата и натъжаваща ги ситуация, в която 

се намират и да подобрят самоуважението и психосоциалния си 

статус. Собственици, ръководители и управители работят сякаш нищо  

не може да се направи, за да се промени хода на събитията и начина 

на действие на групата и организацията. В работните звена на 

организацията практически липсва конструктивно поведение, 

активност, иновация, търсене на нови продуктивни решения. 

Изпълняват се рутинни, програмирани до ритуализация действия по 

навик като се прави повече от същото при нарастваща 
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неудовлетвореност и ескалиращо чувство за обреченост и 

безнадеждност. Властва корпоративна свръхбюрократизация и 

всеобхватен, понякога агресивен консерватизъм и единствено 

заплахите за оцеляването пораждат бързо потушавани с примитивни 

механизми за защита епизоди на тревожност и паника. 

Организационните системи са толкова бюрократизирани, че дори топ-

мениджърите се чувстват обезвластени и отчуждени до степен на 

тотален лидерски вакуум.  

• И накрая, невротичните групови и организационни отношения могат 

да доведат до това, което наричаме шизоидна групова динамика. 
Шизоидните групи подобно на депресивните страдат от лидерски 

вакуум, но по свой различен начин. Техните ръководители и 

мениджъри не искат да се ангажират с укрепването и развитието на 

организационната конкурентоспособност и екипния капацитет, защото 

не им се влиза в трудни взаимодействия с другите в и извън групите и 

организациите, част от които са те. Тази норма на поведение с 

времето става начин на живот и на другите хора и подгрупи в 

организацията, които показват, че не са щастливи, но въпреки 

фрустрацията си не се нуждаят от останалите (другите) около себе си 

и около организацията. Хората са сякаш убедени, че нещата няма как 

да се развиват благоприятно за тях каквото и да се опитат да 

направят и че околните само ще ги нараняват, ако бъдат допуснати 

по-близо. Ето защо те се ангажират с фантазиране, бленуване и 

бягство от проверката на действителността, а не с действия и 

комуникация за справяне с трудностите и задачите пред екипа и 

организацията си. Мнозина използват положението си и различни 

манипулативни и защитни тактики за изкривяване на картината за 

действителността или за влияние с цел извличане на ползи и 

подаяния от достъпа си до ръководителите и управителите, които са 

бездейни и отчуждени от живота в организацията. Това превръща 

отделните групи и организацията като цяло в „бойна арена” за 

оскъдната фаворитизация на висшестоящите.  
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В работните групи, звената и екипите в организациите, в които 

симптомите на петте типа невротични групови отношения - описаните по-горе, - 

не се наблюдват отчетливо обикновено екипното и организационното им 

здраве и развитие се поддържат от наличието на реални механизми за 

осигуряване на по-широко участие и овластяване на множество различни хора 

в управлението на живота, работата и развитието на групата и организацията. 

В тези условия невротичните групови отношения се овладяват и 

трансформират превантивно или при най-малките, ранни признаци за 

дисфунционално междуличностно, групово или организационно поведение. И 

това си личи при наблюдение на всички системи и функции – 

вътрешногруповата и междугруповата комуникация, подбора и назначаването 

на работа, методите за вземане на решения, организация, планиране и оценка 

на трудовата дейност, обучението и развитието на хората, екипите и 

организацията като цяло.  

Както вече стана дума в този текст автентичността е често използвано 

понятие във философията, изкуството, популярната култура и 

специализираните психологически и психотерапевтични изследвания (Матеева, 

2011; 2012а; 2012б; Матеева & Димитров, 2012; Arthur & McCarthy, 2007; Barret-

Lennard, 1998; Harter, 2002; Moeller, Crocker & Busman, 2009). Най-широкото 

определение за автентичността я представя като автономен и открит начин 
на живот, който е израз и отражение на реалното Аз (емоциите, чувствата, 
мислите, ценностите) на личността (Wood et al.,2008). През 2005 и 2006 г. 

Кернис и Голдмън (Kernis & Goldman, 2005; 2006) публикуваха един свой 

пространен преглед на историята на изследванията на автентичността. В него 

става ясно, че въпреки популярността на понятието автентичност, емпиричните 

изследвания върху автентичността като комплексен психосоциален феномен и 

многомерен психологически конструкт са съвсем малко на брой и поставят 

редица нерешени въпроси, един от които е каква е ролята на автентичността в 

организационно-психологическите изследвания. В последните години в редица 

специализирани изследвания на автентичността на организационните лидери 

като динамична и комплексна личностна диспозиция се използват два 

психометрично проверени инструмента – Authenticity Inventory – „AI-3”, 
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създаден от  Кернис и Голдмън(Kernis & Goldman, 2005; 2006), и Authenticity 

Scale – „AS”, създаден от Ууд и сътрудници (Wood et al., 2008).  

В нашето изследване бе използвана българската версия на Скалата за 

автентичност (Authenticity Scale - „AS”), разработена от Матеева (2011; 2012а; 

2012б)  и публикувана от Матеева & Димитров (2012а; 2012б) в контекста на 

проучването на влиянието на груповата динамика върху себерефлексията и 

автентичността на хората (включително организационните лидери и 

мениджъри) в различни организационни и социални контексти. Това ни 

позволяваше да проверим дали основните компоненти на диспозиционната 
(т.е. личностната, поведенческата и интерактивната) автентичност на 
организационните лидери има значим и емпирично доказуем принос за 
устойчивостта във времето на дисфункционалната организационна 
култура, в ръководените от тях работни групи, звена, екипи и 
организации.  

В изследването си на личностната автентичност Ууд и сътрудници (Wood 

et al., 2008) са силно повлияни в концептуален план от теорията на Роджърс 

(Barrett-Lennard, 1998; Harter, 2002) за конгруентността, т.е. вътрешната 

съгласуваност на Аз-а, и разглеждат автентичността като динамична 

диспозиционна структура, включваща три независими, но и взаимнодопълващи 

се компонента:  

(а) автентичния начин(стил) на живот; 

(б) неприемането на външни влияния 

и (в) липсата, свободата от себеотчуждение.  

Следвайки модела предложен първоначално от Барет-Ленард (Barrett-

Lennard,1998), ние следвахме създателите на Скалата за автентичност –

„AS” (Wood et al.,2008), които определят автентичността като съгласуваност 
между истинските вътрешни преживявания на човека, неговите 
когнитивни презентации за този вътрешен опит и външно разгръщащите 
се поведения и отношения с околните. 

Първият компонент на автентичността на лидерите – техния автентичен 
начин на живот описва степента, в която поведението им е в съответствие със 

собственото им себеосъзнаване и Аз-идентикациите им с техните собствени 

интрапсихични (вътрешни) преживявания, потребности и ценности на Аза им.  
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Вторият компонент на автентичността на организационните лидери, 

който в Скалата за автентичност е дефиниран контраиндикативно спрямo 

автентичността, е приемането, податливостта на лидерите на външни 
влияния. Този компонент на автентичността описва степента в която 

междуличностните и груповите отношения системно повлияват 

преживяванията, преценките, поведението на Аза.  

Третият компонент на автентичността на лидерите и мениджърите, с 

които се срещахме, също е контраиндикативно дефиниран като 

себеотчуждение. Този компонент на автентичността позволява да се изследва 

доколко индивида в организацията на поведението и общуването си с другите е 

загубил връзка със самия себе си, с вътрешната и външната си реалност в 

живота – т.е. дезидентифицирал е, отчуждил е себе си от собствените си 

емоции и потребности, ценности и смислови линии, които осмислят 

преживяванията в собственото му реално Аз. 

Изследванията както на оригиналната, така и на българската  Скала за 

автентичност - „AS”, потвърждават трифакторната структура на конструкта 

(Матеева & Димитров, 2012а; Wood et al., 2008), което ни позволяваше да 

регистрираме различията по трите субскали на скалата за автентичност с много 

висока дискриминантна валидност, а също така да регистрираме и един 

интегрален индекс за личностната автентичност на организационните лидери 

на тяхна основа. Измерваната така обобщена личностна автентичност на 

лидерите корелира положително с редица показатели за субективното им 

благополучие, себеуважение, удовлетвореност от живота и психично здраве 

(Wood et al., 2008). Скалата за автентичност - „AS” демонстрира ниска 

корелация с измерителите за социална желателност, регистрирани с Balanced 

Inventory of Desirable Responding  [44] -  коефициентът на корелация е едва (r = -

.09). В серия от по-рано публикувани специализирани корелационни 

изследвания с петфакторния личностен въпросник NEO се установява, че 

личностните черти от голямата петорка обясняват само до 13% от дисперсията 

по субскалите на AS, което означава, че диспозиционната, личностната 
автентичност е една съвсем самостоятелна личностна характеристика 

(Wood et al., 2008).  
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Това, което ни беше известно от по-ранните изследвания на Валумбва и 

сътрудниците му бе, че личностната автентичност на организационните 
лидери води до автентичен стил лидерство, т.е „лидерско поведение, което 

разчита на изграждането както на положителен психологически капацитет, така 

и на положителен психосоциален климат в работните групи и в организацията; 

то подкрепя по-задълбоченото себеосъзнаване, интернализираната етична 

гледна точка, по-балансираната и обективна обработка на информацията, и по-

прозрачните взаимоотношения на лидера с членовете на групата, и така, 

стимулира положителното им личностно израстване” (Walumbwa et al., 2008а, p. 

94).  

Имахме поне три основания да поставим на изследване ефектите на 

автентичното лидерство в организациите, в които има завишени изисквания за 

екипна ефективност на работните групи:  

• на първо място, теорията за автентичното лидерство обхваща 
както формалните, така и неформалните аспекти на груповото и 
организационното лидерство;  

• на второ място, предполага се, че автентичното поведение на 
лидера спомага за изграждане на ефективни работни и 
междуличностни отношения в групата – конструктивна групова 

динамика във вътрешно-организационните отношения (Gardner et al., 

2005), която от своя страна води до подобрено функциониране и до 

по-високи резултати в трудовите екипи и в организацията като цяло; 

• и на трето място, както посочват Ямарино и сътрудниците му 

(Yammarino et al., 2008) автентичността на организационните 
мениджъри и лидери действа на групово-психодинамична основа 
чрез механизмите на споделяне на лидерските функции в екипа 

(Kozlowski & Ilgen, 2006), чрез които автентичното поведение на 

лидерите става нормативно групово и организационно поведение, 

споделена отговорност и идентичност на всички членове на екипите и 

организацията. Когато действат в неговите рамки членовете на екипа 

стават по-ангажирани с работните задачи и с процесите на 

оперативна кординация на екипните действия, което води, от своя 

страна, до по-висока екипна и организационна ефективност (Marks et 
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al., 2000). При това степента на споделеност на автентичното 

лидерство от членовете на екипа – като показател за „лидерска мощ” 

– опосредства връзката между екипната автентичност и екипната 

ефективност (Walumbwa et al, 2008b), груповия климат и ефективната 

комуникация между лидерите и членове на организациите (Liden et al., 

2006). Изследвайки 146 работни групи от различни финансови 

институции, Валумбва и сътрудници (Walumbwa et al. (2011) 

установяват, че автентичността на формалните лидери е предиктор 

за груповото равнище на  оптимизъм, увереност, стресоустойчивост, 

които от своя страна – като ценен психосоциален капитал в групите и 

организациите) водят до по-отговорно и по-компетентно 

организационно поведение, и до по-високи трудови резултати. В 

изследванията си в други български промишлени предприятия  вече 

бяхме потвърдили в отделно изследване (Матеева & Димитров, 

2012б; Dimitrov & Mateeva, 2012), че автентичността на лидерите и 

членовете на производствените екипи е важен предиктор 

(предсказващ фактор) както за изграждането на градивни работни и 

междуличностни отношения в организацията, така и за 

удовлетвореността от условията и резултатите на съвместната 

трудова дейност.  

 

Имахме основание да наблюдаваме със задълбочено внимание 

въздействието на личностната автентичност на организационните лидери 

върху устойчивостта на показателите, които обикновено ни говорят, че в една 

група или организация е налице дисфукционална организационна култура.  

Искахме, обаче,  да проверим и още една хипотеза свързана с общото 

разбиране, че емоционалната, психичната зрелост на лидерите е от 
съществено значение за ефектите на тяхното функциониране като такива 
върху дименсиите на културата на ръководените от тях работни групи и 
организации като цяло. Интересуваше ни, в частност: „Дали свръх-
нарцистичните, злокачествено самовлюбени екипни и организационни 
лидери не са своеобразна опасност за развитието на една конструктивна, 
съзидателна организационна култура?”. 
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Най-общо, в последните теоретични и емпирични изследвания в тази 

област високият управленски нарцисизъм като личностна и 
професионално-ролева тенденция за упражняване на властта, функциите 
и ролите на лидерите в групите и организациите с преобладаваща 
насоченост към личните и егоцентричните цели на формалните 
ръководители се откроява като друг потенциално силно деструктивен 
фактор, препятстващ изграждането и развитието на зряла, съзидателна 
организационна култура (Khoo & Burch, 2008; Resick et al.,2009).  

Вместо да служат на развитието на екипите и организацията, 

злокачествено самовлюбените в самите себе си и в собствените си интереси 

нарцистични ръководители и мениджъри - съзнателно или не, - използват 

предоставените им позиция, власт и ресурси, за да привличат към себе си 

вниманието, адмирациите или страхопочитанието на другите членове на 

групите в организацията, налагайки им при това личните си егоистични 

интереси и фантазии, и собственото си чувство за превъзходство над тях 

(Higgs, 2009; Maccoby, 2007). Те са подчертано харизматични, често чаровни и 

предизвикващи ирационални реакции на зависимост, привличане и респект у 

околните, съблазнявайки или принуждавайки ги с лекота да се превърнат в 

техен безкритичен, обслужващ нуждите им антураж (Conger & Kanungo, 1998; 

Judge et al., 2009; King, 2007; Rosenthal & Pittinsky, 2006). 

Отличителни черти на управленския нарцисизъм са: 

• егоцентризма (Howell & Shamir, 2005)  

• макиавелизма в основата на стремежа за влияние върху другите хора 

в организацията и средата й в името на собственото себеизтъкване и 

себеутвърждаване (Glad, 2002; Rhodewalt et al., 2006; Rosenthal & 

Pittinsky, 2006; Zuckerman & O’Loughlin, 2006). 

Редица емпирични изследвания открояват три основни характеристики 

на ръководителите с висока  предразположеност към личностен и 

професионално-ролеви нарцисизъм:   

(1) чувството им за собствено специално място, предназначение и 
положение в групата, организацията и обществото (Davis et al., 2008; Reidy et 

al., 2008); 
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(2) преследването на цели, произхождащи от идеализирания им, 
фалшив, неавтентичен Аз-образ, и насочени  преимуществено към 
неговото конструиране, поддържане и налагане в груповия и 
организационния живот (Moeller et al., 2009; Thomaes et al., 2008); 

и (3) себенадценяващото приписване и изтъкване на значими 
човешки и управленски качества, компетенции и постижения на 
собствената личност с цел извличане на имплицитни и явни усещания за 
лично превъзходство над останалите хора в организацията (Locke, 2009).   

Свръхчувствителни към критики и коригираща обратна връзка, а и 

постоянно нуждаещи се от одобрение и знаци („нарцистични доставки”) на 

възхищение и респект от подчинените и колегите си, нарцистичните 

ръководители са склонни постоянно:  

• да потискат и блокират интелектуалната дейност, автентичността и 

самостоятелността на сътрудниците си (Barry et al., 2006; Glad, 2002; 

Martinez et al., 2008; Rosenthal & Pittinsky, 2006), възприемайки 

различните от собствените им мнения и оценки като заплахи за 

собственото им грандиозно, „омнипотентно” Аз (Blickle et al., 2006; 

Campbell & Cambell, 2009), 

• и/или (2) да симулират емпатия и загриженост към другите в работните 

групи на организацията (Glad, 2002; Jonason et al., 2009; Vernon et al., 

2008), но с отчетливо инструментална, т.е. манипулативна и авторитарна 

мотивация (Hodson et al., 2009; Horvath & Morf, 2009).  

 

В редица по-ранни анализи  се разкрива, че управленския нарцисизъм 

корелира положително с: 

• произволното и рисково вземане на управленски решения (Chatterjee 

& Hambrick, 2007); 

• създаването на неподходящ за постигане на устойчиви високи 

резултати организационен климат (Higgs, 2009); 

• нараняването на другите в организацията (чрез съзнателно или 

неосъзнавано грубиянство, различни форми на експлоатация, 

изнудване и принуда);  
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• разрушаване в дългосрочен план на доверието на служителите в 

организацията и деградация на организационната ефективност 

(Benson & Hogan, 2008);  

• поддържане на „токсична” работна атмосфера с липса на емпатия 

(Blair et al., 2008) и  

• с дисфунционални, експлоатативни и корупционни управленски 

практики (Bond et al., 2006; Chatterjee & Hambrick, 2007).  

 

Както вече стана дума в  нашето изследване участваха 648 мениджъри и 

служители от 23 български бизнес организации, публични агенции на 

държавната и местната администрация, и неправителствени организации, 

които попълниха двукратно изследователския пакет от въпросници за 

изследване на организационната култура в периода 2008 – 2012 г. Работехме с 

тях в контекста на реализирани от нас лично консултантски проекти и тренинг 

програми в тези организации. От изследването отпаднаха 78 мениджъри и 

служители, които не участваха в повторното изследване на организационната 

култура поради напускане на организацията в периода между 2008 и 2012 г. 

64% от изследваните  бяха жени. Средната възраст на изследаните бе 38.5 

години, а 52% от изследваните имаха по-високо от средно образование. 158 от 

изследваните бяха официалните ръководители (формални лидери) на висше и 

средно ниво в организациите в периода.  

Всички те попълниха Скалата за изследване на автентичността като 

личностна диспозиция и Въпросника за предразположеност към развитие на 

нарцистично личностно разстрoйство, включени в инструментариума на 

изследването. Всички данни бяха събирани и обработвани при стриктно 

спазване на условията за анонимност на респондентите. 

Изследователският инструментариум, с който разполагахме включваше 

четири основни методики – Въпросник за изследване на организационната 

култура – Organizatonal Culture Inventory (OCI) на Куук и Лафърти (Cooke и 

Laferty (1986), адаптиран в български условия от Human Synergistics Bulgaria и 

Джонев (2012); въпросника Organizational Type Indicator (OTI) на  Кетс де Фрийз 

(Kets de Vries, 1984) за оценка на невротичността на груповите отношения в 

организациите, въпросника Authenticity Scale (AS) за измерване на 
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автентичността като динамична и многомерна личностна диспозиция, и 

въпросника Narcissistic Personality Inventory (Raskin & Hall, 1981) за оценка на 

предразположеността към развитие на нарцистично личностно разстройство.   

Използваните методики ни позволиха да регистрираме: 

• осем измерения на дисфункционалната организационна култура 

(4 – пасивно-защитни и 4 агресивно-защитни); 

• пет измерителя на невротичните групови отношения в 

непосредствената работна група; 

• три измерения на основните компоненти на автентичността на 
организационните лидери и 

• един агрегиран индекс за предразположеност на 
организационните лидери към нарцистично личностно 
разстройство.  

 

Всички контролирани зависими променливи бяха регистрирани двукратко 

и съгласно разработения модел за обработка на данните тест-ретест 

корелациите за 8-те дименсии на дисфункционалната организационна култура 

бяха съпоставени в полярни групи определени в зависимост от нивата на 5-те 

измерителя на невротичните групови отношения, 3-те измерителя за основните 

компоненти на лидерската автентичност и индекса за нарцистична 

предразположеност на лидерите. За всеки от тези показатели бяха формирани 

по две полярни подгрупи с изразено „високо” и „ниско” критериално ниво 

спрямо локалните норми в извадката. Това позволи да се операционализира 

устойчивостта във времето на наблюдаваните 8 дименсии на 

дисфункционалната организационна култура чрез стойностите на тест-ретест 

корелациите в селектираните подизвадки с високи и ниски нива на 

автентичност и нарцистична предразположеност на организационните лидери и 

в подизвадките с високи и ниски нива по 5-те измерения на невротичните 

групови отношения в организациите. Сравнението на корелационните тест-

ретест коефициенти в така формираните контрастни подгрупи бе реализирано 

чрез изчисляване на z-стойностите за определяне на статистическа значимост 

на различията в получените корелационни коефициенти по Fisher. 

Какво ни дават получените емпирични данни?  
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Получените резултати (Вижте Таблица 20 - по-долу) убедително 

подкрепят издигнатата от нас хипотеза, че неавтентичността,  нарцистичната 
предразположеност и невротичната групова динамика в работните екипи 
в организациите участват самостоятелно и комбинирано в 
детерминацията на устойчивостта на измеренията на дисфункционалната 
организационна култура.  

Болшинството от коефициентите на тест-ретест корелация за 

контролираните осем измерения на пасивно-защитните и агресивно-защитните 

дисфункционални организационни култури са статистически значимо по-високи 

в подгрупите с ниска автентичност и с висока нарцистична предразположеност 

на организационните лидери и в подгрупите с високи показатели за 

наблюдаваните 5 типа невротични групови отношения в екипите на 

ръководените от тях организации.  

Неавтентичните и самовлюбени организационни ръководители, 
които допускат възникването и поддържането на невротични групови 
отношения в работните групи (екипи) на организацията са пряко и косвено 
отговорни за съществуването и устойчивостта на дисфункционални 
(разстроени, непродуктивни и деструктивни) организационни култури. 

 

Ниското ниво на личностна (диспозиционна) автентичност при 

организационните лидери систематично се асоциира с по-висока устойчивост 

на 8-те измерения на дисфункционалната (пасивно-защитна и агресивно-

защитна) организационна култура в ръководените от тях групи и организации.  

 

При това се констатира, че собствено влияние върху устойчивостта на 

отделните осем дисфункционални модалности на организационната култура 

имат и трите наблюдавани от нас компонента на лидерската неавтентичност в 

нагласите и поведенията.  
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Таблица 20. Z-Тест на Fisher за статистическа значимост на различията в тест–ретест 
корелациите по 8-те  дименсии на дисфункционалните организационни култури 2008-2012 

Контролирани 

нива на 
автентичността, 
нарцисизма и 
невротична 
групова динамика  

Пасивно-защитни култури Агресивно-защитни култури 
Размер на 
подгрупите 
в 
извадката   
( N =  ) 

О
до

бр
ен

ие
 

Ко
нв

ен
ци

он
ал

на
 

За
ви

си
м

ос
т 

И
зб

яг
ва

не
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зи
ци

он
но

ст
 

В
ла

ст
 

С
ъ

ст
ез

ат
ел

но
ст

 

П
ер

ф
ек

ци
он

ис
т.

 

Автентичност на лидера  

Висока .27 .28 .31 .39 .22 .35 .30 .35  36 

Ниска  .82 .62 .58 .72 .58 .69 .68 .52  48 
Z  3.96** 3,14** 2.29* 4.12** 3.54** 3.40** 4.05** 1.20*  

Автентичен начин на живот  

Висок .30 .29 .31 .38 .30 .41 .41 .36  38 

Нисък .76 .58 .62 .67 .62 .76 .68 .70  46 
Z 3.54** 2.78* 3.05* 3.25* 3.33** 3.60** 3.60** 4.09**  

Приемане на външни влияния  

Високо .66 .69 .71 .76 .70 .61 .72 .46  42 

Ниско .44 .41 .35 .36 .44 .39 .42 .38  39 
Z 2.06* 2.42* 4.43** 4.72** 1.97* 1.82* 2.99* ns  

Себеотчуждение  

Високо .72 .60 .66 .75 .62 .61 .72 .58  43 

Ниско .31 .35 .46 .31 .43 .49 .44 .35  36 
Z 4.68** 2.06* 1.94* 4.57** 2.05* ns 2.08* 1.88*  

Нарцистична предразположеност на лидера 

Висока .87 .68 .71 .69 .72 .65 .70 .75 50 

Ниска  .46 .52 .50 .42 .50 .59 .48 .50 72 
Z  4.42** 1,34* 1.79* 2.12* 1.89* ns 1.82* 2.24**  

Параноидна групова динамика  

Висока .61 .59 .61 .58 .70 .71 .81 .65 45 

Ниска .36 .48 .42 .47 .52 .36 .38 .40 60 
Z 1.63* ns ns ns 1.43* 2.61** 3.57** 1.73*  

Компулсивно-натрапчива  групова динамика  

Висока .62 .75 .61 .86 .71 .61 .81 .56 48 

Ниска .40 .43 .32 .56 .34 .39 .40 .38 65 
Z 1.54* 2.62** 1.93* 3.37** 2.72** 1.52* 3.59* ns  

Драматично-истериоидна групова динамика  

Висока .87 .62 .76 .78 .76 .81 .62 .68 42 

Ниска .30 .45 .36 .55 .41 .38 .46 .50 50 
Z 4.73** ns 2.86** 1.97* 2.59** 3.36** ns ns  

Депресивна групова динамика  

Висока .70 .82 .91 .89 .56 .64 .51 .60 28 

Ниска .41 .51 .60 .38 .42 .43 .33 .46 65 
Z 1.82* 2.51** 3.52** 4.31** ns ns ns ns  

Шизоидна групова динамика  

Висока .46 .84 .63 .75 .82 .57 .62 .79 32 

Ниска .38 .50 .31 .38 .40 .33 .50 .48 40 
Z ns 2.71** 1.7* 2.31* 2.96** 1.23* ns 2.21*  

* p<.05; **p<.01, ns – няма статистическо значимо различие в тест-ретест корелациите. 
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Високата предразположеност на лидерите към личностен нарцисизъм в 

професионално-ролевата им практика на ръководители, от своя страна, 

допринася статистически значимо за по-високата устойчивост във времето на 

всички пасивно-защитни дисфункционални организационни култури и на 

преобладаващата част от агресивно-защитните дисфункционални 

организационни култури, с изключение на организационната култура на властта 

(властолюбието). В подизвадката на лидерите и мениджърите с високи нива на 

личностна предразположеност към нарцистично психосоциално функциониране 

и развитие тест-ретест корелациите за наблюдаваните измерения на 

дисфункционалната организационна култура са отчетливо по-високи. 

Установихме също, че параноидната групова динамика на вътрешно-

груповите (екипни) отношения в непосредствената работна група на 

изследваните служители допринася за устойчивото възпроизводство само на 

една от пасивно-защитните дисфункционални култури – тази на одобрението, 

но повлиява за закрепването на всички форми на агресивно-защитна 

дисфункционална организационна култура.  

От друга страна, компулсивно-натрапчивите групови отношения в 

непосредствения екип на изследваните имат принос за формирането и 

запазването на устойчива дисфункционална култура в организациите им като, 

обаче, не влияят статистически значимо върху изграждането и запазването на 

перфекционистичната организационна култура.  

За ефекта на драматично-истериоидната групова динамика в екипите на 

изследваните  научихме, че той е отново е масивен – няма индикации, обаче, 

че високото й ниво опосредства запазването на устойчива култура на 

организационн конвенционалност и състезателност.  

Депресивният тип групова динамика участва осезаемо във формирането 

на устойчостта на пасивно-защитните организационни култури, но не влияе 

значимо върху устойчивостта на агресивно-защитните организационни култури.  

Шизоидните групови отношения в екипа не влияят единствено върху 

устойчивостта на пасивно-защитната култура на одобрение и върху агресивно-

защитната култура на състезателност.  
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Самостоятелно и в комбинация трите наблюдавани в изследването 

фактора – ниската личностна автентичност (т.е. квази-автентичността, 
неавтентичността) на организационните лидери, високата им личностна 
предразположеност към нарцисизъм в ролята им на лидери и наличието 
на невротична групова динамика в непосредствените работни групи 
(екипи) на подчинените им в организацията са мощни и взаимосвързани 
общи детерминанти на запазването във времето на една устойчиво 
манифестирана дисфункционална организационна култура във всичките 
й пасивно-защитни и агресивно-защитни измерения.  

И обратно, получените от нас емпирични данни говорят категорично в 

подкрепа на изходната хипотеза, че ако у организационните лидери се 
изгражда и подкрепя формирането и развитието на висока автентичност в 
нагласите, поведението и отношенията им с хората, ако се удържа и 
коригира високата им личностна предразположеност към нарцисизъм в 
професионалната им роля и практика на ръководители, и в същото време 
се работи за снижаване на невротичността, защитната и незряла 
ориентация на груповите отношения, междуличностните и 
междугруповите взаимодействия в работните екипи на подчинените им 
ще имаме основание за оптимистична прогноза и за овладяването и 
съзидателната трансформация на множеството проявления на 
дисфункционалната организационна култура в две-три годишен период.  

 

Това дава и ясен отговор на имплицитния въпрос, който си поставяме на 

много места в книгите включени в този сборник: „Доколко системно-
психодинамичното организационно консултиране може да гарантира за 
формирането в организациите на една устойчива съзидателна 
(конструктивна) екипна и организационна култура като 
олицетворяваща организационното здраве и развитие система от 
конкретни и достъпни за наблюдение, измерване и повлияване 
индикатори?”.  

Придобитото в емпиричното изследване по-задълбочено разбиране за 

влиянието на личностните и групово-психодинамичните фактори за 

устойчивостта на основните измерения на дисфункционалната организационна 
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култура има не само изследователска, но и съвсем реална научно-приложна 

стойност. На негова основа бъдещата работа на организационните 

консултанти, ориентирани в интервенциите си към положителни промени в 

организационната култура, следва да вземат под внимание ролята на 

неавтентичността и предразположеността към нарцисизъм в нагласите, Аз-

идентификациите и поведението на организационните лидери, и приноса на 

невротичната групова психодинамика на вътрешно-груповите и 

организационните отношения за възникването и поддържането на устойчива 

във времето дисфунционална и потенциално деструктивна организационната 

култура.  

Значението на тези фактори свързани с емоционалната и психична 

зрелост на организационните лидери и на свързаните с тях особености на 

груповата динамика и отношенията между хората в ръководените от тях групи и 

организации не може да се подценява и от специалистите по подбор, обучение 

и развитие на лидери и управленски кадри, както и от екипите на програмите за 

организационна промяна и организационно развитие, в които се цели чрез 

различни системно-психодинамични и интерактивни-процесуални интервенции 

да се изгражда и укрепва една по-зряла, конструктивна организационна култура 

и един автентичен лидерски стил. 

Организационната компетентност на хората – вкл. и на тези от тях, 
които заемат отговорните позиции на лидери и мениджъри в 
организациите през XXI-ви век, - има в ядрото си съвсем конкретни 
системно-психодинамични измерители с фундаментално значение за 

функционирането и развитието на организационния живот.  

Нуждаем се от автентични лидери, които не използват – съзнателно 
или не, - групите и организациите, статуса и ролите си в тях за 
удовлетворяване на съзнателни и несъзнавани егоцентрични и 
нарцистични потребности; грижат се изграждането и развитието на 
ефективни екипи, в които хората имат пълноценни конструктивни 
човешки отношения и така, допринасят за изграждането и развитието на 
една здрава, съзидателна организационна култура, ориентирана към 
постижения и резултати, актуализация и ангажиране на потенциала на 
хората, сътрудничество и съпричастност. 
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ГЛАВА 77: 
ТЪРСЯТ СЕ АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ 

 

Но нека в заключението на тази книга да ви разкажа за още едно научно-

приложно изследване в контекста на една моя програма за групово-динамичен 

тренинг – с краткото название „Новите мениджъри”, - на новоназначени на 

ръководни длъжности млади мениджъри и дипломиращи се студенти - магистри 

по бизнес администрация, на които им предстоеше да стъпят на първото 

стъпало на кариерната си стълбица като организационни лидери. След като ви 

го представя ви ще ви помоля самостоятелно да направите анализ на 

резултатите му от позициите на системната психодинамика и аналитичната 

социална психология. Можете да ми ги изпратите по имейла. Аз събирам и чета 

подобни анализи с голям интерес. 

Участници в изследването бяха 325 доброволци (193 жени, 122 мъже; 

65% от които студенти в магистърски програми за бизнес администрация, а 

35% - новоназначени началници на отдели в средни и големи компании в 

София, Пловдив, Варна и Бургас. Поради това, че част от участниците не 

предадоха изцяло попълнени въпросници, в окончателните анализи са 

използвани само данните от 298 участника (от които 183 са жени).  

Изследваните не бяха в никакъв случай случайна извадка. Аз гледах на 

тях като на „младите лъвове” (новоназначените на ръководни постове млади 

мениджъри) и „свежата кръв” (завършващите подготовката си различни MBA 

програми с отлични кариерни перспективи студенти). Това беше и причината да 

участват в уикенд-тренинг програмата създадена и водена от мен „Новите 

мениджъри” в периода 2004 – 2008 г. Изследването бе проведено в рамките на 

една от финалните сесии на програмата посветена на темата: „Екологично 

отговорните организации и мениджъри”. Това обяснява и насочеността му към 

актуалната „зелена” тематика в организационния и социалния ни живот. 

Дружелюбните към природата поведения (например, пестенето на 

енергия, рециклирането и др.) може би се мотивират на индивидуално, групово, 

организационно и социално ниво от тази форма на автентичен алтруизъм, 

която Гелер (Geller, 1995a) нарича „активна екзистенциална загриженост” за 

живота, а Ерих Фром определя като „биофилия” (любов към живота).  
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Съгласно този – по същината си, - системно-психодинамичен и 

екзистенциално-диалектически подход действията в защита на природата 

изискват хората да са „достатъчно „активно загрижени” за живота, за да 

реализират насочени към другите (или алтруистични) действия в защита на 

природата” (p. 184). И по-конкретно, индивидите следва да са фокусирани 

отвъд защитата на собствените си материални и частни психосоциални 

интереси и да ги е грижа за живота другите същества (в т.ч. и другите хора) в 

по-широката от непосредствената им общност, за да могат да действат в полза 

на природата и живота като цяло без скрит егоцентричен дневен ред.  

Може също така да се допусне, че това алтруистично състояние на 

активна екзистенциална загриженост възниква когато вътрешните потребности 

на реалното Аз на индивида от самоуважение и автономност, свързаност и 

принадлежност, личен контрол и компетентност търсят и намират израз и 

удовлетворение в неговото индивидуално, групово, организационно и социално 

поведение.  

В съответствие с началната ми хипотеза пет фактора подкрепят 
формирането на състояние на “алтруистично-емпатична социална 
ориентация” (т.е., грижа за съгражданите, следващите поколения, глобалното 

човечество и живота) и вероятно пораждат и поддържат активна 

алтруистичната екзистенциална загриженост за общото благополучие на 

обществото и света. В резултат, тези пет фактора влияят на активната 

загриженост, която от своя страна води и до реална – а не просто 

декларативна, - ангажираност с политики, поведения и отношения, насочени 

към опазването на природата.  

С други думи, тези пет фактора не водят директно до екологична 

ангажираност и ефективни природозащитни практики, а първо стимулират 

активната екзистенциална загриженост, която след това стимулира 

неподправената и личностно осмислена екологичната отговорност както на 

отделните хора като уникални индивидуалности, така и на техните групи, 

организации и социални мета-системи. Така, моят скромен системно-

психодинамичен модел предлага, че активната екзистенциална загриженост 
като форма на алтруистична социална ориентация и мотивация на 
междуличностните, груповите, организационните и социалните отношения 
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опосредства връзката между всеки от петте фактора детерминиращи 
отговорното екологично поведение:  

• автономност пораждаща самоуважение; 

• свързаност преживявана като принадлежност; 

• личен контрол чрез организираност; 

• екзистенциална компетентност (мъдрост); 

• и спонтанна съзидателност (креативност).  

Гелер (Geller,1995a) изразява подобни на моите позиции като се 

позовава на теоретичната литература - например, Маслоу (Maslow, 1971), - като 

предполага, че удовлетворяването на вътрешните автентични потребности 
на Аза (напр., автономност, самоуважение и свързаност-принадлежност) 
дава възможност на хората да трансцендентират отвъд личните си 
материални и политически интереси и да се ангажират с реални 
алтруистични поведения в групов, организационен и социален контекст.  

В допълнение на това, прегледът на литературата за емпиричните 

социално-психологически проучвания на връзките между личностните 

състояния разкрива, че самоуважението, личния контрол, принадлежността, 

компетентността и креативността постоянно са свързани с тенденции за 

преживяване на емпатия и готовност да се помага на другите хора, на другите 

живи същества и на системите, които правят възможен и поддържат живота на 

всички ни.  

Следователно, може да се демонстрира, че налице са такива системно-

психодинамични, а не просто личностни фактори - като представените в моя 

изследователски модел, - които обуславят по-високи нива на диспозиционнен 

алтруизъм и че този алтруизъм е свързан с отношението към помощта към 

другите хора. Както и очаквах в хипотезата си от средата на 90-те, че 

екологично отговорните поведения на българите ще се мотивират от активната 

им екзистенциална, а не тясно икономическа загриженост като форма на 

автентичен алтруизъм, емпиричните наблюдения от последните близо 20 

години потвърждават съгласувано именно този системно-психодинамичен 

обяснителен модел в аналитичната социална психология.  

Нещо повече, Гелер и колегите му (Geller, Roberts, & Gilmore, 1996) 

получават в САЩ и Западна Европа сходни данни, които косвено потвърждават 
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уместността на прилагането на този модел към природоопазващото поведение 

и подобряването на качеството на трудовия живот в глобален мащаб. 

Паралелните изследвания на връзките между алтруистичните социални норми, 

поведения и отношения между хората в междуличностен, организационен и 

социален план и дейността им за опазване на природата и живота също 

потвърждават изказаните от мен по-рано предположения.  

В частност, Хеберлайн (Heberlein,1972) твърди, че защитата на 

природата се възприема като морален и алтруистичен проблем именно защото 

увреждането на околната среда винаги има негативни последици за широк кръг 

от други хора, с които нямаме пряк контакт. В резултат, Хеберлайн (Heberlein, 

1972) и Шварц (Schwartz, 1977)  предлагат модела за алтруизма като социална 

ориентация, която активира оценъчни стандарти на основата на ценности и 

морални норми отвъд егоцентричните да се прилага за предсказване на 

природозащитните действия. Съгласно този модел алтруистичното поведение 

се появява когато на интрапсихично ниво у човека се активират оценъчни 

когнитивно-афективни процеси базирани на  алтруистичен морален стандарт. 

Тази активация се случва при осъзнаване от страна на личността, че 

поведението й може да има негативни и дори опасни последици, и да 

представлява реална или символна заплаха за другите хора, за чието 

благополучие личността се чувства отговорна (например, членовете на 

собствената общност или следващите поколения).  

Следователно - предполага Хеберлайн (Heberlein, 1972), - индивидите 
ще се ангажират с природозащитни действия в ситуациите, които са 
сходни с тези, които предизвикват алтруистично-емпатични реакции – 

например, когато личността осъзнава както, че поведението й може да има 

негативни последици за природата, така и че носи лична отговорност за тези 

последици. Няколко автори (Thogersen, 1996) проверяват емпирично тези 

допусканията и демонстрират, че модела на Шварц (Schwartz, 1977) е 

приложим за предсказване на отговорното природозащитно поведение. Така 

например, Ван Лийр и Дънлап (Van Liere & Dunlap, 1978) установяват, че 

хората, които осъзнават негативните последствия от изгарянето на дворната 

биомаса и се чувстват отговорни за тях, са сред тези, които най-рядко приемат 

пасивно-апатично тази практика. По сходен начин, но с по-глобални изводи, 
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Гуаняно (Guagnano, 1995) посочва, че индивидуалното осмисляне на 

екологичните последици на собствените действия (т. нар. „human inprint”) в 

комбинация с готовност да се поеме отговорността за тези действия предсказва 

желанието да се предприемат конкретни и регулярни действия за опазване на 

природата в редица ситуации (например: “Ще подпиша петиция в подкрепа на 

по-строгото законодателство в областта на опазването на 

биоразнообразието”).  

Тези резултати бяха в подкрепа на избрания от мен изследователски 

модел в това, че поне частично природозащитните действия са функция на 

алтруизма като модел на поведение и отношение към другите и живота, с който 

личностите, човешките групи и организации се самоидентифицират и - 

съзнателно или не, - се себекатегоризират като „социално отговорни” биофили. 

Те са също така и в подкрепа на виждането, че личната отговорност, която е 

концептуално свързана с вътрешните потребности за автономност, личен 

контрол и компетентност, е предпоставка за преживяването на автентични 

алтруистични чуства и нагласи към опазването на природата.  

Въпреки че имах всички тези косвени доказателства в подкрепа на 

системно-психодинамичните си хипотези, че алтруистичната мотивация на 

активната екзистенциална загриженост стимулира природозащитните нагласи и 

поведения, моделът ми не беше проверен директно. По-ранните изследванията 

произтичащи от модела на Шварц (Schwartz, 1977) не включваха конкретните 

предпоставки за активна екзистенциална загриженост каквито са вътрешните 

потребности от самоуважението, автономност, свързаност, принадлежност, 

компетентност и личен - вътрешен локус на контрол като предиктори. Също 

така работата на Гелер (Geller, 1995a) не включваше изследването на 

загрижеността и действието за опазване на природата като диференцирано 

операционализирана зависима променлива.  

Ето защо целта на настоящето изследване беше да се осъществи тази 

емпирична проверка като се наблюдава дали диспозиционния измерител на 
активната екзистенциална загриженост – алтруистичната емпатия, - 
опосредства връзката между три конкретни личностни фактора 
(самоуважение, свързаност-принадлежност и личен контрол) и 
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самоотчетите на изследваните за техните конкретни природоопазващи 
действия. 

 Всички участници попълниха групово въпросник, който измерваше 

тяхното текущо самоуважение, чувствата им на социална принадлежност, 

усещането за личен еко-контрол, предиспозицията им към алтруистично 

съпреживяване (емпатия) към другите хора и степента на лична ангажираност с 

редовни и разнообразни природозащитни действия. Социалната желателност 

на отговорите също бе наблюдавана в анализите на опосредстването на 

отношението „личен еко-контрол – природозащитна активност”. Използваните 

скали и отделни айтъми бяха подбрани или защото съответстваха на 

конструктите, които исках да операционализирам или защото са били 

използвани успешно в предходни изследвания. Разработени бяха три версии 

на въпросника, които позволяваха мерките да се представят на участниците 

във взаимно балансирана последователност. Общата продължителност на 

изследването беше приблизително един час. 

Описанията на природозащитните действия могат да са податливи на 

тенденциите за социално желателно отговаряне. За да контролирам тази 

възможност, използвах българската адаптация на Скалата за социална 

желателност на Краун и Марлоу (Crowne and Marlowe) (Паспаланова,1985). 

Вътрешната консистентност на българската скала за тези данни бе  висока (α-

Кронбах = .88). 

 Личният, вътрешно локализиран еко-контрол бе оценяван чрез 

степента, в която участниците се идентифицираха с убеждението, че 

собственото им поведение има въздействие в полза или вреда не само за 

собствения им живот, но и за природата и живота въобще. Използваният 

измерител бе Индексът за вътрешен контрол на природозащитните 

действия, за който имах сведения, че има добри психометрични качества и че 

е използван в предишни изследвания на природозащитните поведения (Smith-

Sebasto, 1992; Smith-Sebasto & Fortner, 1994). Този индекс включваше 11 

айтъма, които участниците оценяват по 5-степенна скала (от „напълно 

съгласен” до „напълно несъгласен”). Надежността на крайната българска 

версия от 8 айтъма на скалата „Еко-контрол” беше висока (α  = .86). 
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Използвах и форма A на Тексаския въпросник за изследване на 

социалното поведение (Texas Social Behavior Inventory) (Helmreich, Stapp, & 

Ervin, 1974) за измерване на самоуважението в междуличностен, групов и 

социален контекст. Това е скала от 16 айтъма (например, “Малко вероятно е да 

заговоря другите преди те да са ми показали, че искат да разговарят с мен”). 

Участниците отговаряха по 5-степенна скала (от „въобще не ме описва” до 

„напълно ме описва”). Вътрешната надеждност на скалата за тези данни също 

беше висока (α  = .83).  

Използвах и Скалата за социална свързаност (Social Connectedness 

Scale) (Lee & Robbins, 1995) за оценка на социалната свързаност и чувството за 

групова и социална принадлежност. Това е скала с 8 айтъма от типа “Чувствам 

се напълно откъснат от света около мен”, която участниците попълваха 

използвайки същата 5-степенна оценъчна скала както при за оценката на 

самоуважението си в групов и социален контекст. Вътрешната надеждност на 

скалата за тези данни беше висока (α = .90). 

Поради липсата на специфична диспозиционна мярка за активната 
екзистенциална загриженост като форма на емпатичен алтруизъм - за 
който смятах, че би могъл да мотивира дадени природозащитни 
поведения, - ми се наложи да изградя сам подобен измерителен 
инструмент, отразяващ концепцията за активната екзистенциална 
загриженост (биофилията). Скалата за алтруистична емпатия на Дейвис 

(Davis, 1983) (напр., “Често изпитвам чувства на загриженост към хора, 

които са по-нещастни от мен”) беше избрана от мен за прототипна скала за 

косвена оценка на активната екзистенциална загриженост.  

Алтруистичната емпатия бе избрана като косвен измерител за 
психодинамичните и мотивационни аспекти на активната екзистенциална 
загриженост защото представляваше конкретна емоционална и поведенческа 

проява на  загрижеността за живота на другите хора и на живота въобще, която 

би могла да мотивира личната намеса в защита на условията за 

благополучието на другите. В допълнение, имаше сведения в литературата, че 

този измерител за алтруистична емпатия е бил успешно използван като 

предиктор на помагащите поведения в различни изследвания и има 

съществена конвергентна валидност в няколко проучвания с други измерители 
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на алтруизма (Davis, 1983; Eisenberg et al., 1989). Ето защо, - тъй като от една 

страна скалата за алтруистична емпатия на Дейвис (Davis, 1983) 

съответстваше най-пълно на конструкта „активна екзистенциална загриженост” 

(Geller, 1995a), - а от друга, предсказваше отчетливо и други форми на 

алтруистично действие, аз прецених, че тя може да се използва и като добър 

косвен измерител на активната екзистенциална загриженост (биофилията).  

Беше конструиран и въпросник с 45 самоописателни твърдения, който 

нарекох Въпросник за анализ на природозащитното поведение, който 

позволяваше да се оценяват множество конкретни действия насочени към 

опазване на природата. Скалата включваше следните субскали:  

• субскала „Рециклиране” от 9 айтъма (например: “Колко често 

подготвяте у дома стъклените бутилки и буркани за 

рециклиране”),  

• субскала „Пазаруване” от 9 айтъма (например: “Колко често се 

отказвате да купувате продуктите на дадена компания, защото 

тя не показва загриженост/отговорност за опазване на околната 

среда?”),  

• субскала „Природоопазване” от 12 айтъма (например: “Колко често 

си носите кафето в своя лична чаша, за да намалите броя на 

използваните от вас пластмасови чашки?”),  

• субскала „Влияние върху околните” от 9 айтъма  (например: “Колко 

често говорите на околните за това колко важно е разделното 

събиране на битовите отпадъци?”),  

• и субскала „Еко-самообразование” от 6 айтъма (например: “Колко 

често се опитвате да научите за още нещо, което можете да 

направите, за да помогнете за решаването на екологичните 

проблеми?”).  

 

Участниците в изследването отговаряха на тези въпроси по 5-степенна 

скала („рядко”, „в по-малко от 15% от случаите, в които бих могъл”, „често”, „в 

около 80% от случаите, в които бих могъл”, „винаги”). Вътрешната надеждност 

на комбинираната скала беше много висока (α = .92). Всяко от отделните 

измерения, разглеждано отделно от останалите, също демонстрира висока 
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надежност (всички коефициенти α-Кронбах за вътрешна консистентост на 

субскалите са със стойности над .80). 

 Проведох статистически  „path-анализи” за проверка на ефектите на 

опосредстването съгласно модела. Първоначално проследих бивариативните 

корелации, за да определя доколко уместни са анализите на опосредстването. 

Корелациите показаха, че личния еко-контрол има статситически корелации 

както със алтруистичната емпатия, така и с честотата на отговорното 

природозащитно поведение. В същото време, обаче, самоуважението и 

чувството за свързаност не корелираха статистически значимо с отговорното 

природозащитно поведение. Така се оказа, че личният еко-контрол е 

единствения потенциален предиктор, който може да бъде вграден в 

последващите анализи на опосредстващите фактори. Социално желателната 

мотивация също беше статистически контролирана във всички анализи на 

опосредстването.  

Корелационните анализи показаха висока степен на съгласуваност на 

емпиричните резултати с теоретичните очаквания на модела. Личният еко-

контрол (идентификацията на Аза с убеждението, че поведението му има 

въздействие върху живота) е статистически значимо свързан с общото 

природозащитно поведение и с четири от петте измерения на тази скала (еко-

самообразование, природоопазване, рециклиране и пазаруване), но не и с 

влиянието върху околните. Личният еко-контрол е също така свързан с 

алтруистичната емпатия. Нещо повече, алтруистичната емпатия е 

статистически значимо свързана с общото природозащитно поведение и с 

всичките му пет конкретни измерения, което потвърждаваше хипотезата ми, че 

активната екзистенциална загриженост на личността е съществен компонент на 

дружелюбната към природата лична практика.  

Тези емпирични резултати даваха основание да започна убедено да 

твърдя, че алтруистичната емпатия - т.е. безкористното и дълбоко 
емоционално ангажиране с осмислена подкрепа и защита на интереси над 
собствения личен интерес,  -  опосредства връзката между личния еко-
контрол и интензивността и устойчивостта на природоопазващото 
поведение в съответствие с предвижданията на нашия системно-
психодинамичн модел и модела на Гелер (Geller, 1995a). Същевременно - 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

946 

 

обратно на допусканията в модела на Гелер, - чувството за свързаност с 

другите и социална принадлежност, както и самоуважението на личността не се 

оказаха пряко свързани с общото природозащитно поведение и с отделните му 

пет измерения.  

Както показват стандартизираните регресионни тегла, няма 

доказателства за директна силно изразена връзка между личния еко-контрол и 

природозащитното поведение.  

Вместо това, в съответствие с предвижданията на модела ни, 
алтруистичната емпатия се оказва усилващ медиатор на връзките между 
личния еко-контрол и интезивността и устойчивостта на 
приридозащитното поведение дори и след контролното елиминиране на 
ефектите на социалната желателност.   

Честотната интензивност и устойчивост на природозащитното поведение 

първоначално се предсказва от личния еко-контрол. Тази връзка е 

статистически значима (B=.32,t(296)=3.07,p<.005).  След това, личният еко-

контрол предсказва положително нивата на алтруистична емпатия като 

потенциален медиатор в отношението „вътрешен еко-контрол – 

природозащитно поведение” и този path-модел също е статистически 

потвърден като значим (B=.52,t(297)= 5.22,p<.0001).  

И накрая, личният еко-контрол и алтруистичната емпатия съвместно 
предсказват нивата на интензивност и устойчивост на общото 
природозащитно поведение. При това  path-модела от алтруистичната 

емпатия към природозащитното поведение е статистически значим (B 

=.39,t(294)=3.47,p<.001), но директния path-модел между личния еко-контрол и 

общото природозащитно поведение престава да е статистически значим (B 

=.14, t(94)=1.15,p>.25).  

Оттук следва, че влиянието на личния еко-контрол върху 
интензивността и устойчивостта на природозащитните поведения на 
индивида не е директно, а се опосредствува от социалната му ориентация 
към алтруистична емпатия при поне три от петте измерения на 
природозащитното поведение (рециклиране, пазаруване и 
природоопазване).  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

947 

 

Стандартизираните регресионни тегла представящи връзките „личен еко-

контрол – редовно рециклиране”, „личен еко-контрол - пазаруване” и „личен 

еко-контрол – природоопазване” са съответно .27, .24, и .33, (всички при p < 

.05), когато алтруистичната емпатия се включва в модела. Когато, обаче, 

алтруистичната емпатия като променлива отразяваща идентификацията на Аза 

с алтруистичните и емпатичните отношения в междуличностен, групов, 

организационен и социален контекст се изключи от интерпретацията нито едно 

от стандартизираните регресионни тегла не остава статистически значимо. 

Тези резултати показват, че личният еко-контрол – т.е. идентификацията на 
Аза с убеждението, че личното му поведение има въздействие върху 
средата и условията на живота, - не е независимо и директно свързан с 
нито едно от наблюдаваните измерения на природозащитните поведения 
на личността. В съответствие, по-скоро с предвижданията на системно-
психодинамичния модел, връзката между личния еко-контрол и тези 
поведенчески измерения на природоопазващите дейности се опосредства 
от капацитета на индивида във взаимодействията си в междуличностен, 
групов, организационен и социален план да трансцендентира, да се издига 
над личните си интереси и емпатично да се идентифицира с грижата за 
интересите на другите и на живота като цяло.  

Тоест, биофилията ни (любовта ни към живота, но не нашия личен, а 
този на другите и на живота въобще) ни прави действени 
природозащитници! 

 

Тези резултати получени в една извадка от новоназначени и бъдещи 

бизнес лидери правят няколко важни приноса към системно-психодинамичната 

интерпретация на екологично отговорното поведение и организационното 

консултиране ориентирано към „позеленяването” на организационните 

политики и практики.  

На първо място, разглеждани съвместно емпиричните данни са напълно 

съгласувани със системно-психодинамичния модел на отговорното 

природозащитно поведение. Алтруистичната емпатия като измерител на 
активната екзистенциална загриженост (биофилията) на човека е най-
значимия системен-психодинамичен фактор, който детерминира и 
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опосредства интензитета и последователността в природозащитните 
действия на индивида дори и след отстраняване на ефектите на социално 

желателната мотивация за себепредставяне.  

На второ място, именно нарастването на нивото на алтруистичната 
емпатия към другите хора в междуличностните, груповите, 
организационните и социалните взаимодействия засилва влиянието на 
личния еко-контрол – автентичната Аз-идентификация с разбирането, че 

човек със собственото си поведение оказва съществено въздействие върху 

състоянието на природата и живота, - върху реалното природозащитно 

поведение.  

И накрая, тези резултати подкрепят системно-психодинамичната 

интерпретация на механизмите предложени в модела за ролята на активната 

екзистенциална загриженост на Гелер. По-конкретно, оказва се, че личния еко-
контрол е детерминиращ отговорното и последователно 
природоопазващо поведение на хората фактор, чието действие 
психодинамично се активира само и когато те са движени от алтруистична 
емпатия в конкретните си взаимодействия помежду си в междуличностен, 
групов, организационен и социален контекст. Отсъствието на това 

системно-психодинамично условие води до това, че дори високите нива на 

индивидуален еко-контрол (силната и неподправена убеденост на отделния 

човек, че поведението му оказва въздействие върху състоянието на природата 

и условията на живот) не води до реална промяна в интензитета, 

разнообразието и устойчивостта на природозащитното му поведение.  

Само системно-психодинамичния „микс” на висок личен еко-
контрол и алтруистично-емпатични междуличностни, групови, 
организационни и социални отношения предсказва реално и 
последователно ангажиране на хората с отговорно и регулярно 
природозащитно поведение.  

 

Другото важно откритие, което направихме заедно с новите и бъдещи 

организационни лидери, участвали в това научно-приложно изследване бе, че 

ориентацията им към алтруистични и емпатични, а това означава и реципрочни 

човешки отношения с другите хора в един или друг социален или 
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екзистенциален контекст е проява на тяхната споделена и активна 

екзистенциална и морална позиция на загриженост както за живота на другите, 

така за и живота въобще. Това е ролята на  действената „биофилия” на 
човека (любов към живота по Фром), която е отвъд всякакви икономически 

калкулации и рационализации за максимизирането на личните изгоди и за 

налагането на собствените частни, вътрешно-групови и организационни 

(корпоративни) интереси над тези на обществото, природата и живота.  

Част от това откритие е и емпиричното доказателство, че активната 
екзистенциална загриженост и отговорност има за своя основна системно-
психодинамична предпоставка автентичния личен еко-контрол, който е 
продукт на процесите на интрапсихична идентификация с личностно 
осмисленото разбиране, че всеки от нас може с личното си поведение да 
въздейства – за добро и за лошо, - върху природата и условията за 
запазването и продължаването на живота на планетата.  

 

Мисля, че е пределно очевидно, че тези резултати поставят много 

въпроси не само в тясната област на т.нар. „екологично отговорни 

организационни политики и практики”. Активната екзистенциална 
загриженост на човека изразяваща се в способността му да се издига в 
преживяванията, поведенията и отношенията си с другите и света много 
над и отвъд егоцентризма и нарцисизма на преследването на частните му 
икономически интереси е потенциален отговор на въпроса за посоката, в 
която човешките групи, организации и общества могат да се развиват 
устойчиво като ефективни, конструктивни и здрави човешки общности - 
загрижени за и наистина обичащи живота.  

 

Резултатите от това импровизирано в рамките на една единствена 

едночасова тренинг сесия изследване потвърждават данните получени от 

използвания от Гелер и колегите му системно-психодинамичен модел за ролята 

на личния еко-контрол и алтруистичната емпатия в човешките 

взаимоотношения в опазването на природата. Тук е мястото да отбележа, че 

Гелер показва, че същите системно-психодинамични фактори и процеси 

действат и когато организациите създават ефективни политики и практики 
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свързани със здравословните и безопасни условия на труд и т. нар. 

„корпоративна социална отговорност” (Geller, 1995b).  

 

Получените от мен резултати внушават, че вътрешния, личен еко-
контрол  и алтруистично-емпатичната социална ориентация са особено 
важни системно-психодинамични фактори за много по-широк кръг 
социално отговорни поведения, сред които е и действената природозащитна 

отговорност на личността. В крайна сметка, личният контрол – автентичната 

убеденост на хората си, че поведението им има въздействие върху хода и 

резултатите на битието, - предсказва вътрешно мотивираното им ангажиране с 

множество жизнеутвърждаващи и съзидателни дейности - в това число и 

развитието на екипите, организациите и обществото (Bierhoff, Klein, & Kramp, 

1991), успешното справяне със заболяванията, бедствията и кризите  

(Thompson, Sobolew-Shubin, Galbraith, Schwankovsky, & Cruzen, 1993).  

Възможно е дори да се твърди, че интрапсихичната идентификация на 
Аза с мирогледа на биофилията, че поведението на човека наистина 
въздейства върху битието на хората в света и с разбирането, че хората 
могат да изграждат и поддържат емпатични и реципрочни групови, 
организационни и социални отношения помежду си, за да направляват 
съзидателно живота си, е този системно-психодинамичен „микс” от 
необходими и достатъчни условия за успеха на всеки проект за екипно, 
организационно и социално развитие.  

Тук оставям анализа и практическото доказване на тази възможност на 

автентичните организационни лидери и консултанти на XXI-ви век.  

 

Моля, пишете ми за преживяванията и постиженията си. 
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УВОД 
В светлината на системно-психодинамичния подход в организационното 

консултиране разстройствата или дисфункционалните смущения в 

организационния и социалния живот - като повтарящите се непрекъснато 

 провали в осъществяването на стратегическите решения; постоянно 
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агресивното, самообслужващо и арогантно вертикално поведение на 

мениджмънта,  и много други, - могат да се разглеждат като натрапчиво 
повтарящи се и отигравани симптоми (acting-out), говорещи – открито или по 

заобиколен начин, - за нуждата от системно-психодинамично организационно 

консултиране.  

Симптоматиката на икономическите (бизнес) игри в организационния 

живот, например, има мястото си на само на една камерна сцена, много по-

малка и различна от цялостната системно-психодинамична „аванс-сцена на 

организационния живот”. Това е аванс-сцената на въображаемите и 
несъзнавани символни детерминанти на колективните емоции и желания 

на хората в организациите да усъвършенстват организираността на 
дейността си, на живота си в тези организации. 

През последните 70-75 години системната психодинамика на човешките 

групи, организации и общности разглежда организациите като подобни 
комплексни психодинамични сцени (арени) и това доведе както до 

множество богати на резултати и наситени с емоции и открития изследвания, 

така и до поставянето на един смущаващ организационните консултанти 

въпрос за „общата конституция" на психичното и организационното, в 

която логиката и езика на психиката и логиката и езика на човешката 

организация и култура се оказват тясно преплетени и 

взаимнообусловени (Neumann & Hirschhorn, 1999). 

В предходните девет книги аз вече ви представих някои от водещите 

представители на съвременната практика в областта на груповата и 

организационната психодинамика (Armstrong, Baum, Bion, Bridger, Czander, 

Diamond, Eisold, Foulkes, Gould, Hirschhorn, Jaques, Kaes, Kets de Vries, Lapierre, 

Lawrence, Levinson, Long, Menzies Lyth, Redl, Schneider, Schwartz, Zaleznik и 

т.н.). Всички те ни предлагат един възглед за организацията като за нещо, 

което неизменно ще продължава да ни изненадва.  
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ГЛАВА 78: 
ЕЗИКЪТ НА ЧОВЕШКАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ 

 

Системно-психодинамичният подход към изследването и развитието на 

групите, организациите, общностите и обществото ни позволява да видим по-

ясно и в съвсем нова светлина причините за техническо-рационалните провали 

или политическите грешки случващи се почти ежедневно в организациите и 

обществото, за повтарящите се провали в осъществяването на стратегически 

политики, за нерешителното или агресивното поведение от страна на част от 

мениджърите в тях, за "ирационалните" съпротиви срещу промяната от страна 

на определени служители, за неефикасността на мениджмънта и т.н. и т.н..  

От гледната точка на системната психодинамика подобни 

организационни дисфункционални смущения и разстройства, за които в света 

на организациите често се говори, въобще не са дисфункционални само в 

тесния смисъл на термина, а напротив - показват как точно организациите и 

управлението им функционират на една друга, психодинамична сцена, която 

понякога излиза на преден план само чрез симптоматиката, която поражда. 

Това е сцената на организационното несъзнавано във въображението, в 
психиката, в поведението, и не на последно място в езика (в речта, в 
говоренето), в отношенията и общуването между хората в организацията и 

нейните подгрупи (като мениджърските екипи или приятелските клики).  

По-рано в този текст аз частично локализирах и анализирах, използвайки 

някои от основните идеи в груповата и организационната психодинамика, 

елементите на човешката фантазия, от които е изградена тази сцена на 

организационното несъзнавано и на която се случва всъщност най-

същественото в човешките организации, което е и най-често пренебрегвано в 

масовата самозаблуда, че организациите са само инструмент за постигане на 

икономически и административно-политически резултати. Подобен пример ни 

дава, в частност, много полезната концепция на Ензю (Anzieu, 1984) за 

„груповото въображение в организациите”, стъпваща на класическия модел 

на Бион за „базисните несъзнавани допускания” в човешките общности. 

Лаканианският подход на Ензю към комплексната организационна 

психодинамика поставя своя акцент върху символните (свързаните със 
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смислобразуването), а не толкова върху свързаните само с 
въображението измерения. И аз съм убеден, че той ни предлага един нов, 

все още непроучен, но определено алтернативен начин да изучаваме 

действително случващото се в човешките организации.  

Въпреки повърхностното впечатление, че непрекъснато повтарящото 

се натрапчиво отиграване (acting-out) на дадени симтоматични сцени в 

организационния живот, тези симптоматични сцени и събития нямат нищо общо 

с официално заявената дейност на организациите като такива, а служат 

предимно като средство за разтоварване чрез „алопластична” (т.е. 
насочена към другите хора или обекти) динамика на вътрешните 
напрежения и преживявания, дължащи се на интрапсихичните, 

междуличностните и груповите конфликти на хората в организациите. Както 

обяснява още Грийн (Green, 1990), задачата на хората в организацията 
всъщност е станала непрекъснато да се вземат предпазни мерки като не 
само настъпателно се даде „накъсо" каквото и да е разпознаване и 
вербализирано осмисляне на реалните вътрешни конфликти в груповия и 
организационния живот, но също така и се изопачи картината за самата 
ситуация, от която произтичат тези конфликти в по-дълбоките пластове на 

груповия и организационен живот.   

Такъв е нагледно случая с някои фирмени изпълнителни директори, 

които са способни, без каквито и да е подготвителни стъпки да обявят на 

своите сътрудници, че са уволнени (и наистина да ги освободят от работа), 

вместо преди това да осъзнаят и изразят детайлно с думи или своето 

разочарование от работата им, или загубата на доверие в компетентността им. 

В ситуации като описаната, Ензю (Anzieu, 1984) изважда на светло чрез 

системно-психодинамичния си подход наличието на един фантазмен сценарий, 

от който се ръководят мениджърите и който те практически налагат на всички 

служители в организацията, оркестрирайки своите повтарящи се натрапчиво 

отигравания на сцени с внезапни уволнения и назначения. В действителност, 

според Ензю, известни фантазмени представи на мениджърите се налагат и 

взаимно се разменят между индивида и групата, от една страна, и между 

вътрешната и външна реалност на индивидите и групите в организацията, от 

друга. По този начин, тези представи осигуряват предварително 
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предопределеност на организационната реалност. И в резултат, ние откриваме, 

че в  действие влизат индуцирани чрез фантазията резонанси, при които 

мениджърите проецират своя фантазмен сценарий върху всички останали 

(колеги, подчинени и т.н.) в организацията като несъзнателно се опитват да ги 

накарат да действат в съответствие с този сценарий. Така може да се стигне до 

това другите в организацията наистина да започнат да изпълняват ролята, 

която се очаква от тях, или като алтернатива, да се обединят срещу 

фантазиите на мениджърите, без да си дават в същото време сметка в 

съзнанието си както за съдържанието, така и за ролята им. Така в 

организацията се заражда всяка групова несъзнателна фантазия, водеща до 

защитни проективни идентификации. Това, разбира се, мениджърите няма 

как да го научат в школите по бизнес администрация и мениджмънт. Там рядко 

се преподава и по принцип не се практикува системна психодинамика на 

групите и организациите. 

От решаващо значение за хората във всяка една организация е да 

осъзнават и осмислят в съвместния си живот наличието на тези индуцирани 

чрез фантазмите им в него групово-психодинамични и организационно-

психодинамични феномени. Точно това вътрешно подстрекателство на ниво 

въображение, интрапсихични и колективни преживявания генерира принципите, 

които действат както при иновациите в организационния живот 

(динамичното въображение на хората в организацията), така и при 

стагнацията му (при парализиращите преживявания). Резултатите могат да 

варират от индуциран от фантазмите на психиката резонанс около представата 

за компетентия фирмен мениджмънт - който резонанс стимулира например 

ефикасността и солидарността на персонала с него (топографската структура 

на груповото функциониране съгласно организационния Аз-идеал), - до 

институционализацията на патогенните фантазии и емоции за ужаса от - да 

речем, - един параноиден, нарцистичен и обсесивен лидер, които могат да 

станат катастрофални за самото оцеляване на фирмата (Kets de Vries & Miller, 

1984).  

При тези обстоятелства групите в организацията и организацията като 

едно цяло нямат възможност свободно да използват достъпните им 

организационни подсистеми (роли, функции, ресурси, капацитет и т.н.) и стават 
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„затворници” или „заложници” на предварително наложени им субективни 

значения (смисли) (Barus-Michel, 1979; 1995). Това, разбира се, ознавачава, че 

не съществува нещо, което можем да определим като чиста организация, 
която е встрани от формите на психодинамичните, групово-
психодинамичните и организационно-психодинамичните фантазии и 
преживявания на  хората в нея. В организациите човек може да се освободи 

от един фантазъм, от дадено преживяване, но само  замествайки го с друг 

фантазъм, с друго свое преживяване. И единствената възможна позиция за 
един системно-психодинамично подготвен консултант по организационно 
развитие, следователно, е да подпомага хората в организацията да 
осмислят и реализират заместването на парализиращите ги неавтентични 
преживявания с автентични и динамични (съзидателни, креативни и 
инновативни) такива. 

Теоретичният принос на изследванията на Лакан е именно в това, че 

те поставят въпроси от този порядък, разкривайки ни как колективното 

въображение, груповите и организационни преживявания на хората наистина 

действат в техния организационен живот и как организационния живот следва 

да се разглежда в контекста на психодинамиката на символната (смислова) 

вселена, от която изцяло зависи. Дори когато това колективно преживяване и 

въобразяване маскира не само обстоятелствата, в които възниква самото то, 

но и разговорите (дискурса), поведенията и отношенията между хората, в които 

се изразяват, определят и санкционират условията на неговия субект – 

психичния (до голяма степен несъзнаван) живот на хората в организациите и 

обществото. 

Психодинамиката на символичното, на смислообразуването и на 
обезсмислянето – като негова неотменна част, - е в основата, която 
детерминира цялостното организационно поведение на хората, 

включително и това, което наглед ни изглежда най-малко символично в 
организациите – трудовата им дейност насочена към конкретни 
икономически и социално значими резултати. Символичното участва в 

преобладаващите в организациите преживявания (представи, емоции и 

фантазии) свързани, например, с конкурентоспособността, маниеризма, 

съблазняването и агресията, както е в случая с отиграването на насилствени 
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сцени като уволняването и съкращаването на служители или манипулацията на 

недоволни клиенти. Поради неспособността на нашите злокачествено 

самовлюбени в автократизма и мениджъриализма си мениджъри да 

символизират (осмислят и преосмислят) своите афекти и интрапсихични 

конфликти в комуникацията си с другите членове на организацията - 

неспособност, дължаща се именно на това, че те са заложници на символните 

образувания на груповата и организационната психодинамика, в които те не са 

субективизирали и осмислили своето реално място, - се стига до 

детерминираните от тези образувания „превратности” и „парадокси” в 

професионалния им живот.  

В корените на Лакановата рефлексия е фундаменталната потребност на 

хората, на човешките групи и общности да осмислят субективно, да осъзнават 

преживяванията, желанията и копнежите си и да ги вграждат в организацията 

на поведението и взаимотношенията помежду си. Тя произтича не само от най-

ранните инфантилни  преживявания на първичен физиологически дистрес и 

органични нужди, но и от инцестния в същността си копнеж по майката, 
групата, общността и респективно, „достатъчно добрата организация”. За 

да удовлетворяват тази своя фундаментална екзистенциална потребност, 

хората разполагат преди всичко с думите, чрез които се обръщат към другите 

хора в групите, организациите и социалните общности, от които са част. 

Думите, които са заложени в системата на езика, в която психичното 

(желанието и емоциите) властва - в крайна сметка, - изцяло. Като посредник 

наследяван културно-исторически от хората, езикът служи на индивида, групите 

и организацията от самото им начало и от началото на нещата за човека в тях. 

Като такъв езикът, обаче, често се оказва недостатъчен и неподходящ като 

средство за осъзнаване на истината за собствените преживявания, желания и 

емоции на човека (Lacan, 1966). Това е и причината, поради която винаги има 

една хронична „остатъчна неудовлетвореност”, която пронизва цялото говорене 

на хората за преживяванията, желанията и емоциите им в организацията - 

говорене, което остава винаги някак под повърхността на веригата от 

изразяваните с думите означения на смисъла на всяко човешко преживяване, 

действие и взаимодействие там. Звуковите и материалните елементи в 

говоренето или организационния дискурс (които също могат да са символи, 
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предмети, данни и т.н.) в крайна сметка обозначават чрез своята буквалност 

само нещо от безвъзвратно загубения си обект за сметка на онова, което 

формално означават и чрез което символизират заместващите обекти, които 

винаги остават несъвършенни.  

Груповото и организационното несъзнавано е в действителност 
структурирано като език на организацията – „езика на организираността на 
хората”. И това е езикът, в който значенията съответстват на означаваното по 

начини, които принципно се характеризират със семантична нееднозначност 

(всяко значение се отнася към множество свои поливалентни употреби в 

груповия и организационния контекст). Това е езикът, на който се преживява и 

говори в групата и организацията, в който значенията променят смисъла си 

(например, чрез играта на метафорите, пробуждайки вериги от различни 

асоциации и преноси).  

Това е и език, в който артикулирането на дадена верига от звуци при 

произнасянето на определена отделна дума в едно заседание на Съвета на 

директорите на една корпорация или диагностично-консултативна група, с 

която работи организационния консултант може да извади на бял свят едно или 

много повече понятия, един или много повече смисли, които да променят 

съдбата на тази организация. 

От системно-психодинамичната гледна точка - повлияна и от Лакан, - 

преживяванията, емоциите и желанията на всеки човек в организацията са 
кодирани в съответствие с тези операции, свързани със законите на 
смислообразуването. В организационния живот тази друга истина за  човека 

би останала "нечута", ако не беше системно-психодинамичната реалност на 

селективно изтласкваните съдържания, които чрез различни смислови 

заместители разкриват действителните значения, които се опитват да заемат 

мястото си в организационните отношения, в организационния живот на хората 

- все пак изтласканото е точно това, в което са заложени автентичните 
желания и чувства на хората в организациите. Точно в говоренето им, в 

самата жива реч на хората в организацията се локализира par excellence 

символичното, смислоопределящото.  

Това, което знае организационния консултант със системно-

психодинамична подготовка, е че в свободното говорене и в речта на хората 
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в организацията-клиент изтласканите желания, емоции и фатазии на тези 
хора търсят завръщането си в съзнанието, поведението и отношенията 
им чрез смислови заместители, които изкривяват речта, поведението и 

отношенията  (и тук става дума не само за речевите грешки, духовитостите, 

вицовете, но и за квази-автентичните рационализации и деперсонализираните  

възприятия за организацията като „нещо”, а не като за живи човешки 

отношения). Това завръщане на изтласканото се осъществява „в каквото и да е, 

което е организирано в някаква символна система" (Lacan, 1953-54) като 

сънища, парафрази, управленски идеологии, отигравания на конфликтни теми 

и ролеви конфузии, симптоми, изразени патологии и като наглед напълно 

„нормално”, но всъщност квази-автентично, фалшиво и фасадно групово и 

организационно поведение като ежедневното или наглед рационално 

разпределение на работата и отчуждено говорене за целите и резултатите й, 

например.  

Оттук и разбирането, че в организациите действителните значения, както 

и техните символни заместители, които са в директна връзка с 

организационното несъзнавано, не само, че ръководят говоренето (дискурса) 

между участниците в организационния живот, но и го определят като негови 

субекти: „...в техните действия, в превратностите на поведението им, в техните 

откази, в тяхната заслепеност, в успехите и в съдбата им се проявяват техните 

заложби и социално придобити умения, независимо от характера им” (Lacan, 

1966). И доколкото хората в дадена организация са по-скоро следствие, а не 

толкова причина на тези действителни значения, те - без изключения, - са 

неспособни да се отделят самостоятелно от символната среда на 

организацията си, в която еволюират или в чиито дискурси получават мястото 

(статуса) и ролите си, колкото и да си мислят, че контролират организационния 

си живот (Miel, 1970).  

Всъщност, ще е вярно, не само ако кажем, че във всеки член на дадена 
организация говори организационното несъзнавано, но и че то говори за 
него и чрез него - и то по повече от един начин. От по-широката гледна 

точка на психологията на развитието това използване на символите в 

човешката общност започва още при детето, което винаги е потопено в 

историята на неоспоримите истини, легендите, задълженията, табутата и 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

962 

 

тайните на най-малко две поколения преди него. Множеството нарцистични 

идеали и фантазии, които пра-родителите и родителите формулират още преди 

раждането на детето му се предават повече или по-малко експлицитно именно 

чрез думите и го формират еднозначно - понякога задушавайки го напълно, - 

като насочват бъдещото му поведение в общността и очакваната от него 

групова и социална идентичност (Golse, 1996). Този процес продължава и в 

най-зрелите години, през които към субекта продължават да се отнасят като 

към „син или дъщеря, брат или сестра, баща или майка и т.н.” (Huber, 1999) , и 

е особено мощен в неговия професионален, организационен и социален живот 

на възрастен, в който цялата човешка система на организацията и културата му 

му приписва определени места в дискурса, който формира донякъде работната 

и жизнената му среда.  

Точно така, например, служителите на дадена фирма могат - без въобще 

да го осъзнават, - да инвестират в млад мениджър – при това изцяло 

независимо от неговите очаквания, - представата си, че той има амбициите и 

качествата да поеме тежкото бреме на наследник на сегашния ръководител. 

Или друг илюстративен пример – служител нает след напълно прозрачна 

конкурсна процедура да заеме поста на някой друг - който много липсва на 

персонала, - да се окаже психодинамично в ситуацията, в която върху него 

несъзнателно от новите му колеги се проецира етикета и позицията 

на „узурпатор” на поста (Anzieu, 1984). Разбира се, всичко това има своите 

последици за въвлечените личности, които биха могли - в зависимост от 

конкретните обстоятелства, - да се опитат отчаяно да се справят със 

ситуацията или да започнат да преживяват потискаща ги вменена отвън вина - 

символичното тук почти винаги надделява над всички разумни доводи както 

подчертава Лакан (Lacan, 1953-54).  

В отношението между въображаемото в преживяванията на хората в 

организацията и реалното (действителността на организационния живот), 

заедно с конституирането на организационния свят, което се задейства от това 

отношение, всичко зависи от ситуацията на човека, която основно се 

характеризира от мястото му във вселената на езика на организацията (на 

организационния дискурс около него, в който и той взема постоянно 

участие). Това е начинът, по който психичното (символичното) удържа и владее 
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въображението, желанията и чувствата на хората в организациите и всички 

техни подгрупи. Същото се отнася и към отиграванията в организационното 

поведение и организационните отношения на различни симптоматични сцени в 

организационния живот, чрез които субектът - след като се 

опитал изкуствено да насили реалното, - изразява (във въображението, във 

фантазиите си, в емоциите и преживяванията си, в поведението и 

взаимодействията си) това, което е символично латентно в ситуацията, в която 

се открива в организацията си.  

Всички ние сме виждали примери за това при онези фирмени 

мениджъри, които редовно делегират пълномощия на сътрудниците си, но само 

за да докажат (на самите себе си или на висшестоящите над тях), че са 

способни да го правят, когато решат. При всеки конкретен опит за делегиране, 

завършващ с провал, техните сътрудници безотказно стават обект на 

груби изблици от обвинения, унижения и отхвърляне. Чрез тях мениджърите ги 

правят част от личните си несъзнателни фантазии, в които на сътрудниците се 

отрежда единствено ролята на марионетки - дубльори, на които в края на 

краищата трябва да се покаже, че никога не биха могли да са съвсем като 

мениджърите си. Мениджърите постъпват – несъзнателно в повечето случаи, - 

сякаш по този начин са били принудени да дадат израз на нещо, което е 

имплицитно заложено в поста им. Нещо, което може да бъде разбирано само 

като „поставяне на място” на подчинените в съществуващата символна и 

йерархично-властова структура на организацията. С други думи, мениджърът 

се идентифицира  с това, което Лакан определя като основен скрит смисъл в 
организационния дискурс – „разпореждането” в случая, - което може да се 

отъждествява единствено с мениджъра. С това си объркване мениджърите на 

практика отричат вътрешните си противоречия по отношение на това, което 

„биха искали да са” и изваждат наяве (екстернализират) вътрешните 

си демаркационни линии, които пренасят и в отношенията си със своите 

сътрудници. В опита си да наложат на другите своята истина, те стават нейни 

роби. Тук властват мениджърите, казва ни тя - истинските бащи, тъждествени 

със Супер-Егото, които символно са не-"кастрираните" (т.е. безпогрешните и 

потентните) в организацията и които по такъв начин възторжено могат да 
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изискват от хората във фирмата си да вярват, че собствените 

им организационни функции се прераждат в установения в нея ред. 

Уроците по групова и организационна психодинамика на Лакан (Lacan, 

1966) ни приканват да отидем отвъд фантазмените сценарии на хората в 

организационния живот, които действат като изкушения или репресии, 

препятстващи осъзнаването на истинските смислови детерминанти на 

организационното поведение и колективното желание на хората в 

организацията за организационно здраве и развитие. В реалността, силата на 

въображението и емоциите на хората в организацията, и разпространението на 

техните драматични вариации - които индивидите и групите в организациите 

неуморно изобретяват и поставят на сцената на организационното 

несъзнавано, - не могат да променят факта, че смисловата матрица, която ги 
ръководи е част от символното (психодинамичното) дълбинно 
устройство и функциониране на организацията. Това ни дава обяснение за 

наличието само на няколко основни организационни сценарии, които като стари 

телевизионни ситкоми постоянно се повтарят в организационния живот - както 

отбелязва Ензю. И в същото време разпознаването им ни позволява да 

прозрем защо трябва да приемем и разберем това символно устройство, ако 

желаем да извадим даден индивид или група от „лепилото” на 

организационните парализиращи преживявания – неавтентичните емоции, 

фантазии и дори мироглед, с който хората са се слели, идентифицирайки се с 

неподлежащите му на обсъждане „истини”. 

Натрапчивите действия и постоянно възпроизвеждащите се 
проблеми в груповия и организационния живот на хората имат, например, 
очевиден от системно-психодинамична гледна точка метафоричен 
смисъл, свързан с нещо по-рано изтласкано, нещо от което индивидите и 

групите в организациите продължават да се защитават (да отказват да 

осъзнаят и осмислят) дори когато безпределно ясно го възприемат (все пак 

компулсивното действие безотказно води до уникален финален акт, в който 

забраната и нарушението се сливат). Лакан (Lacan, 1953-54) наименова това 

включване на миналото в текущите действия с посредничеството на символите  

- „включване в действие на историческата реинтеграция”. Той, 

обаче, конкретизира преносната му природа - това е „една въображаема 
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реинтеграция, в която миналата ситуация се оживява в настоящето -

 без знанието на преживяващия ги субект, - и то само дотолкова, доколкото 

това историческо измерение не поражда опасения у него”.  

Всъщност – за да съм пределно ясен, - ще кажа, че индивидите и 
групите в организациите никога не знаят на съзнателно ниво точно какво 
наистина желаят и точно какво в действителност ги движи в техния 
организационен живот. Няма значение, че могат да ни залеят с вербализации 

и цели енциклопедии от квази-автентични интелектуализации по темата за 

рационалното си управление. 

Организационните (колективните) емоции, фантазии и копнежи на 
хората като показателни за представите и преживяванията им в 
организацията, за това какъв е „явния” смисъл на техните действия и 
взаимоотношения служат едновременно като подкрепа и като реакция на 
преживяванията им. Дори когато маскират факта, че тези желания, емоции и 

преживявания всъщност произтичат от другите хора, които са като самите тях в 

организацията (Porge, 2000). Символизацията им - в психодинамичния смисъл 

на този термин, - е операцията, която организира психичните съдържания по 

такъв нов начин, че те оживявяват и еволюират, преработвайки невро-

семиотично действителните преживявания чрез ресурсите на езика, мисленето 

и смислообразуването или обезсмислянето (май, обратното на 

смислообразуването е смислоразрушаването) в организацията (Pelsser, 1989).  

Всичко това е особено ярко забележимо когато хората в дадена 

конкретна организация обсъждат състоянието, функционирането и развитието 

на организацията си помежду си и в този контекст общуват и с организационния 

си консултант. Това – и затова то е в центъра на системно-психодинамичната 

организационна диагностика, - е говорене, което произлиза от самата 
дълбочина на организацията и от нейната системно-психодинамична 
история – несъзнавания таен копнеж на хората в организацията да са част 
от една сигурна и процъфтяваща човешка общност, от  една „достатъчно 
добра организация”. 

И  участието в говоренето за това е в самата сърцевина на практиката на 

организационните консултанти със системно психодинамична подготовка. Те са 

тези, които предоставят на хората в организацията реални 
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възможности да заявяват и изразяват - индивидуално и/или в групи, - 

преживяванията, емоциите и желанията си за труда и живота си в 

организацията, и за отношенията помежду им в контекста на този 

организационен живот. Това е интерактивно-процесуалната територия 
(сцена, арена, храм) на системно-психодинамичното организационно 
консултиране независимо дали тези диалози, това говорене в организацията, 

се случват в рамката на диагностичните интервюта, в семинарите за обучение 

на мениджърите, в сесиите за аналитичен и рефлексивен коучинг на 

изпълнителния директор на организацията или в коридорите около офиса му, в 

които сътрудниците му обичат редовно и „случайно” да изненадват консултанта 

с откровения и прозрения извън официалния протокол на консултациите.  

Тези  реални конфигурации от говорене на езика на организацията, 

разбирани и използвани от консултанта като спонтанни и планирани диадични 

„лице в лице” диалози; открити или тематично-ориентирани дискусии в по-

малки или по-големи диагностично-консултативни групи в организацията-клиент 

- в съответствие с методологията на груповата и организационната 

психодинамика, - могат ефективно да позволят на хората в организацията да се 

чуват и да си споделят, и така да осмислят и да осъзнават нещо ново и оттук да 

разберат – ако, разбира се, в процеса на консултациите за организационно 

развитие им се създават такива възможности, - че те несъзнателно досега са 

били част от една организационна и социална натрапчивост без бъдеще и че 

само от тях зависи да проецират себе си „тук и сега” и занапред в нещо по-

различно, по-жизнено, по-нужно им и по-свързано с реалността.  

Всъщност, само по този начин организационното консултиране, 

стъпвайки здраво на методологичната основа на системната психодинамика 

може да им помогне да възстановят, обновят и създадат - с помощта на нови 

субективни и споделени значения (смисли), - динамиката и пластичността на 

организационната си дейност и еволюция, удовлетворявайки по-пълно вече 

осмисления и споделения в съзнанието, поведението и отношенията помежду 

им автентичен общ (колективен) - изведен от задкулисието на 
несъзнаваното, - споделян и дискутиран копнеж на хората за групово, 
организационно и социално здраве и развитие. 
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Е, – ще попитате, - имаш ли емпирични доказателства за казаното? Да, 

всички имаме. Аз ще приведа само три от тях.  

Първото ми доказателство касае как и с какви средства хората 
смислово организират и филтрират обществено-политическата 
информация дори когато не осъзнават, че го правят непрекъснато 
(Dimitrov & Mateeva, 2011). 

Второто е опит да се надникне в това,  което се случва в психичния 
живот на безработните, на хората останали временно или по-продължително 

извън организационния живот, на  сцената на който се опитват да изразят и 

удовлетворяват този същностен за човешката им идентичност копнеж за 

групово, организационно и социално здраве и развитие (Димитров & Матеева, 

2013).  

И накрая, третото ми доказателство е за това как работи т.нар. 
„свободна” пазарна икономика, от организацията и бизнеса, на която 
всички ние сме част (Dimitrov, 2009). 
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ГЛАВА 79: 
НЕСЪЗНАВАНИЯТ ЖИВОТ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АЗ 
 

През последните 30-40 години в областта на аналитичната социална 

психология се натрупа огромен обем от изследвания за това как хората – в 
един и друг социален контекст, - преживяват, структурират и обработват 
информацията за организационния и обществено-политическия живот, от 
който са повече или по-малко активна част (Fiske & Linville, 1980).  

Като количество и разнообразие социалната информация (включително 

и обществено-политическата информация), която е достъпна във всеки даден 

момент е многократно повече отколкото човек би могъл само да забележи 

бегло с вниманието си камо ли да я обработи пълноценно. В този смисъл 

хората са по необходимост селективни по отношение на това какво и как 

забелязват, научават, запомнят и използват от информационния поток във 

всяка конкретна социална ситуация. Разбира се, тази тенденция към 

селективност не е оставена на случайността и контекстуалния информационен 

натиск от груповата, организационната и социалната среда, а зависи от някои 

интрапсихични процеси и структури – съзнавани и несъзнавани, - които дават 

възможности човек да обработва заливащата го огромна и непрекъсната 

информация с една или друга степен на ефективност и ефикасност. Тези 

интрапсихични процеси и структури за разшифроване и представяне на 

постъпващата информация имат много имена – когнитивно-афективни рамки, 

сценарии или схеми и т.н. Тяхното влияние върху избора и организацията на 

информацията, която достига до съзнанието на човека е най-очевидно когато 

хората обработват социална информация, която е субективно значима или 

релевантна за самите тях. Опитите ни да организираме интрапсихично 

собственото си поведение и отношенията си с другите в групов, 

организационен и социален контекст се нуждаят от изграждането и 

функционирането на вътрешни - достъпни само на нас самите, съзнавани и 

несъзнавани процеси и структури, които в този текст аз ще наричам 

„автентични схеми на реалното Аз”, без това въобще да означава, че тези 

схеми са изцяло съзнавани или изцяло несъзнавани.  
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Схемите на реалното Аз включват множество афективни и когнитивни 

невро-семиотични (символни) репрезентации и модели, които са извлечени 

както от милиардите специфични събития и ситуации в ежедневието на човека, 

така и от по-обобщените готови репрезентации и модели индуцирани в 

процесите на повтарящи се себекатегоризации, социални идентификации и 

социални влияния. В този смисъл, една автентична схема на реалното Аз може 

само най-общо да се дефинира като „вътрешната психодинамична структура, 

която позволява на индивида да обработва постъпващата информация с 

известна степен на ефективност и ефикасност” (Markus, 1977, p. 63).  

Тези автентични психодинамични структури на реалното Аз на човека 

могат да се разглеждат и като отражение на повтаряемостта, която човек 

открива в преживяванията си, реализирайки дадени поведения и отношения в 

социалната си среда. На тази основа тези схеми имат и още една много важна 

функционална особеност, касаеща ролята им  в селективната обработка на 

постъпващата информация – те позволяват човек да обработва текущо 

постъпващата информация, отивайки далеч отвъд самата нея. Така те му 

позволяват, например, да селектира и обработва текущо постъпващата 

информация непрекъснато като използва целия културно-исторически опит, с 

който се самоидентифицира, интегрирайки го като валидна част от своето 

вътрешно, реално и субективно автентично Аз. При това – напомня системната 

психодинамика, - тези психодинамични схеми на автентичното Аз на човека не 

само, че са като цяло недостъпни за другите, но в преобладаващата си част са  

несъзнавани и за самия им собственик. 

В аналитичната социална психология от години тече дебат относно 
полезността на концепцията за автентичните Аз-схеми за разбирането на 
това как се формират социалните и политическите нагласи, а оттам и 
гражданското поведение на хората. Това касае и въпроса за това как 

действат Аз-схемите на реалното Аз за организиране на информацията за 

човека като гражданин (Miller, 1991). В системната психодинамика 

изследването на действието на тези Аз-схеми за автономността на човека, 

възприятията му за собствената му възраст, пол, тяло, сексуалност, социални 

и политически отношения допринася за разбирането на това как човек 
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обработва субективно значимата за него информация постъпваща от средата 

(Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991; Baldwin, 1992).  

Особено добри резултати дават изследванията, които използват 

измервателните техники на „времето на реакция”. Те, например, показват, че 

имплицитните личностни диспозиции и черти могат да се изследват само 
като автентични схеми на реалното Аз, а не като нещо, за което хората 
могат да имат точни вербални самописания като тези в личностните 
въпросници (Fekken & Holden. 1992; Fuhrman & Funder. 1995). За съжаление, 

повечето социални психолози рядко се опитват да разберат повече за 

труднодостъпните както за тях, така и за самите изследвани от тях хора 

автентични Аз-схеми, които са в самата основа на социалните поведения и 

отношения на хората, включително и в тази част от тях, която касае 

гражданското поведение и обществено-политическата активност на хората.  

Фиске, Лау и Смит (Fiske, Lau, & Smith, 1990) в едно тяхно изследване на 

политическата компетентност на гражданите предлагат система за измерване 

на автентичната обществено-политическа схема на Аза, която обхваща общия 

интерес на индивида към обществено-политическия живот, значението на 

гражданските му интереси и субективната значимост на една или друга 

политическа идеология (либерална или консервативна) за самоуважението му. 

Те установяват, че автентичната обществено-политическа Аз схема е силно и 

положително свързана с обществено-политическата и гражданската 

компетентност, електоралното поведение и използването на средствата за 

масова информация (медиите). Обратно на техните първоначални хипотези, 

автентичната обществено-политическа Аз-схема, която е до голяма 
степен несъзнавана тласка хората към по-бавна и задълбочена обработка 
на получаваната от тях обществено-политическата информация и 
редуциране на времето за възпроизвеждане на тази информация, която е 
релеванта за Аз-схемата им.  

Когато на хората „услужливо” се предлагат готови схеми за анализ, 

обработка и интерпретация на постъпващата информация – например, от 

експертите и аналитиците в областта на обществените политики или 

медиийните коментатори, - времето за обработка на информацията намалява 
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забележимо, но хората и много бързо изтласкват от вниманието си и забравят 

така „смелената” им информация и нейната интерпретация.  

Гурин и Маркъс (Gurin & Markus,1988) достигат до по-еднозначни изводи. 

Използвайки измерването на времето за реакция за изследване на влиянието 

на автентичните Аз-схеми за половата идентичност, те установяват, че жените, 

които мислят за своята полова идентичност много показват склонност да 

обработват по-бързо подобна релевантна за тях информация, отколкото 

жените, за които половата им идентичност не е централна част от 

автентичната им Аз-схема. Тяхната интерпретация е, че жените, в чиито 

автентични Аз-схеми женствеността им заема важно място показват тенденция 

да осмислят всичко, което им се случва и цялата – дори и напълно 

амбивалентна, - информация, която получават като имаща нещо общо с 

половите различия и междуполовите отношения.  

В моето изследване аз използвах някои от подходите както на Фиске и 

сътр. (Fiske et al., 1990), така и на Гурин и Маркъс (Gurin & Markus, 1988), 

насочвайки се изучаването на влиянието, което има автентичната гражданска 

Аз-схема – а не идеологическата, - върху възприемането и обработката на 

информация за различни събития и процеси в гражданското общество и 

обществено-политическия живот в България. Отчетени бяха и резултатите на 

по-рано публикуваните изследвания, които показват, от една страна, че хората 

когато използват спонтанно своята автентична Аз-схема обработват 

релевантната за нея информация по-бързо от тези, които нямат подобна 

собствена Аз-схема (Markus. 1977). Но - от друга страна, - когато от тях се 

изисква не само да получат и обработят информацията, но и да я 

интерпретират, за да формират мнение или да организират поведението си, 

хората с артикулирана и автентична Аз-схема използват повече време за 

нейния анализ и интерпретация, отколкото хората без такава артикулирана Аз-

схема (Taylor & Crocker. 1981).  

В проведеното от мен изследване участниците бяха поканени да правят 

кратки коментари за това дали дадена стимулна дума или кратка фраза е 

нещо, от което те се интересуват. Ето защо очаквах тези от тях с артикулирана 

гражданска Аз-схема да показват по-късо време на реакция при 
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предоставянето на информация за гражданския и обществено-политически 

живот в България. 

Личната гражданска Аз-схема може да се определи като наличие в 

автентичната идентичност на реалния Аз на дълбоко интегрирани и осмислени 

в самопознанието и самоопределението на индивида преживявания, идеи. 

знания, опит, нагласи, убеждения и асоциации свързани със събитията и 

процесите в гражданското общество и обществено-политическия живот. 

Автентичната гражданска Аз-схема на личността е много повече от общ 

интерес към гражданския и обществено-политическия живот в социалната 

среда.  Гражданската позиция, гражданското мнение и активност са с 

централно място в реалното Аз на индивида, който подчертано се 

идентифицира с тях на базата на осмислена интеграция на тези аспекти от 

преживяванията, поведенията и отношенията си.  

Наличието на артикулирана гражданска Аз-схема означава, че човек не 

просто е осведомен за случващото се в гражданския и обществено-

политическия живот на обществото, към което принадлежи, а че има 

артикулирана и автентична предразположеност да приписва висока субективна 

и емоционална значимост (личностен смисъл) на всички въпроси и събития в 

гражданския и обществено-политическия живот. Така, хората, които имат 

артикулирана и изразена гражданска Аз-схема са автентично ангажирани с 

всичко, което касае гражданското общество и обществено-политическия живот 

и разглеждат информацията за тях като субективно значима, релевантна и 

смислена за самите тях. Автентичната Аз-схема организира преживяванията, 

когнитивните процеси, паметта и мотивацията за действие. 

Аз измервах наличието на подобна повече или по-малко артикулирана и 

субективно значима гражданска Аз-схема, задавайки на участниците в 

изследването въпроса в каква степен намират за смислен за себе си един 

стандартен списък с 20 събития от гражданския и обществено-политическия 

живот и какво им идва наум за всяко от тях. В използвания от мен списък 

имаше събития и дейности останали в историята (например: митингите и 

протестните акции от 1989-1990 и 1996 г.). Друга част бяха текущи – например 

предстощите избори, приемането на нови закони и регламенти в различни 

сфери на обществената политика, проекти, дейности и инициативи 
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финансирани от различни програми на Европейския съюз, текущи 

застъпнически програми за промени в обществените политики и т.н. 

Изследваните не само изразяваха личното си отношение за това доколко тези 

събития и дейности имат личностен смисъл (субективна и емоционална 

значимост) за тях лично, но и имаха възможност свободно да споделят 

асоциациите, които те отключват у тях. 

Очакването ми беше така регистрирана изразеност на гражданската Аз-

схема в реалното Аз на изследваните да функционира като всяка автентична 

Аз-схема при организацията на социалното поведение и социалните 

отношения, сред които беше и обработката и интерпретацията на обществено-

политическата информация. Разбира се, автентичната гражданска Аз-схема 

има и своята специфика – тя се отнася към имплицитните и не винаги 

осъзнавани ясно от личността дълбинни психодинамични регулатори на 

нагласите и поведенията й в групов, социален и културно-исторически контекст, 

свързани смислово с нейната Аз-идентичност.  В този ред на мисли, 

автентичната гражданска Аз-схема не е просто интерес към обществено-

политическия живот, политическа експертиза и политически познания и опит. 

Високите оценки по показателя наличие на автентична гражданска Аз-
схема показват тенденцията човек да приписва личностен смисъл на 
случващото се гражданското общество и обществено-политическия 
живот. 

Няколко основни хипотези бяха подложени на проверка в това 

изследване:  

• На първо място, очаквах, че няма да се установи връзка между 

наличието на изразена лична гражданска Аз-схема и опита на 

изследваните в гражданското им учстие в обществено-политическия 

живот на страната. 

• На второ място, като своеобразен тест за конвергентната валидност 

на измерителя за изразеност на автентичната гражданска Аз-схема 

очаквах да има положителна корелация между този измерите и броя 

на различните описания на граждански и свързани с обществено-

политическия живот поведения и отношения използвани от хората в 

експерименталната ситуация. Тук също очаквах отрицателна 
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корелация между изразеността на автентичната гражданска Аз-схема 

и времето за реакция.  

• На трето място, като своеобразен тест за дискриминантната 

валидност на измерителя за изразеност на автентичната гражданска 

Аз-схема очаквах да няма статистически значима корелация между 

него и броя на неутралните самоописания в експерименталната 

ситуация.  

• И на четвърто, но и най-важно място, беше хипотезата, че между 

изразеността на автентична и централна за частната идентичност 

(реалното Аз) на личността гражданска Аз-схема и времето за 

реакция при формиране на кратки асоциации, мнения и 

интерпретации за различни актуални въпроси и теми в гражданското 

общество и обществено-политическия живот ще има негативна 

корелация, т.е. хората със силно изразена гражданска Аз-схема ще 

използват значително повече време за анализ и интерпретация на 

обществено-политическата информация, която е субективно значима 

за тях, в сравнение с хората с по-слабо изразена автентична, 

гражданска Аз-схема. 

 

В първото изследване (Експеримент 1) взеха участие 46 студента от 

един бизнес колеж с преподаване на английски език. Средната им възраст 

беше 19.42 г. (S.D. = .68 г.). 75% от тях определят себе си като израстнали в 

семейства с относително висок социално-икономически и образователен 

статус. 

Участниците в експеримента бяха тестирани в групи по 12 човека. След 

влизането им експерименталната зала те получаваха от мен описание на 

експеримента като състоящ се от две задачи. Всеки от участниците първо 

трябваше да изпълни една компютърна задача и след като приключи с нея да 

попълни предоставения му личен пакет с въпросници. Компютърната задача 

представляваше серия от самоописания, които или бяха свързани с 

обществено-политическия живот, или с личностни самоописания от популярен 

психологически тест. Изследваното лице следваше да натиска определен 

бутон на клавиатурата, за да посочи дали всяко от появяващите се на екрана 
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самоописания наистина го описва или не. Специализираният софтуер, който 

използвах позволяваше да регистрирам всеки отговор и времето на реакция за 

даването му. Самоописанията включваха пет неутрални личностни 

самоописания (например: „Аз съм много сериозен човек” или „Обикновено се 

чувствам щастлив(а)”) и три самоописания, които говореха за засилен интерес 

към обществено-политическия живот ( например: “Интересувам се много от 

случващото се в политическия живот”, “Гражданското участие в обсъждането 

на обществените политики е много важно според мен”.   

След приключването на компютърните задачи, уастниците попълваха 

въпросник, в който беше вграден измерителя за изразеността на автентичната 

гражданска Аз-схема.  Средната оценка за изразеността на гражданската Аз-

схема  бе M=2.04; (S.D. = .36) (α = .86). Обществено-политическият опит на 

изследваните бе оценяван с Кратката скала за обществено-политически 

знания (осем открити въпроса за политическата система в страната и 

заемащите висши постове в правителството административни лидери). Тук 

оценките варираха от  0 to 8 (M= 4.50; S.D. = 1.40). 

В подкрепа на хипотезите на изследването данните показват, че 
между изразеността на автентичната гражданска Аз-схема и обществено-
политическия опит на изследваните няма статистически значима 
корелация (r = .17; ns), което показва, че двата конструкта за самостоятелни и 

независими един от друг. Както се очакваше, налице е положителна 
корелация между изразеността на гражданската Аз-схема и броя на 
използваните свързани с обществено-политическия живот самоописания. 

Нямаше, обаче, значима корелация между изразеността на гражданската Аз-

схема и времето за реакция  (Таблица 21). 

 
Таблица 21. Експеримент 1: Корелации между използваните личностни, обществено-
политически самоописания и индекса за изразеност на гражданската Аз-схема 

Променлива M SD r 
Oбществено-политически самоописания    
Брой използвани 1.34 1.22 .35* 
Средно време на реакция 3,107 906 -.06 
Личностни самоописания    
Брой използвани 3.91 1.02 .03 
Средно време на реакция 3,075 697 -.14 
 Средното време на реакция е милисекунди, 
 * p < .05 (статистическа значимост) 
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Въпреки, че беше установена значима корелация между изразеността на 

автентичната гражданска Аз-схема и броя на използваните обществено-

политически самоописания, налице е известна тенденция времето на реакция и 

индекса на изразеност на гражданската Аз-схема да корелират отрицателно. 

Очевидно, обаче, в този експеримент използваните от изследваните личностни 

самоописания са значително повече от обществено-политическите, което 

говори, че гражданската Аз-схема е на по-заден план от актуализирания в 

експеримента интерес на студентите към собствената личност. Студентите като 

цяло очевидно предпочитат да се самоописват, използвайки личностни, а не 

обществено-политически категории. Изключение правят само няколко от тях, 

при които изразеността на гражданската Аз-схема в реалното им Аз е с много 

високи стойности. 

Във второто изследване (Експеримент 2), което имаше като цяло същия 

дизайн  участваха 132 изследвани лица, които присъстваха в 6 последователни 

двудневни тренинг семинара на тема „Лидерски умения”. Участниците бяха 

мениджъри и служители от български средни фирми със средна възраст 36.51 

г. (S.D. = 4.4 г.). Основното различие в компютърните задачи беше, че 

учстниците в Експеримент 2 имаха възможност да се описват както с личностни 

и обществено-политически, така и още две категории.  

Едната от тях представляваше самоописание на различни форми на 
гражданско участие (например: „член на неправителствена организация”, 

„участник в гражданска инициатива/кампания” и т.н.).  

Втората беше насочена към политическата афилиация или симпатия 
към една или друга политическа партия или коалиция.   

В Експеримент 2 изразеността на гражданската Аз-схема и броя на 

използваните обществено-политически самоописания корелираха положително 

и статистически значимо (r = .25, p < .05). Нямаше подобна връзка между броя 

на използваните граждански, партийни и личностни самоописания и 

изразеността на гражданската Аз-схема. Не се установи наличие на 

статистически значима разлика между корелациите между изразеността на 

гражданската Аз-схема и времето на реакция при обществено-политическите, 

гражданските и партийно-политическите самоописания и между изразеността 
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на гражданската Аз-схема и времето на реакция при личностните самоописания 

(t (53) = 1.11, p >.10)  

За разлика от Експеримент 1, в Експеримент 2 участниците знаеха, че 

компютърните задачи позволяват да се регистрира времето на реакция. 

Средната оценка за изразеността на гражданската Аз-схема бе 3.10 (S.D.=.79) 

(α =.82). Средната оценка за обществено-политическия опит беше 5.38 (S.D. = 

1.24). Както и в Експеримент 1 между обществено-политическия опит на 

изследваните в Експеримент 2 и изразеността на автентичната им гражданска 

Аз-схема нямаше статистически значима корелация (r =-.01, ns).  

 

Таблица 22. Експеримент 2: Корелации между личностните, обществено-политическите, 
партийно-идеологическите и граждански самоописание и Индекса за изразеност на 
гражданската Аз-схема 

Променлива M SD r 
Обществено-политически самоописания    
Брой използвани 3.10 .79 .25* 
Средно време на реакция 3,064 1.587 -.07 
Личностни самоописания    
Брой използвани 3.34 1.23 .10 
Средно време на реакция 3.104 1,150 -.06 
Партийно-идеологически самоописания    
Брой използвани 3.04 .97 -.03 
Средно време на реакция 2,851 1,047 -.25* 
Граждански самоописания    
Брой използвани 2.06 .89 .08 
Средно време на реакция 3,358 1,613 -.27* 
Средното време на реакция в милисекунди. 
 *p < .05 (статистическа значимост). 
 

Както е показано в Таблица 22, наблюдава се отново значима 

положителна корелация между изразеността на автентичната гражданска Аз-

схема и броя на използваните при самоописанията на изследваните 

обществено-политически  и граждански категории. Отново не установих 

значими корелации между изразеността на гражданската Аз-схема и времето 

на реакции при самоописание с обществено-политически и личностни 

категории. Такива статистически значими и отрицателни корелации, обаче, 

бяха регистрирани между изразената гражданска Аз-схема и времето на 

реакция при самоописанията с граждански категории и категории описващи 

партийно-идеологическата афилиация/симпатия на изследваните. По-
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изразената гражданска Аз-схема на изследваните мениджъри и служители в 

Експеримент 2 води до по-бързи обработка, анализ и интерпретация на 

социалната информация, касаеща живота на гражданското общество и 

дейността на политическите партии, към които изследваните имаха 

идеологическа афилиация и/или симпатия. Този резултат е показателен за 

това, че автентичната гражданска Аз-схема на по-възрастните и опитни 

участници в Експеримент 2 е значително по-ориентиран към това да организира 

социалното им поведение и по-бързата и самостоятелна обработка (анализ и 

интерпретация) на социалната информация за дейността на политическите 

партии, на които симпатизират по идеологически мотиви и за случващото се в 

гражданския сектор, в който лично участват. За съжаление, тази тенденция не е 

налице когато се анализира и интерпретира информация за формирането, 

реализацията и усъвъренстването на конкретните обществени политики и 

свързаните с тях институционални практики на държавно и общинско ниво. 

Очевидно това е и зоната на най-голямо системно-психодинамично отчуждение 

дори и сред българите с изразена и автентична гражданска Аз-идентичност. 

Системно-психодинамичният анализ на връзката между интрапсихичните 

процеси и структури като гражданската Аз-схема и груповото, организационното 

и сциалното поведение на хората има огромни възможности в 

идентификацията на реалните механизми за обработка на социалната 

информация и психодинамиката на индивидуалната, груповата и социалната 

регулация на поведенията и отношенията в обществено-политическия, 

партийно-идеологическия и гражданския живот в общностите и обществото като 

цяло. В тази посока има и натрупан богат опит (Sullivan, Rahn & Rudolph, 2002; 

Duncan, 1999).  

Представените експерименти показват, че системната психодинамика 

има инструментариум и концептуална рамка за изследване на 

труднодостъпните интрапсихични процеси и структури като автентичната Аз-

схема на реалното Аз, която е в основата на регулацията на поведенията и 

отношеният в групов, организационен и социален контекст. Тези дълбинни нива 

на регулация имат пряко отношения към разбирането на психодинамиката на 

гражданското участие във формирането и развитието на обществените 

политики, електоралните нагласи и практики на гласоподавателите и прякото 
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анважиране в живота на организациите и инициативите в гражданкото 

общество (Lavine, Borgida & Sullivan, 2000; Fazio & Williams. 1986; Fekken & 

Holden, 1992: Fuhrman & Funder, 1995; Markus, 1977).  

В днешния „информационен век” никак не е малко да знаеш как точно 

хората организират своята селективна и системно-психодинамично регулирана 

обработка на социалната информация, с която груповия, организационния и 

социалния живот непрекъсното ги „бомбардира”. А също и че ако тази 

информация не успява да ги докосне на нивото на дълбинните и същностни 

механизми за саморегулация на поведението и отношенията на хората (тяхното 

реално Аз) има голяма  вероятност тя да бъде игнорирана или зле 

интерпретирана от тях. 
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ГЛАВА 80: 
СИСТЕМНА ПСИХОДИНАМИКА  
ЗА ОСТАНАЛИТЕ ИЗВЪН СТРОЯ 

 
Преди 30 години, през 1984 г., като докторант в Института по психология – БАН  

започнах в контекста на дисертационната си работа едно екзистенциално-

психодинамично изследване на това как възрастните между 18 и 68 години се 

ангажират с преглед на живота си и с публично и частно жизнено планиране и 

как това е свъзано с техните нормативни и ситуативни кризисни преживявания 

(Димитров, 1987;1988;1989).  

Тогава изследването бе докладвано само като сравнително и ангажира в 

рамките на 3 години около 500 изследвани лица, разделени в 4 възрастови 

кохорти (от 18 до 29 г.; от 30 до 39 г., от 40 до 49 г. и от 50 до 60 г.). По-късно 

стана ясно, че голяма част самите изследвани имат готовност през година-две 

да се срещат с мен и ежегодно да отговарят заедно с членовете на 

семействата си на изпращани от мен въпросници и теми за диалогичен 

екзистенциално-психодинамичен самоанализ на перипетиите в пътуването им 

през живота. Днес много от тях, за съжаление, не са вече сред нас (около 20%), 

а други (около 30%) по своя инициатива поканиха за участие в този неочакван, 

доброволен, самофинансиращ се и доста необичаен лонгитуд своите деца и 

внуци.   

Тук не е възможно пълното представяне на резултатите от това 

продължително общуване в периода 1984 – 2014 г. с близо 1000 български 

граждани по теми от живота, опита и преживяванията им като зрели хора – 

работата и кариерата; семейството и децата; любовта и секса; гражданската 

активност и социалните промени; смъртта, самотата и смисъла на живота; 

върховите преживявания, психичното здраве и…кризите, и т.н. Това е задача 

на друг сборник от книги, който подготвям за публикуване в края на следващата 

година.  

Ще ви представя само това, което научих за преживяванията на хората, 

които временно или по-продължително остават встрани от организационния 

живот – безработните, останали „извън строя”. 
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Резултатите от психологическите, социално-психологическите, а в някой 

редки случаи, и клинично-психологически и психотерапевтични изследвания 

върху безработицата, изглеждат ясни, непротиворечиви, някак самоочевидни. 

Познатите ми автори единодушно се съгласяват с хората в младежка, зряла и 

напреднала възраст, с които водих диалог и по тази тема през последните 30 

години – безработните хора имат повече и по-често проблеми с 
психичното здраве, показват повече признаци на психичен дискомфорт, 
дистрес и екзистенциална криза, отколкото техните заети със смислен за 
самите тях трудово-професионален и организационен живот връстници.  

Тук е мястото да ви препратя към обширната литература, която проучих, 

за да проверя дали това, което ми казваха през годините хората в лонгитудното 

изследване на зрелостта е „автентично знание” по проблема – потърсете и 

прочетете работите на следните автори (Dooley, Fielding, & Levi, 1996; Kasl, 

Rodriguez, & Lasch, 1998; Lennon, 1999; McKee-Ryan & Kinicki, 2002; Moser & 

Paul, 2001; Murphy & Athanasou, 1999; Winefield, 1995). И разбира се, 

изследването на Пол и Мозер (Paul & Moser, 2006), на което многократно ще се 

позовавам.  

Горепосоченото наблюдение, както според собствения опит на 

участниците в моето изследване, така и според емпиричните доказателства, 

събрани и анализирани от пишещите академични ерудити по въпроса, е 

валидно за голям спектър от измерения на психичното здраве и 

благополучието на съвременниците ни – само за пример мога да посоча: 

симтомите на депресия и безнадеждност; многоликите преживявания на 

тревожност; психосоматичните симптоми; проблемите със самоуважението и 

усещането за автономен контрол върху хода и превратностите на собствения 

живот (Winefield, 1995). Разказът за тази проверена от живота истина идваше 

постоянно при мен от представители на различни възрастови, професионални 

и социални групи, при това – в различни жизнени ситуации и в различни 

периоди от живота им, а и от живота на техните най-близки хора. Сравних го с 

данните от редица сравнителни и лонгитудни изследвания, поведени през 

същия период (края на XX-ти и началото на XXI-ви век) в множество страни по 

света (за подробности вижте: Moser & Paul, 2001; Paul & Moser, 2006).  
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Негативното въздействие на безработицата върху психичното здраве на 

съвременниците ни по света и у нас се оказва много добре установен и доказан 

факт.  Що се отнася до езистенциално-психодинамичния анализ на това какви 

точно са причините за проблемното психично здраве на безработните, обаче, 

моите изследвани събеседници и ерудитите (Murphy & Athanasou, 1999) не 

постигнаха задоволителен консенсус – не е ясно дали самата безработица 
като такава причинява проблемите с психичното здраве и субективното 
благополучие както убедено вярват много икономисти, социолози и 
политици. В известните ми изследвания най-често се използват контролни 

групи от хора, които имат работа на пълен работен ден. Аз също съпоставях 

мненията на моите дългогодишни събеседници, които принадлежаха в 

различни етапи от проекта ту към едната, ту към другата група, или дори към 

някоя трета група като тази на студентите, пенсионерите и домакините. Оказа 

се, че освен хората, с които имах открит екзистенциално-психодинамичен 

диалог, поне дузина епидемиологични изследвания по света докладваха меки 

до средно проявени симптоми на депресия както при безработните, така и при 

заетите на пълен работен ден, а и при студентите, пенсионерите и домакините 

(Eaton & Kessler, 1981; Ohayon, Priest, Guilleminault, & Caulet, 1999).  

Осреднените показатели в международните изследвания удивително се 

приближаваха до тези, които споделяха с мен респондентите в изследването 

ми година след година. Обобщено, около 10% от заетите, около 12% от 

студентите, около 25% от пенсионерите, около 25% от домакините и около 33% 

от безработните показват изразени признаци на дистрес, тревожност и 

депресивност. Безработните са с относително по-голям риск за проблеми с 

психичното здраве не само в сравнение със заетите, но и в сравнение с другите 

групи на „несъвсем заетите”. Това, обаче, не ми даваше отговор на въпроса 

защо и как точно безработицата поражда проблеми с психичното здраве на 

хората в работоспособна възраст. Вслушвайки се в казваното ми от 

участниците в моето многогодишно вслушване в преживяванията им, аз 

формулирах първоначално плахата научна хипотеза, че има някаква важна 

системно-психодинамична причина, поради действието на която при 

оставането без работа  се „отключват” проблеми с психичното здраве на 

възрастните.  
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Беше нужно да стане 2010 - 2011 година, обаче, когато д-р Надя Матеева 

от департамента по психология в Института за изследване на населението и 

човека - БАН  обработи и публикува първите резултати от изследванията си в 

България за връзката между автентичността като многомерен психологически 

конструкт, от една страна, и благополучието, психичното здраве и  

ефективността на психотерапията и психосоциалната рехабилитация, от друга, 

за да формулирам по-ясно хипотезата, че не самата безработица, а 
преживяването на неавтентичност и себеотчуждение, което тя 
предизвиква у много хора в резултат на невъзможността им да участват в 
продуктивен групов и организационен живот, всъщност поражда 
проблемите им с психичното им здраве (2011;2012а;б;в;г;д;е; Матеева & 

Димитров (2012а;б;в;г;д;е); Mateeva & Dimitrov, 2012).  С д-р Матеева нарекохме 

тази хипотеза „А-хипотеза” или „Теория за общия ефект на 
автентичността”(„А-ефект”).  

Операционализацията на автентичността вече не беше проблем – 

разполагахме с необходимата концептуална рамка и свързаните с нея 

инструменти за измерване на многокомпонентната структура на 

автентичността, при това адаптирани за български условия. Автентичността е 

често използвано понятие във философията, изкуството, популярната култура 

и специализираните психологически и психотерапевтични изследвания.  Най-

широкото определение за автентичността я представя като автономен начин на 

живот, който е израз и отражение на реалното Аз (емоциите, чувствата, 

мислите, ценностите) на личността (Kernis & Goldman, 2005;2006; Wood et al., 

2008).  

През 2006 г. Кернис и Голдман публикуваха пространно изследване на 

историята на изследванията на автентичността в литературата и изкуството, 

философията, психологията и психотерапията. В него става ясно, че въпреки 

популярността на понятието автентичност, емпиричните изследвания върху 

автентичността като комплексен психосоциален феномен и многомерен 

психологически конструкт са съвсем малко на брой и поставят редица 

нерешени въпроси, един от които е възможността за надеждно измерване на 

автентичността като състояние и като личностна диспозиция.  
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В последните години в международните проучвания на автентичността 

като динамична и комплексна личностна диспозиция се използват два 

психометрично проверени инструмента – Authenticity Inventory („AI-3”), създаден 

от Кернис и Голдман (Kernis & Goldman, 2006), и Authenticity Scale („AS”), 

създаден от Ууд и сътр. (Wood et al., 2008).  

В настоящето изследване българската версия на Authenticity Scale („AS”), 

разработванa от Матеева (2011; 2012a) и Матеева & Димитров (2012a) в 

контекста на проучването на влиянието на груповата динамика върху 

себерефлексията и автентичността, бе използвана, за да се откроят връзките 

между съдържанието на спонтанните разкази на участниците в българското 

лонгитудно изследване и техните отговори през годините на въпросите ни за 

мотивацията им за трудово-професионална реализация и за действителната 

им позиция на пазара на труда и на работното им място.  

Макар, че авторите на оригиналните Authenticity Inventory („AI-3”) и 

Authenticity Scale (AS) използват свои независими концептуални модели за 

изследване на автентичността, които в определена степен се различават, може 

да се твърди, че общото в разбирането им е, че автентичността е начин на 

живот, на цялостно жизнено функциониране, в който човек е автор на живота си 

в съответствие със собствените си вътрешни преживявания (физиологични 

състояния, емоции, мисли, потребности и ценности) и автентичността отразява 

откритостта, искреността, спонтанността и честността на личността в психичния 

й живот, поведението и отношенията с другите.   

От тази теоретична позиция, идваща още от дълбините на античната 

гръцка философия („Познай себе си!”) и сложността на съвременната 

философия на живота, автентичността обхваща теми като себеосъзнаването, 

автономното поведение, влиянието на значимите други върху преживяванията 

и действията на личността, обективното обработване на информацията за Аз-а 

и изграждането на междуличностни отношения, отразяващи автентичното 

функциониране на субекта. При това се подчертава значението на 

автентичното поведение като израз и отражение на собствените истинни и 

дълбинни преживявания на личността, усещането за вътрешна екзистенциална 

свобода и избор „да бъдеш себе си” и „да си верен на себе си”.  
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Така например, Маслоу описва автентичното функциониране на 

личността като сърцевина на самоактуализиращия се човек (Maslow,1959). 

Индивидите, осъзнаващи в развитието си своя вътрешен свят, се отличават 

със задълбочена себерефлексия и засилена готовност да насочват 

поведението и отношенията си по един вътрешно съгласуван с реалното им Аз 

начин.  

Ценността на автентичността като многомерен психологически конструкт 

може да се разгледа и от гледната точка на връзката между автентичността, 

психичното благополучие и психичното здраве (Goldman & Kernis, 2002; Ryan & 

Deci, 2000; Wood et al.,2008; Mateeva & Dimitrov, 2012), подчертавана както от 

психодинамичната, така и от екзистенциалната, и от хуманистичната традиция 

в психотерапията.  

Например, Роджърс  определя автентичното функциониране, за който 

той въвежда термина „конгруентност” като „доверяване на собствения 

вътрешен опит” и счита автентичността за основна отличителна характеристика 

на здравия, пълноценно функциониращ човек (Rogers, 1961). Комплексната 

психодинамика на автентичността е централна тема и в изследванията на 

психоанализата, психодрамата, преживелищната и екзистенциалната 

психотерапия (Матеева, 2011;2012бвд; Матеева & Димитров, 2012в).  

Емпиричните психологически изследвания разглеждат автентичността от 

гледната точка на себеосъзнаването и автономната, вътрешно съгласувана с 

реалното Аз на личността саморегулация на преживяванията, поведението и 

отношенията с другите. Автентичността се изучава и в контекста на това 

доколко човек се чувства автентичен, истинен („верен на себе си”) и вътрешно 

съгласуван в своите емоционални преживявания, поведения и 

взаимоотношения в различни социални ситуации и роли (Sheldon et al.,1997).  

При това се достига до разбирането за автентичността като многомерен 

психологически конструкт, за надеждното измерване на който са нужни ясни 

операционализации и валиден, вътрешно диференциран инструментариум. 

Използваният от нас инструмент за изследване на автентичността като 

многомерен личностен конструкт -  Authenticity Scale („АS”) (Wood et al., 2008), е 

силно повлиян в концептуалната си рамка от теорията на Роджърс за 
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конгруентността или вътрешната съгласуваност на Аз-а, и разглежда 

автентичността като трикомпонентна структура.  

Следвайки модела, предложен първоначално от Барет-Ленард (Barrett-

Lennard, 1998), създателите на „AS” определят автентичността като 

съгласуваност между истинските вътрешни преживявания на човека, 
неговите когнитивни презентации за този вътрешен опит и външно 
разгръщащите се поведения и отношения с околните.   

Първият компонент – автентичен начин на живот, описва степента в 

която поведението е в съответствие със собственото осъзнаване на 

вътрешните преживявания на Аз-а. Вторият компонент – неприемането и 
неподатливостта на външни влияния, описва степента в която 

междуличностните отношения повлияват поведението на Аз-а. Третият 

компонент – отсъствието на себеотчуждение, позволява да се изследва 

доколко индивида е загубил връзка със самия себе си, с реалното си Аз.  

Изследванията както на оригиналната, така и на българската „AS” 

потвърждават 3-факторната структура на инструмента (Wood et al, 2008; 

Матеева & Димитров, 2012в), което позволява да се регистрират различията по 

3 субскали на автентичността с висока дискриминантна валидност и по един 

интегрален индекс за автентичност на тяхна основа.  

Измерваната с „AS” автентичност корелира положително с редица 

показатели за субективно благополучие, себеуважение, удовлетвореност от 

живота и психично здраве. AS демонстрира ниска корелация с измерителите за 

социална желателност, регистрирани с Balanced Inventory of Desirable 

Responding (Paulhus, 1984) – (r = -.09.)  В специализирано корелационно 

изследване с петфакторния личностен въпросник се установява, че 

личностните черти от голямата петорка обясняват само до 13% от дисперсията 

по субскалите на AS, което означава, че факторът автентичност е 

самостоятелна личностна характеристика (Wood et al.,2008).  

Беше ясно, че трябва да преразгледам събраните през годините 

собствени емпирични записи на казаното ми от участниците в лонгитудното 

изследване и да ги съпоставя с публикуваните резултати от множеството чужди 

изследвания като използвам операционализацията на равнището на 

автентичност като преживяване на една или друга степен на съответствие-
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несъответстие между вътрешно преживяваните и осмисляни от личността 

субективни желания и стремежи (мотивация) за трудово-професионална 

реализация чрез пълна заетост на пазара на труда и пълноценно участие в 

групов и организационен живот, от една страна, и реалната ситуация със 

заетостта в екзистенциалната действителност на изследваните. Така стигнах 

до резултатите за проверката на тази „А-хипотеза” чрез системно-

психодинамичния мета-анализ на данните от достъпните ми сравнителни и 

лонгитудни емпирични изследвания върху ефектите на безработицата върху 

психичното здраве на човека. 

Има няколко общоизвестни психологически теории за безработицата, 

без чието привличане и обсъждане, мета-анализът ми щеше да е непълен. 

Например, теорията за безпомощността и мотивационната теория 
„очаквания х валентност”(Feather, 1990) често са привличани за обяснение 

на безработицата, но те нищо ясно не ни казват за ефектите й върху 

психичното здраве на безработните. Наред с тях, в обръщение са и три други 

теоретични модела със значително влияние върху емпиричните психологически 

изследвания на психодинамиката на безработицата до този момент: 

(а) теорията за „латентната депривация” на Яхода; 

(б)„витаминната” теория на Уор; и 

(в) „теорията за „ограничената автономност” на Фрайер.  
 

Според предлагания от Яхода (Jahoda, 1983) модел на латентната 
депривация трудово-професионалната заетост в рамките на продуктивния 

групо и организационен живот на хората е институция, която освен с много 

ясната си функция да ни осигурява средства за препитание има и поне пет 

латентни или неявни психосоциални функции, които имат важно значение за 

психичното ни здраве. Заетостта (работата) и участието ни в организационния 

живот ни осигурява структуриране на времето в живота ни, създава ни 

възможности за социални контакти, налага ни да сме активни и ни ангажира с 

общи, съгласувани в интезивно взаимодействие с другите цели. Тези латентни 

фунции на заетостта, разпознавани безпогрешно и от моите дългогодишни 

събеседници в разговорите ни за мястото на труда и организационния им живот 

в жизнения им път, са свързани с базисните потребности на зрелите хора. 
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Достъпът чрез заетостта им и участието им в организационния живот до 

възможности за удовлетворяването им има пряка връзка със субективното им 

благополучие и удовлетвореността им от живота. В съвременното общество, 

според моите събеседници и според Яхода, пълноценната заетост и участието 

в организационния живот понякога се оказва единствената психосоциална 

институция, която може да изпълнява тези латентни психосоциални функции в 

що-годе задоволителна степен. Според този модел излиза, че нещо не съвсем 

редно ни се случва щом загубата на трудово-професионална заетост и място в 

продуктивния организационен живот на хората става така важна, за да се 

чувстваме генерално неудовлетворени от живота си и дори психично нездрави..  

Моите дългогодишни събеседници предложиха липсващото в 

публикациите на Яхода обяснение с една дума и тя беше „отчуждението” – 

отчуждението на съвременния човек от другите естествени и преки начини да 

удовлетворява основни свои психосоциални потребности извън трудово-

професионалната му ролева фиксация. „…Често просто не зная какво друго 

да правя, ако не съм на работа!...”, казваха ми мнозина в продължение на 

години. 

Т.нар. „витаминна” теория на Уор (Warr, 1987) си прилича с 

депривационния модел на Яхода по допускането си, че някои условия в 

средата на човека определено детерминират психичното му здраве. Такива са, 

например, възможностите за контрол, възможностите за прилагане на знанията 

и уменията ни, следването на външно зададени цели, разнообразието, 

предвидимостта на средата, достъпа до пари и други ресурси, физическата 

сигурност, възможностите за междуличностно общуване и, разбира се, 

възможностите за придобиване на субективно значим социален статус. Уор 

допуска, че тези фактори на средата в съвременните трудови екипи и в 

повечето организации, в които работим, влияят на психичното ни здраве „по 

начин аналогичен с ефектите на витамините върху физическото ни здраве” 

(Warr, 1987, p. 9).  

Моите дългогодишни събеседници безпогрешно разпознаваха ниските 

нива на тези „психосоциални витамини” в живота си в периоди на безработица 

или в периоди от живота, в които са били в организации, в които „…въобще не 

ми се ходи на работа”. Според тях, както и според Уор, ниските „витаминни” 
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нива се отразяват неблагоприятно върху личната им удовлетвореност от 

живота. И обратно, повишените им нива понякога са свързват с по-високо 

самочувствие и самоуважение, но…не винаги с по-добро психично здраве. 

Безработните според този модел са обичайно изправени пред условия, в които 

тези „психосоциални витамини” при отстраняването им от организационния 

живот са по-ограничени или дори оскъдни. Това, което научавах от тях през 

годините най-често беше, че „дефицитът” им е неприятен, но не и непознат и на 

много от работещите на пълен работен ден в добре стоящи на пазара 

организации. 

Ако тези два модела дотук са ситуативни в обясненията си, то моделът 

на Fryer (1986, 1997) за рестрикциите на автономността насочва вниманието 

ни към преживяванията и себерефлексията на самия безработен. Тази теория 

за ефектите на безработицата признава, че хората наистина са активни и 

вътрешно мотивирани същества – т.е. „…автори на живота си, стремящи се към 

целенасочено самоопределение, търсещи смислено себеизразяване; 

инициативни и желаещи да оказват влияние личности, които искат да се 

справят с предизвикателствата в живота си в съответсвие с ценностите, целите 

и очакванията си за бъдещето” (Fryer, 1997, p. 12). При безработица 

автономното авторство в живота на човека е силно ограничено или 

фрустрирано заради материалното обедняване, несигурността в бъдещето, 

сниженото социално влияние, загубата на групов, организационен и социален 

статус, и стигматизацията свързана с безработицата – все фактори, водещи до 

загуба на жизнена перспектива и възможности за смислена и относително 

свободна самоорганизация на Аз-а. Тези външно налагани ограничения на 

свободата и автономността, наблюдаващи се в съвременния свят при загубата 

на мястото на индивида на пазара на труда и в организационния живот - според 

Фрайер, - водят до проблемите с психичното здраве.  

Моите екзистенциално-психодинамично анализиращи и интерпретиращи 

хода на живота си описваха подобни ситуации с често повтарящи се изрази 

като „…не е важно какво губиш като останеш без работа, а дали знаеш какво 

и как да правиш с живота си в тази проблемна и непозната за теб житейска 

ситуация…” ; „Докато имаш работа, животът ти е до-голяма степен 

определен от това в каква организация работиш...”. 
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Безспорно, тази теория е много близко до нашата „А-хипотеза”, но 

пренебрегва една много важна обща за повечето останали без работа 

работоспособни възрастни, за която ми напомняха постоянно моите 

събеседници през годините. Става дума, че останалите без работа обикновено 

продължават силно да желаят да си намерят такава и както не един от 

събеседниците ни казваше: „…и колкото повече се стремиш да си намериш 

желаната работа, толкова повече се побъркваш и отчайваш…” Именно за 

това отчитането на тази специфична системна психодинамика на 

безработицата, останала извън обсега на модела на Фрайер, е важно 

предимство на използваната от нас операционализация на автентичността.  

Още повече, че именно тя обясняваше с думите на събеседниците ми 

защо, „само и само, за да запазят самоуважението си и психичното си здраве 

хората около мен често са готови да работят меко казано „какво ли не” и 

„къде ли не””.  

Разбира се, че безработицата е сложно, многомерно понятие, със 

ситуационни, мотивационни, ценностни, финансови, правни и…психично-

здравни аспекти. Моите „съ-изследователи” през последните 30 години, обаче, 

акцентираха най-често в разказите си за „безработицата, такава каквато я 

познаваме от личен опит” на вечните теми на екзистенциално-

феноменологичната психодинамика на кризисните преживявания: 

• „останал без работата си, започваш да се боиш, че животът ти е 

загубил смисъл и посока…”; 

• „…самотно ти е и…бъдещето те тревожи..”; „..губиш перспектива… 

и се чувстваш загубен, обречен, ненужен…”;  

• „вече не си…и не би могъл да си самия себе си…”; 

• „готов съм да приема и ниско платена работа, само и само да работя 

заедно с други хора и да съм полезен с нещо...”.  

 

Нито една от представените дотук теории не ми даваше експлицитно и 

пълно обяснение за източниците на тези откровения. Нужна беше друга 

психологическа променлива, за да вникна в механизмите на подобно 

симптомообразуване. 
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Няколко теории от различни изследователски области се опитват да 

предложат решения на дилемата като посочват, че хората имат тенденция към 

това да  използват психиката си, за да редуцират афективно-мотивационните, 

когнитивните и поведенчески несъответствия (дисонанси), защото тези 

несъответствия са пряко свързани с неблагоприятни резултати  като 

нарастване на тревожността, психичния дистрес или неудовлетвореността от 

живота (Festinger, 1957; Holland, 1985; Miller, 1959; Rogers, 1957; Lawler, 1973).  

Според теорията за вътрешната съгласуваност на  Граве (Grawe, 

2004), ние, хората, се стремим към постигане на „съответствие” между целите и 

желанията си, от една страна, и възприятията си за осъщестяването им в 

реалността, в поведението си и в социалните си роли, от друга. Високите нива 

на това несъответствие са в основата на формирането и поддържането на 

психопатогенните условия (Berking, Grosse-Holtforth, & Jacobi, 2003). Теориите 
за „несъответствието”(Holton, Lee, & Tidd, 2002) директно отвеждат до 

същността на нашата „А-хипотеза”, а именно разкриват възможната роля на 

преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение в психопатогенезата при 

безработица.  

По мое мнение, преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение 

сред изследваните от мен през годините безработни не са нищо друго освен 

функция от психодинамиката на несъответствията между желанието за нещо 

екзистенциално значимо, субективно ценно и дори нормативно очаквано и 

културно предписвано като възможността за достойна трудово-професионална 

реализация и място в организационния живот на хората, от една страна, и 

възприятията, че то е невъзможно, неосъществимо, нереалистично в 

действителността, в конкретните условия на живота, поведенията ни и 

отношенията ни с другите и света в момента.  С най-простички думи, идващи от 

дългогодишните ми „сътрудници”: 

• ”…да си безработен означава, че си попаднал в живот, който 

всъщност не искаш, не си избрал да живееш…”; 

• „…животът те е поставил в ситуация, в която не си избрал да си, но 

и не можеш да напуснеш…такъв какъвто всъщност си…” 

• „чувстваш, че обществото няма нужда от теб в своите 

организации...”. 
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 Описваното състояние на несъответствие най-точно се съгласува с 

предвижданията на теориите за автентичността като многомерен 

психологически конструкт, включващ контрандикативно  и компонента 

„себеотчуждение” (Wood et al.,2008). Но то също така е най-близко и до преките 

причини за проблемното психично здраве не само при безработните, както ни 

разказват изследователите на автентичността. И така, възниква въпросът: 

„Кога това „несъответствие”, преживявано по законите на системната 

психодинамика като усещане, чувство, рефлексия за неавтентичност и 

себеотчуждение в собствения живот е най-силно, и евентуално най-

патогенно при работоспособните безработни?”  

Отговорът идва едновременно от две места – от моите дългогодишни 

събеседници и от последните сравнителни лонгитудни изследвания на 

ефектите на безработицата (Paul & Moser, 2006), и е много простичък – 

„…когато безработния силно желае да си намери работа и да е част от 

организирана и продуктивна човешка организация и общност, а това се 

оказва непостижимо, или… когато всяка достъпна за човека работа вече 

няма нищо общо с автентично желаната от него!” Какво още допринася за 

тези преживявания на неавтентичност и себеотчуждение ми отговариха 

участниците в лонгитудното проследяване.  

На първо място, силата на вътрешната мотивация за намиране на 
работа и организационна позиция и роля, заедно с няколко други фактора 

като образованието и равнището на придобита професионална квалификация и 

компетентност, етапът в жизнения цикъл, в който се намира безработния, полът 

и особеностите на личностната му структура. Тези „наивни” открития 

систематично се потвърждават и от специализираните изследвания, 

независими от този локален системно-сиходинамичен мета-анализ (Gallie & 

Vogler, 1994). От значение са ценностите и нормативните убеждения относно 

труда, кариерата, организационния живот и трудово-професионалната 

реализация, и тяхната роля за психосоциалната реализация на личността – 

„отдадеността на труда” или „субективната му значимост за Аз-а” (Warr, Cook, & 

Wall, 1979, p. 130) като относително стабилна личностна диспозиция (Jackson, 

Stafford, Banks, & Warr, 1983), формираша се в резултат от процесите на 

социализация от детството до старостта (Kanungo, 1982, p. 342; Paterson & 
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O’Driscoll, 1989; Shamir, 1986) и налагаща на хората в работосопособна възраст 

„етиката” и „приоритетността” на усърдната и дисциплинирана работа и 

аскетизма пред отдиха и забавленията в живота(Mirels & Garrett, 1971; Cook, 

Hepworth, Wall, & Warr, 1981; Furnham, 1984; Shamir, 1986; Feather & O-Brien, 

1986).   

Ето какво ми казваха в прав текст по този въпрос моите съ-

изследователи през годините:  

• „…безработицата ме удари жестоко, защото аз съм от хората, 

които много обичат да се трудят и да го правят заедно с други 

хора…”; 

•  „…работата ми беше и е най-важното за мен в живота, дори и в 

момента, когато я  загубих и се оказа, че никъде не ми предлагат 

условията, с които бях свикнал през годините усилен труд…”; 

• „…всичко, в живота ми се върти около моята работа в точно тази 

организация, просто не ми се мисли, какво ще стане с мен и 

семейството ми, ако я нямам….”; 

• ”…мразя да съм толкова безработна…”; 

•  ”…дори да ми плащаха много само и само да не работя, пак бих 

започнал работата, която имам сега…”; 

• „…знам, че работата е само част от живота, но при мен така стана, 

че тя се оказа целия ми живот…”; 

• „…поглеждам назад и какво: цял живот само работа, работа и пак 

работа…”; 

• …смисълът на живота ли…ами да се посветиш на интересна и 

полезна професия като моята заедно с колеги като моите…”; 

• „…в центъра на живота на всеки самоуважаваш се мъж е…работата 

му и авторитета му в организацията, в която работи …”; 

• „..дааа, не би било зле да е вярно, че който не работи не трябва да яде, 

но не е…”; 

• „…хората, които се провалят в живота си просто са много 

мързеливи…”; 

• „…усърдната работа ме направи по-добър и отговорен, зрял човек…”. 
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Целта на моя първи системно-психодинамичен мета-анализ беше да 

съпоставя събраните от мен емпирични данни  с тези в другите публикувани по-

рано сравнителни и лонгитудни изледвания и да проверя хипотезата дали и 
как безработните се отличават от работещите по своите преживявания за 
неавтентичност и себеотчуждение при описването на желанието си за 
трудово-професионална реализация. Очакването беше, че двете групи няма 

да се различават съществено по отношение на това желание, което би 

означавало, че при безработните и при работещите усещанията за 

неавтентичност и себеотчуждение в реалната им житейска ситуация би 

следвало да са израз от възприеманото несъответстве между желания и 

действителност.  

При това исках да проверя дали лонгитудните проучвания потвърждават 

собствените ми наблюдения, че силата на тази мотивация е стабилна във 

времето и не се влияе съществено от това дали човек е зает или е безработен. 

За целта проучих всички публикации по темата в базата данни PsycINFO и 

събраните в мета-анализа на Пол и Мозер (Paul & Moser, 2006), и проследих 

как айтъмите в използваните в откритите публикации методики за измерване на 

мотивацията за трудово-професионална реализация на пазара на труда 

съвпадаха със записите в собствения ми архив от свободно споделени 

самоописания на мотивацията за трудово-професионална реализация в 

организаципнния живот, споделени както от работещи, така и от безработни 

участници в лонгитудното ми изследване между 1984 и 2014 г.  Използвайки 

процедурите за мета-анализ, предложени от Боренстийн и Ротщайн (Borenstein 

& Rothstein, 1999), съпоставих показателите за значимост на различията на 

средните (d(Cohen) ) при собствената си извадка и в извадките на чуждите 

изследвания.  

В обсега на мета-анализа попаднаха 27 проучвания с 30 независими 

изследвани извадки с общо над 21000 изследвани, в които се докладват 

сравнителни данни за вътрешната мотивация за трудово-професионална 

реализация на безработни и работещи. Както в моята извадка (n=358), така и в 

30 чужди извадки (n=21245) средните за мотивацията за трудово-

професионална реализация в организационен контекст са малко по-ниски при 

безработните, но тази разлика не е статистически значима (d(Cohen)=0.08;n.s. – в 
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чуждестранните изследвания; d(Cohen)=0.15;n.s. – в българската извадка). Както в 

собственото ми изследване, така и в мета-анализа на 27-те аналогични 

проучвания не бяха установени и статистически значими модерационни ефекти 

на другите контролирани променливи -  пол, възрастова група, образователно 

равнише и продължителност на безработицата.  Диапазонът, в който варираха 

средните за мотивацията за трудово-професионална реализация в 

организационен контекст при безработните и работещите беше сходен в 

българската извадка и в по-рано публикуваните независими от моето 

чуждестранни изследвания – от 23.4% дo 92.0% от максималния бал при 

безработните в чуждестранните проучвания и от 26% до 89% - при 

безработните в българския лонгитуд. Тенденциите са сходни и при работещите 

– диапазон от 37.9% to 92.8% от максималния бал при чуждестранните 

проучвания и диапазон от 39% до 87%. – в българското изследване. При мета-

анализа на резултатите само от лонгитудните изследвания  бяха установени 

високи и статистически значими положителните тест-ретест корелации през 

среден интервал от 10 месеца в чуждестранните изследания и 16.5 месеца – в 

българското. Осредненият коефициент на корелация в чуждестранните 

изследвания е r = .59 (p<.001), а в българското изследване е r =.54 (p<.01), 

което дава основание да се приеме, че мотивацията за трудово-професионална 

реализация е стабилна диспозиционна характеристика на личността и не се 

влияе съществено от размера на тест-ретест интервала и от статуса на 

заетостта на изследваните. Единственото изключение е при хората, които са 

останали безработни между първото и второто измерване. Както в 

чуждестранните изследвания, така и в българското, загубата на работа в 

периода между първата и втората регистрация на мотивацията за трудово-

професионална реализация води до снижаване на мотивацията, но тя отново 

не е статистически значима. Намирането на работа при изследваните, които са 

били без работа при първото измерване също не води до статистически 

значимо нарастване на мотивацията при второто измерване както в 

българското изследване, така и в по-рано публикуваните чуждестранни 

изследвания. Сравнението на лонгитудните данни за дългосрочно 

безработните в моето и в чуждестранните изследвания не дава основание да 

твърди, че с нарастване на продължителността на периода, през който хората 
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са останали без работа, равнището на мотивацията им за трудово-

професионална реализация се снижава статистически значимо. Стабилни са 

нивата на мотивация за трудово-професионална реализация и при хората, 

които продължително успяват да запазват заетостта си на българския, и на 

чуждестранния трудов пазар. 

Мета-анализът установи, че няма статистически значими разлики в 
равнището на мотивацията за трудово-професионална реализация в 
организационна среда между безработните и работещите у нас и в 
чужбина. Наистина нивото на тази мотивация е по-високо при работещите (и в 

двете популации) и по-високо при изследваните безработни в чуждестранните 

изследвания, но и двете разлики отново не са статистически значими. Това 

говори за значително сходство: първо, между тенденциите в българското 

лонгитудно изследване и тенденциите в около 30 аналогични изследвания, 

публикувани през последните 20-25 години в чуждестранната научна 

литература, и, второ, между мотивационния профил на безработните и 

работещите българи и чужденци.  

Очевидно, мотивацията за трудово-професионална реализация в 
организационна среда е една относително стабилна личностна 
диспозиция – смислово близка до общата идея за „трудолюбието”, - която 
не се повляява радикално от продължителността на безработицата.  

 

Това позволява да обобщя, че получените данни дават първоначално 

основание да се подкрепи „А-хипотезата” – безработните както у нас, така и в 
около 30 аналогични чуждестранни изследвания докладват относително 
високи нива на мотивация за трудово-професионална реализация на 
пазара на труда, които са „несъответстващи” на реалното им място на 
него и са съгласувана с модела ни предпоставка за преживяване на 
неавтентичност и себеотчуждение. За разлика от тях, пълноценно заетите 

докладват не много по-високи нива на мотивация, които „съответстват” на 

текущата им благоприятна ситуация на пазара на труда. Двете групи, обаче, не 

се различават статистически значимо в мотивационните си нива, а 

съпоставката на лонгитудните данни демонстрира, че както у нас, така и в 
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чужбина равнището на тази мотивация не се повлиява лесно от участието 

на/изключването от пазара на труда на работоспособните възрастни.  

 

Всъщност, оказва се, че има поне две, качествено различни групи, 
които преживяват неавтентичност и себеотчуждение – групата на 
безработните, които са силно мотивирани за трудово-професионална 
реализация на пазара на труда и пребиваващите там като работещи на 
пълен работен ден, които имат ниска мотивация за трудово-
професионална реализация в рамките на сегашната си заетост. Именно от 

тези две групи идваха паралелно наглед парадоксално сходните описания за 

преживявания на неавтентичност и себеотчуждение, покриващи се със 

съдържанието на айтъмите в подскалите за неавтентичен живот и 

себеотчуждение на Методиката за изследване на автентичността (Authenticity 

Scale) на Wood et al. (2008):  

• ”Не знам какво наистина чувствам дълбоко в себе си”;  

• „Имам чувството, че не се разбирам добре”;  

• „Чувствам се откъснат от своето „истинско Аз””;  

• „Не живея в съответствие със собствените си ценности и 

убеждения”; 

• ”По-добре е да си приет от останалите, отколкото да си верен на 

самия себе си”; 

• „Чувствам се отчужден от самия себе си” и т.н. 

 

Задачата на втория ми системно-психодинамичен мета-анализ беше да 

се провери дали пораждащите преживявания на неавтентичност и 
себеотчуждение като гореописаните „несъответстващи” на 
действителната заетост и организационна включеност нива на мотивация 
за трудово-професионална реализация са свързани (корелират) със 
симптомите на психичен дистрес и проблемно психично здраве. Първата 

конкретна подхипотеза беше, че безработните и организационно изключените 

ще показват повече симптоми на дистрес и проблемно психично здраве както в 

български условия, така и в международен план. Втората подхипотеза 

допълваше картината с допускането, че и заетите, текущо незастрашени от 
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безработица и организационно изключване българи и чужденци, които имат 

ниски нива на мотивация за трудово-професионална реализация в условията 

на сегашната си заетост и организационна ангажираност, също ще показват 

повече симптоми на дистрес и проблемно психично здраве, опосредствани от 

преживяванията им за неавтентичност и себеотчуждение на екзистенциалната 

им ситуация на неудовлетворени от условията и резултатите на труда и 

организационния си живот. Също така очаквах, че данните от лонгитудните 

проучвания, независимо от това къде са правени – в България или в чужбина, 

ще докажат, че силата на мотивацията за трудово-професионална реализация 

и организационно ангажиране ще влияе върху промените в психично-здравния 

статус на изследваните като функция от промените в статуса им на пазара на 

труда и организационния живот на хората в обществото.  

В литературата бяха открити 42 чуждестранни изследвания с 55 

независими извадки, обхващаши почти 15000 изследвани в различни страни, за 

които се проследяват взаимовръзките между статуса им на пазара на труда 

(„безработен – зает”) и психично-здравния им статус (Paul & Moser, 2006). 

Получените у нас и в чужбина емпирични данни говорят напълно в подкрепа на 

„А-хипотезата” ни – преживяването на неавтентичност и себеотчуждение се 
наблюдава и при двете основни групи:  

(а) при временно и хронично безработни и организационно изключени с 

висока мотивация за трудово-професионална реализация и организационна 

ангажираност („трудолюбивите безработни”), 

и (б) при заетите и социално ангажирани с ниска мотивация за трудово-

професионална реализация в текущата им работа и организационна среда 

(„нетрудолюбивите заети”).  

При това, и при двете групи, които преживяват високо равнище на 

неавтентичност и себеотчуждение и го описват на феноменологично ниво с 

езика на „AS” методиката за изследване на компонентите на автентичността на 

Ууд и сътр. (Wood et al., 2008),  има по-висoки положителни корелации между 

това преживяване и редица показатели за проблемно психично здраве.  

Изследваните в чуждестранните проучвания, които имат постоянна 

работа, но и ниска мотивация за трудово-професионална реализация в нейните 

текущи организационни рамки демонстрират по-високи нива на дистрес, по-
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чести признаци за депресивност и тревожност, и по-ниски нива на субективно 

благополучие и самоуважение (Paul & Moser, 2006). В български условия 

корелациите между преживяването на неавтентичност и себеотчуждение при 

работещите, на възраст между 25 и 55 години са в диапазона от r = - .25;p<.01 - 

за самоуважението им от .21; p<.01 до r = .39; p<.01 - за комплексната 

симптоматика на психичния дистрес, включваща повишена депресивност, 

тревожност и психосоматични оплаквания.  

Осреднените корелации са по-високи при променливите, които описват в 

негативни симптоматични термини наличието на проблеми с психичното здраве 

(дистрес, депресия и тревожност), в сравнение с тези показатели за 

положителните психично-здравни дименсии (самоуважение и субективно 

благополучие).  

Наблюдаваните статистически значими положителни корелации (p<.01) 

разкриват, че както у нас, така и в чужбина, преживяванията на неавтентичност 

и себеотчуждение, както при безработните, така при работещите, са свързани с 

проблеми с психичното им здраве – повишена тревожност, депресивност, 

психичен дистрес, снижено самоуважение и субективно благополучие, по-чести 

психоматични оплаквания.  

В групата на хората с преживявания за неавтентичност и 

себеотчуждение, безработните и у нас и в чужбина демонстрират по-високи 

нива на тревожност, депресивност и психичен дистрес, а работещите  - по-

голям спад в самоуважението и субективното благополучие.   

Полът и възрастта, както у нас, така и в чужбина, нямат статистически 

значима модерационна роля в наблюдаваната взаимовръзка „неавтентичност – 

проблемно психично здраве” както при безработните, така и при работещите.  

Подобна статистически значима роля има, обаче, образователното 

равнище (p <.01). Така връзката „преживяване за неавтентичност – проблемно 

психично здраве”  е по-силна при безработните българи и чужденци с по-ниско 

образователно равнище, които демонстрират и по-изразени симптоми на 

дистрес (Q=16.60, p<.001 – в международните изследвания; Q=21.02, p<.01 – в 

българската извадка), на депресия (Q = 15.70, p<.001 – вчуждестранните 

изследвания; Q=18.40, p<.01 – в български условия), и на тревожност 

(Q=6.19,p<.05 – извън България; Q=19.00,p<.01 – в България). Очевидно, 
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образователното равнище опосредства връзката между преживяванията на 

неавтентичност и себеотчуждение, и най-неблагоприятните показатели за 

проблемно психично здраве – дистреса, депресивността и тревожността.  

При съпоставката на данните от лонгитудните изследвания беше 

установено, че при хората, които са загубили работата си между двете 

измервания на мотивацията им за трудово-професионална реализация и 

организационна включеност средното нарастване на корелацията между 

преживяванията за неавтентичност и себеотчуждение, и равнището на 

психичен дистрес е r = .10 (n.s.) – в чуждестранните изследвания и r = .19 – в 

българската извадка (p<.05).  

Това показва, че когато хората с висока мотивация за трудово-
професионална реализация и организационна включност загубят 
работата си и бъдат отстранени от организационния живот, последващата 
връзка между преживяванията им за неавтентичност и себеотчуждение в 
новата за тях екзистенциална ситуация на безработни и симптомите на 
проблемно психично здраве е по-силна отколкото същата връзка при 
останалите без работа, но с ниска мотивация за трудово-професионална 
реализация и организационна включеност. Този ефект на преживяването на 

неавтентичност и себеотчуждение в чуждестранната извадка не е 

статистически значим, но в български условия покрива минималните 

изисквания за статистическа значимост.  

При безработните, които между двете измервания са успели да си 

намерят постоянна работа, взаимовръзката между преживяванията за 

неавтентичност и себеотчуждение, и подобренията в психично-здравния им 

статус е отрицателна, но статистически незначима и при чуждестранните, и при 

българските измервания. Силна и статистическа значима в български условия е 

само корелацията между нивото на мотивацията за трудово-професионална 

реализация и организационна включеност, и снижаването на психичния дистрес 

при намирането и/или запазването на работата.  

Корелациите са в диапазона: r = .20; p<.05 – за намерилите нова работа, 

до r = .17; p<.05  - за запазилите си неудовлетворящата ги работа. Това 

означава, че когато безработните с висока мотивация за трудово-
професионална реализация и организационна включеност, пораждаща у 
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тях преживявания на неавтентичност и себеотчуждение все пак успеят да 
започнат работа, снижаването на дистреса и психично-здравните им 
проблеми е по-изразено от това при безработните с ниска мотивация за 
трудово-професионална реализация на пазара на труда, които запазват 
работата си. Намирането на работа и организационна позиция и роля от 

хората, които преживяват по-високи нива на неавтентичност и себеотчуждение 

в условията на безработица и организационна изключеност води до по-

забележими подобрения в психично-здравния им статус.   

И в двата случая, преживяванията на неавтентичност и 
себеотчуждение и при работещите с ниска мотивация за трудово-
професионална реализация и организационно ангажиране, и при 
безработните с високи нива на тази мотивация, се наблюдават повече 
проблеми с психичносто им здраве.  

 

Системната психодинамика на автентичността, очевидно, е в основата на 

взаимовръзката между заетостта, организационната включеност и психичното 

здраве. Лонгитудните проучвания частично подкрепят „А-хипотезата” – 

преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение винаги имат отрицателни 

лонгитудни ефекти върху психичното здраве, но тези ефекти, макар и видими, 

не са статистически значими и у нас, и в чуждестранните изследвания, което 

може да се дължи на относително малките подизвадки (N=31 в България и N= 

159 – извън България).  

Вторият системно-психодинамичен мета-анализ доказва, че 

преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение корелират 
положително със симптомите на проблемно психично здраве. Да работиш 

някаква работа, имайки ниска мотивация за трудово-професионална 

реализация в нея, и да си останал без работа при висока мотивация за 

трудово-професионална реализация и организационна включеност води по 

различни пътища до силни преживявания за неавтентичност и себеотчуждение 

в екзистенциалната ти ситуация и това допринася за появата на редица 

симптоми за психично-здравни проблеми, снижено самоуважение и субективно 

усещане за благополучие.  
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Преживяванията за неавтентичност и себеотчуждение са пряко свързани 

с проблемното психично здраве  при безработните, и при работещите, но при 

диаметрално противоположни нива на вътрешната им, т.е. свързана с реалното 

им Аз мотивация за трудово-професионална реализация на пазара на труда и 

участие в продуктивен организационен живот. Това потвърждава и по-ранните 

наблюдения за ролята субективната значимост на труда в опосредстването на 

взаимовръзката между личностната автентичност и удовлетвореността от 

условията и резултатите на собствения труд при заети с висок социално-

икономически статус и висок трудов морал (Матеева & Димитров, 2012б).  

Фактът, че образователното равнище е важен опосредстващ фактор на 

връзката между неавтентичност и себеотчуждение, и повишените нива на 

тревожност, депресивност и дистрес, е важна емпирична находка за 

програмите за психосоциална, трудово-професионална и организационна 

рехабилитация на безработните – както у нас, така и в чужбина.  

Общият ефект на автентичността („А-ефект”) върху психичното 
здраве е емпирично доказан и може да се твърди, че се наблюдава като 

действащ ефективно симптомообразуващ системно-психодинамичен 

механизъм не само при безработните в условия на кризата, но и при 

работещите на пълен работен ден, но с ниска трудова удовлетвореност и 

снижена мотивация за трудово-професионална реализация в текущия им 

организационен контекст. Този общ „А-ефект” действа в различни социално-

икономически условия, при различни нива на мотивация за трудово-

професионална реализация, при различни групи симптоми за психично-

здравени проблеми, и не на последно по важност място, той е валиден 

обяснителен механизъм за взаимовръзката между безработицата, 

организационното изключване и проблемното психично здраве.  

Интересно е да се отбележи, че само чрез него може да се направи 

логична интерпретация на фактите от лонгитудните наблюдения у нас и в 

чужбина, разкриващи че безработните с ниска мотивация за трудово-

професионална реализация и организационна включеност, които всъщност не 

преживяват екзистенциалната си ситуация като неавтентична и 

себеотчуждаваща ги, не показват значими подобрения в психично-здравния си 

статус след намиране на постоянна и дори по-добре заплатена от последната 
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им работа. Нещо повече, именно след започването на тази работа и при 

запазване на ниската си мотивация за трудово-професионална реализация и 

организационно участие те изпадат в наглед парадоксалната екзистенциална 

ситуация да се чувстват себеотчуждени и неавтентични на новото си работно 

място. 

Системно-психодинамичната теория за „общия ефект на автентичността” 

(„А-ефекта”) твърди, че преживяването на нарастващо несъответствие между 

вътрешните мотиви, чувства, желания и преживявания на личността по 

отношение на трудово-професионалната й реализация на пазара на труда и 

организационната й включеност, от една страна, и възприятията за тяхната 

действителна и потенциална реализация в живота като неавтентичност и 

себеотчуждение, покриващо се с индикаторите на Authenticity Scale (Wood et al., 

2008), от друга, е отличителната системно-психодинамична характеристика на 

безработицата и отстраняването от организационния живот.  

Теорията за „А-ефекта” твърди също, че липсата на автентичност в 

преживяванията, поведението и отношенията на човека с другите хора в 

съвместния им трудов и организационен живот е с психопатогенен потенциал 

не само при безработните, но и при заетите, при студентите, при пенсионерите, 

и при домакините, които споделят, че се чувстват неавтентично и отчуждени от 

себе си в конкретната си екзистенциална ситуация. В проведените два 

системно-психодинамични мета-анализа на известните към този момент данни 

от сравнителните и лонгитудните изследвания, проведени в множество страни  

установих, че както при безработните, така и при заетите на пълен работен ден 

възникват специфични условия за действието на общия ефект на 

автентичността като ранен и валиден предиктор на психичното здраве, 

самоуважението и субективното благополучие. Безработните, обаче, 
преживяват неавтентичност и себеотчуждение, когато поддържат високо 
(над средното за популацията) ниво на вътрешна мотивация за трудово-
професионална реализация на пазара на труда и организационна 
включеност.  

При работещите, обратно, преживяванията за неавтентичност и 
себеотчуждение са свързани с ниската им мотивация за трудово-
професионална реализация на текущото им работно място и 
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генерализираната неудовлетвореност от условията и резултатите от 
труда им в организацията, от която са част. Това обяснява еднозначно защо 

интензивните преживявания за неавтентичност и себеотчуждение и при 

безработните, и при работещите, а и при групите, стоящи встрани от основния 

пазар на труда: студенти, пенсионери и домакини, винаги са валиден 

предвестник за текущи и предстоящи проблеми с психичното здраве.  

И оттук, психосоциалната, трудово-професионалната и социалната 

(организационната) рехабилитация на автентичността има централно значение 

за ефективността на програмите за професионална помощ и при другите групи, 

ако се вземе под внимание системно-психодинамичната специфика на 

ситуацията им. Извод, чиято валидност се потвърждава не само в българските 

наблюдения, но и в многобройните чуждестранни изследвания, обхванати в  

току-що представените мета-анализи.  

Разбира се, работата ни с „А-ефекта” на този етап има известни 

ограничения, които могат да бъдат преодолени с още по-задълбочена и 

мащабна научно-изследователска и приложна работа в бъдеще. Системно-

психодинамичната теорията за общия ефект на автентичността в най-обобщен 

вид твърди, че дистреса и проблемното психично здраве се дължат на 

преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение, които при повечето 

работоспособни възрастни възникват поради несъответстие между реалната 

им позиция на пазара на труда и в организационния им живот, и запазеното им 

над средното за популацията ниво на вътрешна мотивация за лична трудово-

професионална реализация и организационна включеност. Пълноценната 

проверка на тази хипотеза е почти невъзможно само със сравнителни 

изследвания на групите от безработни и заети. Ето защо, възможността да се 

направи мета-аналитичен преглед и на резултатите от местните и 

чуждестранните лонгитудни проучвания е с огромно значение за валидизацията 

на системно-психодинамичната теория за влиянието на автентичността.  

В първия системно-психодинамичен мета-анализ намерих емпирични 

доказателства, че равнището на вътрешна мотивация за трудово-

професионална рреализация и организационна вклюеност е относително 

стабилно във времето и не зависи от флуктуациите в заетостта при едни и 

същи хора в продължителен период от време. Тези резултати ми дават 
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основание да отхвърля алтернативните интерпретации за обратна причинно-

следствена връзка между проблемното психично здраве и преживяванията на 

неавтентичност исебеотчуждение в контекста на изследването на ефектите на 

безработицата и организационното изключване. При наличието на вътрешни, 

присъщи на реалното Аз на личността и устойчиви във времето мотиви, 

желания, стремежи като наблюдаваната от нас и други автори в лонгитуден 

план мотивация за трудово-професионална реализация, е по-логично да се 

допусне, че именно те участват изпреварващо в психодинамиката на 

възникването на екзистенциалните преживявания за неавтентичност и 

себеотчуждение, и така детерминират опосредствано и специфично чрез „А-

ефекта” симтомообразуването, водещо до неблагоприятни промени в психично-

здравния статус и на безработните, и на работещите, и на алтернативно 

заетите и на стоящите встрани от пазара на труда.   

Разбира се, данните в подкрепа на тази теория са само първоначални, 

основават се на твърде малки изследвани извадки, и по-скоро разкриват 

тенденции (Мета-анализ 2), отколкото да дават неопровержими доказателства. 

Липсата на статистическа значимост при някои от изследваните взаимовръзки 

между неавтентичността и себеотчуждението, от една страна, и проблемно 

психично здраве се дължи най-вероятно на малкия размер на извадките с 

изследвани безработни в лонгитуден план. Обнадеждаващо е, обаче, че 

разполагаме с огромен обем все още необработени данни, а също така, че 

самите участници в това лонгитудно проучване, без да са запознати с теорията 

за общия ефект на автентичността използват спонтанно в самоописанията на 

различни свои преживявания диагностичния език, въведен от създателите на 

двата основни концептуални модела и свързаните с тях психометрични 

инструменти за анализ на автентичността като многомерен психологически 

конструкт (Wood et al.,2008).  

Прилагането на системно-психодинамичната теория за „А-ефекта” 
позволява да се обясни защо и как безработните с висока мотивация за 
трудово-професионална реализация и организационна включеност  - 
както у нас, така и по света, - се оказват най-голямата и особено рискова 
група по отношения на психично-здравния им статус. Разбира се, подобни 

данни се докладват частично и от други автори (Banks & Henry, 1993; Hannan, 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1006 

 

ORianin, & Whelan, 1997), но за първи път тук и сега се прави опит за тяхното 

сравнително, дълбочинно и мета-аналитично обобщение.  

Що се отнася до социално-психологическата теория за безработицата 

смея да твърдим, че предложеното тук системно-психодинамично разбиране за 

общия ефект на автентичността е специфично и логично надграждане на 

традиционните модели, които разгледах в началото на тази част от книгата. Без 

да оспорвам валидността им, смятам, че направените мета-анализи разкриват 

нови и значими причинно-следствени връзки, които са полезни за разбирането 

на ефектите на безработицата и организационното изключване.  

За разлика от  ситуативно-контекстуалните теории на Яхода (Jahoda, 

1983) и Уор (Warr, 1987), системно-психодинамичната теория за „А-ефекта”, 

която ви предложих тук се фокусира върху дълбинните преживявания на 

неавтентичност и себеотчуждение, които опосредстват мощно възприятията, 

поведенията и отношенията на хората в условията на безработица и 

организационно и социално изключване.  

За разлика от Фрайер (Fryer, 1986, p.16), който подчертава, че 

безработицата ограничава възможностите на Аз-а да планира живота си и да 

осъществява автономно самоопределение, предлаганата тук теория за 

автентичността разкрива интимните и често напълно несъзнавани механизми 

на формирането на потенциално психопатогенните преживявания на 

неавтентичност и себеотчуждение при безработните с висока мотивация за 

трудово-професионална реализация и организационна включеност. Тя също 

така ни обяснява, за разлика от модела на Фрайер, как така хора, които имат 

работата и организационната ангажираност, за което копнеят безработните, 

също преживяват високи нива на неавтентичност и себеотчуждение и не много 

по-рядко страдат от сходни проблеми с психичното си здраве. Интересно 

предимство на предлагания от системно-психодинамичен модел е неговата 

относителна независимост от контекста.  

Теоретично, безработните и организационно изключените, но 

работоспособни хора по целия свят, за които са налице екзистенциално-

психодинамичните преживявания на неавтентичност и себеотчуждение са с 

най-висок психично-здравен риск и се нуждаят от по-ефективни професионално 

обмислени програми за психосоциална, трудово-професионална и 
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организационна (социална) рехабилитация. Нашата (на мен и на д-р Матеева) 

системно-психодинамична теория за „А-ефекта” разширява обхвата на тези 

специфично съгласувани с предвижданията й програми и към преживяващите 

неавтентичност и себеотчуждение работещи, студенти, пенсионери и домакини, 

просто защото доказва, че автентичността на преживяванията, поведението 
и отношенията на хората е общ екзистенциално-психодинамичен фактор в 
основата на положителните промени в психичното здраве на всички 
човешки същества, във всички етапи от жизнения им път, в различни 
културни и социално-икономически условия.  

Това, че тя обяснява еднозначно и психодинамиката на 

неблагоприятните ефекти на безработицата, организационното и социално 

изключване  върху психичното здраве на хора от различни страни, живели в 

различни периоди в рамките на последните три десетилетия и принадлежащи 

към много различни социални групи и култури, само говори в подкрепа на 

обяснителната й мощ. 

В чисто практичен план може да се каже, че системно-психодинамичните 

изследвания върху безработицата, организационното и социалното изключване 

често се критикуват, че обвиняват самите потърпевши за състоянието и 

проблемите им (Fryer & Fagan, 2003). Теорията за общия ефект на 

автентичността, обаче, не обвинява безработните и организационно 

изолираните работоспособни граждани, че се чувстват неавтентични и 

себеотчуждени, защото са запазили дълбоко в себе си искрената си и висока 

вътрешна си мотивация за пълноценна трудово-професионална реализация на 

пазара на труда и пълноценно участие в организационния и социалния живот. 

Нещо повече – както вече показах, - подобни психопатогенни преживявания на 

неавтентичност и себеотчуждение се наблюдават (при други специфични 

условия) и при напълно заетите, при студентите, пенсионерите и домакините, а 

и при много организационни лидери и мениджъри. И то не само в България, а и 

по целия свят.  

Споделените тук емпирични резултати дават нови възможности за 

създаването на наистина ефективни социални политики и конкретни програми 

за психосоциална подкрепа на всички тези рискови социални групи, в това 

число и на безработните и временно или по-продължително изключени от 
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продуктивен организационен живот хора. В досегашната практика на подобни 

програми – по мое наблюдение, - често се набляга на мотивацията на 

безработните да полагат допълнителни усилия за трудово-професионалната си 

реализация.  Това - в съответствие с предвижданията на представения тук 

теоретичен модел и емпиричните находки, - обяснява защо тези програми 

често имат точно обратния на търсения ефект – т.е. засилват преживяванията 

на неавтентичност и себеотчуждение на безработните, а оттук и равнището им 

на дистрес, депресивност, тревожност (Fryer, 1999). Това е особено 

забележимо при хората с по-ниско образование.  

Системно-психодинамичният  модел поставя изискването социалните 

политики и програмите за психосоциална рехабилитация, тренинг, 

преквалификация, социално и психологично подпомагане на безработните да 

отчитат системно-психодинамичните процеси, водещи до преживявания за 

неавтентичност и себеотчуждение при хората с ценностно-мотивационен 

профил, в който трудово-професионалната реализация и организационната 

ангажираност е сред най-изразените и устойчиви лични мотиви. Ефективната 

психосоциална подкрепа за тези групи безработни следва да се насочва по-

специфично към формирането на значими за тях умения, но на фона на 

подобрената рефлексия на безработните върху екзистенциалната 

психодинамика и върху превенцията и удържането на психопатогенните ефекти 

на преживяваните от тях неавтентичност и себеотчуждение. Традиционните 

мотивационни тренинги за безработни са препоръчителни само за тези 

подгрупи, в които са установени ясни индикации за мотивационни дефицити в 

личната ценностна ориентация към трудово-професионална реализация и 

организационно участие. Според мен високо мотивираните за трудово-

професионална реализация и организационно участие безработни се нуждаят 

по-скоро от: 

(1) подобрено социално и информационно обслужване за възможностите 

на нишите в пазара на труда, към които те вече са ориентирани мотивационно 

и квалификационно, 

(2) достъп до системно-психодинамична и преживелично-ориентирана 

групова психосоциална работа и психотерапия, насочени към превенция на 

психично-здравните рискове,  
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и в никакъв случай, от (3) вторично фрустриращи ги „неавтетични”, 

бюрократично схематизирани мотивационни курсове, несъобразени с 

комплексната им преживелищна психодинамика.  

А, иначе, е ясно, че повечето от милионите безработни копнеят да са 

част от една сигурна и процъфтяваща човешка общност, от една „достатъчно 

добра и за тях организация”. 
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ГЛАВА 81: 
ОТКЪМ ТЪМНАТА СТРАНА НА КОРПОРАЦИЯТА 
„СВОБОДЕН МАСОВ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАЗАР” 
 

Искам още от самото начало да бъда правилно разбран. Аз не вярвам в 

радикалните организационни и социални революции. Затова и работя като 

системно-психодинамично ориентиран организационен консултант, който 

помага на клиентите си да еволюират, откривайки и осмисляйки как да 

реализират потенциала си. 

От тази премислена през годините професионална и гражданска позиция 

искам да споделя с вас следното.  

Преди време, в края на октомври 2009 година, представих на 

Регионалната психологическа конференция за Югоизточна Европа в София, 

спонсорирана от водещите международни асоциации на психолозите един 

обобщен доклад изследването си през последните 20-25 години на 

организационната и социална психодинамика на една от най-важните 

организации на съвремието ни – т.нар. „свободен масов потребителски 
пазар” (СМПП) (Dimitrov, 2009). Представете си СМПП като една глобална  

организация. Данните от това системно-психодинамично изследване 

многократно са били потвърждавани и от мои и чужди изследвания в други 

страни, а и всеки от нас има ежедневно възможност да провери валидността на 

направените тук изводи, връщайки се от пазар. 

 Ето за какво – по-конкретно, - става дума. Поставих си за цел да подложа 

на емпирична проверка и в България хипотезата си, че решенията и 
поведението на купувачите на масовия „свободен” пазар (СМПП) са силно 
повлияни от начините, по които им се предоставя информация за 
структурата на цените на интересуващите ги продукти и услуги на пазара 
от страна на производителите и продавачите. В резюме, това стана чрез 

серия от квази-лабораторни експерименти с обикновени и с информационно 

обогатени с данни за ценовата структура етикети за цените на дребно на 

различни бързооборотни стоки (храна, напитки, дрехи).  

Изследванията ми – от позициите на системната психодинамика, - в 

рамките на повече от 20 години и на територията на повече от 12 страни в 

Европа, Северна Америка и Централна Азия, - потвърждаваха, че когато 
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информационната асиметрия по отношение на ценовата структура е 
ниска, купувачите променят своите потребителски избори (поведението 
си на пазара, в предприятието „СМПП”), харчейки по-малко и подкрепяйки 
така само производителите и търговците, които не се опитват да 
генерират свръх-печалби за тяхна сметка и не правят прекалено високи 
разходи за реклама и маркетинг на предлаганите от тях стоки. При това 
всички изследвани лица, които имат пълноценен достъп до детайлна 
икономическа информация за ценовата структура на интересуващите ги 
стоки демонстрират по-висока увереност, че именно тази пазарна 
информация им позволява да вземат по-рационални потребителски 
решения и да отстояват потребителските си права.  

Анализът на тези емпирични резултати и изводите от изследванията ми 

от гледната точка на аналитичната социална психология ми дадоха основание 

да формулирам в началото на века и своя т.нар. „Общ закон за 
институционализираната беззащитност на потребителя в организацията 
на СМПП”. 

Но да започна по-подробно и по-отдалеч представянето на 

експеримента, за който много хора – а това въобще не ме изненадва, - не искат 

въобще да се говори. Ще ви представя само резултатите от българската част 

на изследванията ми, които не се отличават с нищо специално от 

изследванията ми в другите страни. Правил съм този „квази-лабораторен” 

експеримент в САЩ, Англия, Холандия, Норвегия, Полша, Чехия, Унгария, 

Русия, Таджикистан, Украйна и Македония. Той е повтарян независимо от мен и 

от много мои чуждестранни колеги в техните страни  периода 1999 – 2014 г.. 

 

В икономическите теории и в теориите за справедливостта на 

социалните договори на „свободния” пазар на потребителски стоки 

информационната асиметрия касае това как, при какви условия, всъщност се 

вземат решенията за сделки от участващите на пазара заинтересовани страни 

– „доставчици” и „клиенти-купувачи”. При съществуването на такава 

информационна асиметрия едната страна разполага с повече и по-добра 

икономическа информация за продуктите и услугите отколкото другата страна. 

Това автоматично създава дисбаланс във властта и контрола на страните да 
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участват рационално в организацията на СМПП – т.е. той се превръща в едно 

не толкова свободно и справедливо предприятие, а сделките и транзакциите в 

него – в повече или по-малко изразени форми на манипулация и експлоатация 

на едната страна от другата. Илюстрации за това са ситуациите на 

потребителския пазар, в които купувачите, например, стигат до решения – 

съзнателно или не, - да бойкотират определени стоки или плащат пазарната им 

цена, но приписвайки компенсаторно аморалност, алчност, социална 

безотговорност, т.е. икономическа и социална некоректност на 

производителите и търговците им.  

Най-често информационната асиметрия е налице в отношенията 

„продавач – купувач”. Между другото през 2001 г. Нобеловата награда по 

икономика бе присъдена на Джордж Акерлов, Майкъл Спенс и Джозеф Щиглиц 

именно за „техните анализи на пазари с асиметрична информация" (Nobel 

Foundation, 2001). Друг е въпросът, че нобеловите лауреати не говорят за 

закона за институционализираната беззащитност на потребителя(купувача) на 

СМПП. 

В моделите за изследване на ефектите на информационната асиметрия 

се наблюдава дали наистина едната страна в пазарните транзакции разполага 

с релевантна икономическа информация с каквато другата страна не 

разполага, но би могла да разполага, ако първата страна в пазарните 

отношения е принудена или доброволно реши да я сподели (Dimitrov, 2009; 

Hayes, 1984; Aboody & Lev, 2000; Stigler, 1961; Nobel Foundation, 2001; Brown et 

al., 2004; Akerlof, 1970; Izquierdo & Izquierdo, 2007; Mas-Collel et al.,1995; Spence, 

1973). Асиметрията в икономическата информация, с която разполагат 

страните на „свободния” масов потребителски пазар е в основата на 

генерирането на приходите за производителите и търговците на пазара и на 

решенията на потребителите да направят определени разходи за закупуването, 

придобиването и консумацията на едни или други стоки (продукти и услуги), 

които се предлагат в рамките на организацията на „свободния” пазар.  

При това на всички ни е известно, - макар и в същото време да не 
искаме въобще да го допускаме често и отчетливо в съзнанието си, - че 
потребителите или купувачите разполагат с много по-малко релевантна 
(нужна и полезна за рационалното им икономическо поведение на пазара) 
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икономическа информация – например, почти никога не знаят каква е 
производствената себестойност на продуктите и услугите, които биха 
искали да закупят; какъв е размера на разходите за скъпи опаковки и 
реклама, които производителите  и търговците вграждат в съвкупната 
цена на дребно;  и най-вече - какви са размерите на печалбите, които тези 
производители и търговците по веригата до крайния потребител искат 
заплащаната от купувача крайна потребителска цена да им осигури и т.н.  

По правило, тази важна икономическа информация е ежедневно 

достъпна и много внимателно следена от всички организации-производители и 

търговци – „доставчиците”, - която участва заедно с „купувачите” 

(потребителите) в организацията на „свободния масов потребителски пазар” 

(СМПП). Държавата и специализираните организации за потребителска защита 

също имат достъп или биха могли да си осигурят пълен достъп до голяма част 

от тази много важна за социално-икономическия живот икономическа 

информация, но въпреки, че на декларативно ниво защитават потребителските 

права, никога и никъде никой - по света и у нас, - не дава тази реално най-

уместна икономическа информация на обществото от потребители преди и по 

време на процеса на вземане на решенията за закупуването на една или друга 

стока на пазара. 

Моите скромни изследвания от гледната точка на системната 

психодинамика проследяват този системно-психодинамичен парадоксален 

наглед феномен в организацията на „свободния” масов потребителски пазар 

(СМПП) като основно социално-икономическо предприятие на пазарната 

икономика и потребителското общество на територията на ежедневното 

пазаруване на хората. Това ежедневно са все пак трилиони транзакции, които 

генерират милиардите в ежедневния търговски оборот на организацията 

„СМПП” в световен мащаб.  

 

Първото, което си поставих за цел е да идентифицирам „дефектността” 

или „непълноценността” на ценовите етикети и ценоразписите във всеки един 

магазин от гледна точка на преднамереното вложената в тях 

институционализирана психосоциална защита (протекция) на асиметрията в 

икономическата информираност на участниците в пазарния процес. В тях от 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1014 

 

системно-психодинамична гледна точка се разкрива автентичното отношение 
на информираните участници (производителите и търговците, т.е. 
„доставчиците”) и на техните регулатори (държавата и системите за 
защита на потребителите) към другата страна в предприятието „СМПП” – 
недоинформираните и икономически наивни „купувачи” (потребители).  

От тази гледна точка, познатите на всички ни ценоразписи и ценови 

етикети са мощно средство за психосоциална защита (свръх-протекция) на 

информираните и облагодетелствани участници на пазара чрез – на практика, - 

несправедливо, нечестно и нарушаващо най-малко потребителските права, а и 

правото за достъп до пълноценна икономическа информация на купувачите 

рационално и преднамерено поведение на другите участници в предприятието 

„СМПП”. Това ми позволяваше да покажа невъзможността купувачите осъзнато 

и рационално да организират своето икономическо участие в предприятието по 

начин реципрочен на действията на информираните доставчици. Това е 

поведението  на рационални, информирани и компетентни в изборите и 

решенията си купувачи.   

Ценовите етикети, с които купувачите разполагат в точката на продажби 

обичайно скриват, правят недостъпна и „секретна” нужната им релевантна 

икономическа информация за интересуващите ги стоки. В много случаи това е 

изведено и като официална държавна политика за защита на търговската тайна 

и така манипулацията на икономическата информация се приема за 

легитимирано отношение на доставчиците (производителите и търговците) към 

социално-икономическите им партньори – купувачите (потребителите), - в най-

важното предприятие на пазарната икономика – организацията „СМПП”.  

Въпреки, че прокламираните широко принципи на разпределителната 

справедливост в обществения живот и бизнеса гласят, че заинтересованите 

страни в един договор или в едно съвместно бизнес-предприятие си 

разпределят благата (ползите) и трудностите (разходите и рисковете) при 

създаването им солидарно (поне отностително по равно), асиметричността в 

икономическата информираност за стоките на пазара поставя купувачите 

(потребителите) в една предумишлено създадена, поддържана и управлявана 

институционално ирационална - т.е. инфантилизирана и непозволяваща зряло, 

информирано и рационално икономическо поведение, - ситуация в ролята им 
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на обречени на ирационалност игноранти, които пазаруват нужните им 

продукти и услуги, без да имат възможност и право да знаят точно за какво 

колко плащат.  

 

В българското издание на експериментите си аз имах достъп до данни от 

1200 пълнолетни български граждани в работоспобна възраст, живеещи и 

пазаруващи в 5-те най-големи града на България (София, Пловдив,Варна, 

Бургас и Русе). От тях 60% - жени, а 40% - мъже. Средната им възраст беше 

36.12 години (S.D. = 12.6 г.). Те участваха в квази-експериментална 

лабораторна ситуация като част от различни тренинг програми водени от мен в 

периода 2004 – 2009 година.  

Какво представляваше т. нар. „квази-експериментален лабораторен 
дизайн” на изследването?  

Хората бяха канени лично от мен да вземат условни решения за 

закупуване на нужните за семейството им стоки от един условен често 

посещаван от тях супермаркет (търговски център). За да моделирам условията 

на асиметрията в икономическата информация, с която разполагаха, 

изследваните бяха разделяни по напълно случаен начин в две еднакви по 

размер (по 600 човека) и разпределение по пол (60% - жени, а 40% - мъже) 

групи от купувачи (потребители) на хранителни стоки, безалкохолни напитки и 

дрехи.  Всеки от участниците и от двете групи имаше за задача да похарчи 

„разумно” седмичния бюджет на семейното си домакинство (в размер до 400 

лева) за нужните им храни, безалкохолни напитки и дрехи, избирайки ги от 

печатна илюстрирана брошура с ценоразпис на 101 стоки.  

Контролната група в лабораторния експеримент получаваше обичайния 

за всеки магазин ценоразпис, в който за всяка стока е дадена само нейната 

крайна потребителска цена на дребно. Това бе т. нар. реално ”икономически 
неинформирана” и несъзнаваща действителността на пазара контролна 
група от купувачи. Такива сме всички ние всеки ден като пазаруваме.  

Другата група купувачи (експерименталната група в изследването) 

получиха същия списък от налични в магазина стоки, но с информационно 
обогатен ценоразпис. В него освен крайната потребителска цена на дребно за 

всяка стока бе посочена информацията за: 
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• текущата производствена себестойност на стоката;  

• % от крайната потребителска цена, отиващ за покриване на разходите 

за реклама и маркетинг на стоката; 

• и още две много важни икономически свойства на стоката: 

o % от крайната потребителска цена, който производителя 

начислява като очаквана от сделката печалба за себе си и  

o % от крайната потребителска цена, който търговеца на дребно 

начислява като очаквана от сделката печалба за себе си.  

 

Всеки от участниците и в двете групи получаваше една и съща проста 

инструкция: „Моля, разгледайте ценоразписа на наличните в магазина стоки 

и разпределете седмичния си бюджет (до 400 лв.) като посочите кои стоки и 

в какви количества решавате да закупите като използвате най-разумно 

парите, с които разполагате тази седмица”.  

След избора на „купувачите” и от двете групи бе предложено да 

попълнят и кратка анкета - Скала за оценка на защитата на 

потребителските права , в която да посочат в степени от 1 до 7, отгорите си 

на въпроси като: „Доколко при това ваше пазаруване считате, че 

потребителските ви права бяха защитени?”; „Смятате ли, че направихте 

рационален от икономическа гледна точка при реализацията на току-що 

направените от вас покупки?”. 

Обобщените резултати са дадени в Таблица 23  - по-долу: 

  
Таблица 23. Сравнителен анализ на средните по контролираните променливи 

КОНТРОЛИРАНИ ПРОМЕНЛИВИ Експериментална гр. 
Средни - М,(S.D.) 

Контролна гр. 
Средни - М, (S.D.) 

Среден размер на покупките на 
стоки, в BGN leva 276,90 (43.55) 330.55 (21.5)** 

Оценка за защитеност на 
потребителските права 5,82 (2.12)** 3,28 ( 3.0) 

Закупени стоки с високи % на 
печалби за прозиводителя, 
търговеца и висок % за рекламни 
разходи, в BGN leva 

75,30 (52.45) 141.2 (95.4)** 

Брой изследвани, N =1200 600 600 
** Статистическа значимост на по-високите средни (p<.001) 
 

Участниците от експерименталната група – „купувачите” разполагащи с 

информационно обогатен ценоразпис похарчиха (средно 276,90 лв.) при висока 
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статистическа значимост (p<.001) по-малка част от бюджета, с който 

разполагаха, т.е. пазаруваха по-икономично – изразхождайки средно 53-54 лева 

по-малко от „купувачите” от контролната група (средно 330.55 лв.) и 

закупувайки по-малко стоки.  

Те бяха решили също така да сложат в кошницата си значително по-

малко от стоките, в чиито цени са вмъкнати високи разходи за реклама и 

маркетинг, и високи гарантирани печалби на производителите и търговците на 

дребно, отколкото „купувачите” от контролната група, които нямаха как да 

осъзнаят и осмислят рационално своя избор на основата на достъпната им от 

обичайните ценоразписи икономическа информация за предлаганите стоки.  

От съвкупния обем на покупките на неинформираните „купувачи” 
както производителите, така и търговците и рекламиращите стоки 
генерираха статистически значимо (p<.001) почти два пъти по-високи 
средни печалби.  

Другата статистически значима разлика касае преживяването на 

„купувачите” от експерименталната група за това доколко имат усещането, че 

при пазаруването им са били защитени потребителските им права. Техните 

осреднени за цялата експериментална група оценки по този показател са 

значително по-високи – 5.82 спрямо 3.28(p<.001).  

Всички хипотези в изследването  - както виждате, - се потвърждават 
и на българска територия. Купувачите (потребителите) поставени в 

обичайните за днешната ни социално-икономическа и идейно-политическа 

реалност условия на едностранно контролирана асиметрия в икономическата 

им осведоменост за икономическите характеристики на предлаганите на пазара 

потребителски стоки изпитват системно-психодинамични затруднения да 

формират и реализират на съзнателно ниво свои автентично осмислени и 

рационални потребителски решения в предприятието „СМПП”.   

Те се оказват „наивни” участници в организиран и управляван от другите 

участници на пазара и в същото време несъзнаван ясно процес, благодарение 

на който харчат средно повече от средствата си при организиране на покупките 

си и несъзнателно награждават по-щедро с финасирани от тях самите печалби 

производителите и търговците, и плащат с покупките си повече за рекламата и 

маркетинга на стоките на тези производители и търговци. В същото време 
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изпитват една латентна по-изразена неувереност в защитеността на 

потребителските им права и рационалността на участието си в организацията и 

управлението на предприятието, която също осъзнават трудно.  

В най-обобщен вид, изследването ни показва ясно, че при гарантирана и 

организационно и социално институционализирана асиметричност на 

икономическата осведоменост на участниците в икономическото предприятие 

на „СМПП”, едната страна от него – потребителите, - е държана систематично в 

състояние на групова, организационна и социална регресия, на инфантилна 

безпомощност и беззащитност в опитите да организира смислено и 

компетентно по-рационално своето икономическо поведение в ежедневните си 

пазарни ситуации - пазаруването.  

Така действа на практика в ежедневието на най-масовото предприятие 

на пазарната икономика - организацията „СМПП”, - формулирания от мен „общ 
закон за институционализираната беззащитност на потребителите”, при 

който една от подрупите (потребителите) е системно лишавана от възможност 

и право да реализира на съзнателно ниво осмислени и автентично рационални 

решения за поведението си. Това обслужва едностранно и институционализира 

и легитимира психосоциалната защита (свръхпротекцията) на интересите и 

контролно-властовите функции на другите подгрупи (производители и търговци, 

рекламата, държавните регулатори) в общото предприятие на потребителското 

общество „СМПП”.  

 

Разказах ви за организационната психодинамика на масовите 

потребителските пазари в края на тази глава, на книгата и на този сборник от 

встъпителни текстове в областтана психодинамиката на човешките системи, за 

да напомня, че дори и успешното освобождаване и споделеното 
осъществяване на естествения човешки копнеж за принадлежност към 
групи, организации и социални общности, които оцеляват, напредват и 
просперират винаги може да има и своя „тъмна страна”, за която си 

заслужава да се замисляме по-често.   

Но това вече е тема за друга книга. 
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ГЛАВА 82: 
СИСТЕМНА ПСИХО(ПАТО)ДИНАМИКА  
НА КУЛТА КЪМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 
 

Днес за болшинството от хората по света животът се е превърнал в един 
безкраен низ от състезания. От сутрин до мрак, още след напускането на 

уюта на емпатичната си майчина утроба, та чак до неминуемия покой на гроба 

си, човек се оказва свръхзает с това да се състезава с другите и себе си, да се 

бори да изпъкне, да запази конкурентното си преимущество и да се наслади 

най-после на жадуваната форма на превъзходство над другите хора и 

природата. В работата, семейството, в училището и в обществото си.  

Дори когато играят или се наслаждават на свободното си време, хората 

в началото на XXI-ви век са обсебени от сравненията и състезанията помежду 

си, от култа към конкурентоспособността си, и от мита, че еволюцията е 
резултат от конкуренцията, а не от сътрудничеството между хората, 
техните групи, организации и общества.  

Конкуренцията и конкурентоспособността вече са се превърнали в 
нещо като общ знаменател на самото съществуване, функциониране и 
развитие на организациите. И само това, че са толкова ангажирани с това да 

се състезават помежду си, със себе си и с природата, не им позволяват да 

забележат и осъзнаят до какво всъщност ги води това. Също както рибите не 

разсъждават за същността на аквариума, в който са се родили, живеят и 

умират, и повечето организации като че ли не могат да си представят света и 

живота си без илюзиите на идеологията, че именно конкуренцията между 

хората и техните системи – групи, организации, общества и култури, - движи 

прогреса и еволюцията им. Организациите не осъзнават тоталното 

въздействие на тази своя самозаблуда върху самите тях и върху живота на 

човечеството. Факт! 

Важно ли е наистина да си победител, да си „номер 1”? И какво в 

действителност означава непрекъснато да се опитваш да надминеш и 

превъзхождаш някого? И какво е да живееш в свят изграден и функциониращ 

по правилата на ресурсната, информационната и властова асиметрия, според 

които някой трябва да губи, за да продължаваш да печелиш ти? 
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За много хора, организации и общества конкуренцията безспорно вече 
се е превърнала в официалната секуларна религия, която – осъзнато или 

не, - изповядват, практикуват и проповядват на всеки човешки индивид след 

раждането му. В икономиката, в образованието, в обществените отношения и в 

психичния си живот, тези индивиди и човешки общности са тотално обсебени 

от темата за протекцията и развитие на конкурентоспособността си. 

Пристрастени ли са наистина съвременната човешка култура и 

индивидуалното ни самосъзнание към тази самозаблуда за смисъла на 

победата и състезанието? И ако да, защо? 

Твърди се, че системата на пазарната икономика се основава на 

свободата на икономическите субекти и законите на свободната и защитена от 

демократичната държава конкуренция между тези свободни икономически 

агенти. Но също и нашата образователна система, която от най-ранните 

години ни тласка към междуличностни, групови и междугрупови сравнения и 

състезания помежду ни, в които, за да триумфираш трябва да си 

конкурентоспособен и да се бориш с другите в името на осигуряване на повече 

възможности за реализация, на по-голям дял от „ограничените жизнени 

ресурси”. Дори и в по-първичните ни семейни отношения конкуренцията, - 

макар и прикривана, - често е  в основата на отчаяната надпревара за 

вниманието, одобрението и любовта на значимите за нас хора. И, разбира се, 

ни кара да мислим и… ни научава, че това са оскъдни „стоки”, „награди” или 

„трофеи”, които трябва да  си отвоюваме в състезателни и свързаните с тях 

агресивно-защитни взаимоотношения помежду си – „Човек за човека е вълк!” 

В религиите и политиката е същото. Да не говорим за игрите, на които 

играем индивидуално или в отбори - структурирани, организирани и 

мотивирани, - за да се състезаваме и сразяваме, закрепвайки върховенството 

на закона за конкурентоспособността и отигравайки компулсивно 

атавистичните си несъзнавани екзистенциални фантазии и страхове за винаги 

актуалната борба за оцеляване, между-видово и вътрешно-видово надмощие. 

И не само, че сме постоянно въвличани в състезания, които не сме измислили 

сами, но и превръщаме всичко, с което се заловим в една или друга форма на 

съревнование, надпревара. Трудно ни е да намерим такова кътче от живота си 

– дори в секса, благотворителността, творческите и алтруистичните си 
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действия, - в което да се освободим от натрапчивото си желание да се 

съпоставяме и състезаваме с някой друг – реален или въображаем конкурент.  

Животът ни изглежда не просто повлиян, а направо методично и 

неизбежно организиран около потребността ни да сме „по-” от другите, колкото 

и да осъзнаваме, че и те копнеят да са „по-„ от нас!  

И ни е трудно да си представим друг начин на живот - живот извън 
натрапчивост No 1.  

 

 

  



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1022 

 

ГЛАВА 83: 
АГРЕСИВНО-ЗАЩИТНАТА  
НАТРАПЧИВА НЕВРОЗА  
НА ПРЕДНАМЕРЕНОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

  

Почти в края на тази десета книга за груповата и организационната 

психодинамика ще опитам да се вгледам по-внимателно в това, което в 

системната психодинамика наричаме структурирано състезание и в това, 

което наричаме преднамерено състезание.  

Първото – структурираното състезание, - е, разбира се специфична 
психосоциална ситуация на взаимозависимост – междуличностна, 

групова, междугрупова, организационна или обществена.   

Докато второто – преднамереното състезание, - е човешка 
диспозиция - съзнателна или несъзнателна нагласа (интенция, 
желание), - за определено предпочитано от нас самите социално 
поведение, за определен водещ тип отношения с другите и със света, в 
който живеем. 

Полезно е да ги разграничаваме внимателно – препоръчват 

системната психодинамика и аналитичната социална психология, - защото, 

ако структурираните състезания се случват в рамката на социалната 

взаимозависимост на участниците и тя е външна, социална и ситуативно-

специфична, то преднамереното състезание е вътрешна, интрапсихична – 

невро-семиотично, т.е символно моделирана реалност (фантазия, желание, 

цел), в която се разгръща индивидуалната – често несъзнавана, - 

ориентация към поглъщане, унищожаване и завладяване, победа над 

„обекта”, желанието за надмощие, доминиране, превъзходство и 

конкурентоспособност. Една - по дълбинната си същност, - либидонозна, 

сексуална и агресивно-защитна - примитивна или регресивна, - фиксация 

върху средствата за гарантиране на собственото оцеляване и 

себевъзпроизводство.  

Да водиш състезателен начин живот, да си все по-конкурентоспособен, 

обаче, не е нито най-важната смислоопределяща цел, нито дори 

единственото еволюционно и адаптационно средство за изразяване и 

осъществяване на неистовия копнеж на човека и неговите системи – 
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семейството, групата, организацията, общността, обществото и културата на 

цивилизацията, - по оцеляването, напредъка и процъфтяването. Този жизнен 

стил, този тип групови отношения, тази организационна и човешка култура е 

просто един агресивно-защитен механизъм и нищо повече.  

Когато хората поддържат един агресивно-защитен индивидуален 
жизнен стил силно ориентиран към състезателност 
(конкурентноспособност) те са: горди предимно със самите себе си, 

самодостатъчни; обичат да се конкурират; самохвалебствени; мислят само 

за себе си; самоуверени; стараят се да бъдат преуспяващи и да изпъкват 

пред и над другите; силно се стараят да впечатляват пстаналите; егоистични 

са; харесва им да бъдат виждани и забелязвани; развиват се като се борят 

за надмощие; омат силно желание да печелят; разстройват се, когато губят; 

очакват другите да им се възхищават; постоянно се сравняват с другите; 

правят прибързани преценки; всяко нещо е предизвикателство за тях; 

надценяват значението на способностите си; склонни са да бъдат 

безразсъдни; винаги трябва да бъдат прави; стараят се да поддържат 

чувство за превъзходство. 

Когато в дадена група или организация взаимодействията между 
членовете й разкриват една състезателна групова и организационна 
психодинамика: събирането на информация и решаването на проблеми в 

групата е по-скоро като турнирна игра или оспорвано състезание, отколкото 

съвместна продуктивна човешка дейност; членовете на групата или 

организацията не са истински заинтересовани да решават проблемите и 

същинските работни задачи в групата и организацията, и вместо това се 

опитват да прекарват времето си в това да „продават” идеите си и да се 

опитват да се впечатлят един друг и да се надпреварват помежду си. В 

крайното си проявление състезателната група или организация може никога 

да не постигне до изводи и до предложение за решения; в по-леките случаи, 

решенията в тези групи и организации (при това с непредвидимо качество) 

се постигат в последния момент без общо съгласие. Да наблюдаваш 

състезателна група или организация е като да гледаш поредица от битки – и 

участниците (членовете на групата или организацията) често се чувстват 
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сякаш са току-що са преминали през поредната битка и влизат без почивка в 

следващата.  

Звучи ли ви познато? 

Ако кажем, че дадена съвместна човешка дейност се структурира като 

състезание, т.е. е конкурентна, това означава, че тя се характеризира с 

взаимно изключващи се резултати в постигането на целите от въвлечените в 

нея участници – ако аз победя, ти губиш, или обратното. Крайно изчистена 

форма е покера между двама – игра с „нулева сума”, - в чийто системно-

психодинамичен сценарий губещият губи точно толкова, колкото печелещият 

печели. Взаимната ни зависимост в този тип сценарии е структурирана 

външно чрез правилата на играта (нормите в културата на взаимодействието 

между участниците), които приемаме за оперативна норма и културна рамка 

във взаимодействията си. А те са, че „Аз” и „Ти” се опитваме да постигнем 

една цел, която не може да бъде постигната и от двама ни. Това е в 

сърцевината на конкуренцията като такава. Или поне от гледната точка на 

аналитичната социална психология. 

Когато внимателно се вгледаме в този сценарий на социална 

взаимозависимост превърнат в официална – макар и невротична, агресивно-

защитна - идеология, откриваме, че винаги в този модел се изтъква един 

факт: „Привлекателните неща в този живот са оскъдни! Няма за всички!” 

Разбира се, това въобще не ни помага да си обясним конкуренцията, а само 

да я приемем като оперативна норма в социалния си живот, в 

организационната си култура и в обществено-политическия етос. Ако искам 

да те победя, за да постигна целта си, то това към което се стремя е 

недостатъчно за двама ни по определение, и следователно е несподелимо.  

Съвсем друг е въпросът: „А, вярно ли е това?” 

Разбира се, че този вид оправдаваща конкуренцията оскъдица не е 

винаги обективен недостиг на нещо важно и за двама ни. В света има 

свръхпросизводство на храни и деца умиращи от глад. Или съм се объркал? 

Всъщност, в повечето случаи става дума не за реална, а за символно 

– възприемана и дори въображаема (фантазирана) оскъдица! Както е в 

повечето спортни състезания, например, – страните се борят не за 

последната глътка вода в манерката насред пустинята, а за престижен, 
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символно кодиран социален статус (шампион, носител на титла и т.н.). 

Структурираното и преднамерно състезание от системно-психодинамична 

гледна точна се основава на междуличностните или междугрупови 

сравнения, пораждащи мотивация, психична енергия за ангажиране на 

участниците с взаимозависими поведения в определена рамка (егоистичен, 

агресивно-защитен разпределителен сценарий).  

Дотук нищо ново за възпитанието на егоизма и нарцисизма. И все пак, 

нали забелязвате как самата конкуренция поставя целта, към която се 

устремяват егоцентрично участниците. Тя работи като съзнателно или 

несъзнавано целеполагане, като система от правила за символна 

организация на взаимнозависимите им поведения и преживявания в 

парадигмата на егоизма и нарцисизма им. Така състезанието може да 

генерира неавтентично преживяване за оскъдица и готовност за борба за 

превъзходство над конкурентите буквално от нищото. Дори да съберете на 

едно място всички красиви момичета на света и женската красота да е в 

очевидно изобилие, на което можем само да се радваме, само наречете това 

място конкурс „Мис Свят” и ще е ясно, че наградите, които красотата може да 

осигури са в сериозен дефицит и за тях се воюва ожествочено и със всякакви 

средства по сценарий. Войната, фондовата борса, „свободният” масов 

потребителски пазар и тенисът са подобни  нормирани като състезания 

нарцистични системно-психодинамични сценарии. 

Преднамерените състезания са, обаче, това, което ни насочва към 

изследване на системната психо(пато)динамика на конкурентоспособността.  

Хората, групите, организациите, общностите и обществата се 

различават по степента, в която се стремят към превъзходство, надмощие, 

победа над другите хора, групи, организации и общности. Има семейства, 

групи, организации, общности и цели общества с особено развита 

състезателна култура. И това може да се наблюдава от всеки дори там 

където напълно отсъства каквото и да е автентично структурирано 

състезание. И няма каквато и да институционализирана от правилата 

„външна награда” за Егото на победителя. Само скрити, интимни, 

интрапсихични, групово-психодинамични движещи сили. И реални и 

символни себеподкрепления за конкурентоспособността! Били ли сте на 
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парти, на което някоя от гостенките очевидно е дошла само, за да (си) 

докаже, че е най-привлекателната представителка на пола си? Спомням си и 

едно от определенията на Карен Хорни за невротика като човек, „който 

непрекъснато се съизмерва спрямо другите, дори в ситуации, които съвсем 

не предполагат това”. В действителност, възможно е да имаме както 

структурирано състезание при отсъствието на каквото и да преднамерено 

състезание, така и преднамерено състезание без структурирано такова. 

 Да, някои от структурираните състезания не можем да избегнем дори 

да се отвращаваме от противопоставянето и от това, че външните правила 

определят успеха като победа. Позната на всеки стресогенна ситуация на 

принудителен конкурс между колеги или партниращи организации, нали? В 

някои случаи даже и не подозираме, че сме поставяни в подобни социални 

сценарии на взаимозависимост, но се оказва, например, че непрекъснато ни 

ранжират – за да запишем децата си в детска градина, за да влезем в 

университета, за да получим желана работа. Конкуренцията между 

индивидите, групите и общностите може да съществува без каквото и да 

намерение и вътрешно желание от тяхна страна за състезание, 

противостоене и борба. Чрез репресивни правила, чрез реален дефицит на 

ресурси, информация и влияние или чрез манипулативни техники за 

организация и контрол на поведението.  

Въпросът е дали и кога състезанието, конкурса, конкуренцията са най-

добрия начин да се организира социално взаимозависимото ни поведение – 

особено когато знаем, че състезателността е само една агресивно-защитна 

форма на отношения към другите и света. Дали не ги приемаме твърде често 

за единствените форми на взаимодействие; дали не ги приемаме прекалено 

лесно за най-ефективните за постигане на целите си – оцеляване, напредък, 

щастие? При това, без да сме изследвали възможните алтернативи. Като 

независимостта и сътрудничеството, например. Разбира се, колкото по- 

обсебени сме от загрижеността за конкурентоспособността си, колкото по-

пристрастени сме към съзнателни и несъзнателни агресивно-защитни 

съпоставки и състезания с другите хора, толкова по-лесно ще ни е да сведем 

всяка социална ситуация до структурирано състезание и да кажем клишето: 

„Конкуренцията движи прогреса!”. 
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Това ни връща към ядрото в темата за системно-психодинамичната 

интерпретация на конкуренцията и психо(пато)динамиката на 

конкурентоспособността. Факт е, че ако имат реална възможност да избират, 

зрелите в психосоциално отношение, психично здравите хора, техните 

семейства, групи, организации и общества се стремят да избягват 

свръхконкурентните хора, групи, организации и културни практики. Нещо 

повече, гледат да се отдалечат и държат настрани от хора, групи и 

организации, за които собствената им конкурентоспособност се е превърнала в 

неотменен приоритет, във фикс-идея, в самоцелна зависимост от победата в 

името на победата.  

Когато ви кажат, че даден човек е един от най-конкурентоспособните във 

вашата област наоколо, едва ли ще поискате автоматично да станете личен 

приятел с него. Най-конкурентоспособните, от своя страна, често споделят със 

социалните психолози и организационните консултанти, че околните не им се 

доверяват, страхуват се от тях, и всъщност, в крайна сметка, ги отбягват, 

отблъскват или изолират по един или друг начин. Осъзнавайки 

конкурентоспособността си в една или друга област много хора на практика 

изпитват сериозно безпокойство и докладват, че са се оказали в ситуация на 

междуличностен, вътрешногрупов, организационен или социален дискомфорт. 

Дори и тогава, когато за конкурентоспосбността си са били външно 

окуражавани и директно награждавани от средата си. 

Конкурентоспособността – в това число, не винаги съзнаваната ни 

предиспозиция към съзнателни или несъзнателни състезания, - винаги има 

своята психосоциална цена. И колкото по-отблизо се вгледаме в 

конкурентоспособността, толкова по-рискова, дисфукционална и потециално 

патогенна (деструктивна) ни изглежда тя. Щетите от ескалирането й не винаги 

са видими на повърхността на междуличностните, груповите, 

организационните и социалните отношения, но със сигурност са вредни за 

психичното здраве и психосоциалната реализация на индивида. 

Защо тогава така интензивно и преднамерено се състезаваме 
помежду си? Дали е само заради културните норми, които програмират 

сценариите за структурираните състезания, през които преминава волю-

неволю живота ни? Или има и нещо друго, което трябва да вземем предвид 
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когато работим с човешки групи, организации и общности? Например, начинът 

по който сме възпитавани (формално и неформално) още от раждането си, 

социалното научаване, процесите на интроективна идентификация? Не сме ли 

всъщност постоянно и пряко награждавани за конкурентоспособността си още 

от раждането си и през целия си живот. И не виждаме ли непрекъснато, че 

около нас именно тези, които са по-конкурентоспособни, получават такива 

подкрепления за състезателните си нагласи и поведения.  

Преднамереното състезание е преди всичко продукт на процесите на 

самоидентификация на Аз-а с нормите и културата чрез социалното научаване 

или иначе казано, ние се стремим - съзнателно или не,  - към висока лична, 

групова и организационна конкурентоспособност и постъпваме състезателно: 

(1) защото така сме постоянно обучавани и възпитавани, т.е. 

индоктринирани (социализирани) от институциите; 

(2) защото около нас повечето хора постоянно се стремят към по-висока 

конкурентоспособност и се държат състезателно, за да постигат това, което и 

ние самите искаме да постигнем; и  

(3) защото никой не ни ангажира редовно с практикуването на нещо 

различно, по-продуктивно и конструктивно, и следователно, още по-

награждаващо ни от участието в сценариите на състезателността.  

Сътрудничество, например. 

 

Бихте ли си направили труда да сравните две организационни култури от 

две различни организации, с които съм работил като организационен 

консултант. Няма да ви казвам как са определени в диагностичните профили 

на организациите. Просто решете, коя от двете организации ви привлича 

повече и бихте се включили в работата й – А или Б? 

Организация А: Работещите в организацията я характеризират като 

управлявана чрез въвличане и фокус върху личността. Те се държат помежду 

си подкрепящо, градивно и са отворени към взаимно повлияване в работните 

си и междуличностните си отношения. Повечето хора работят за ефективно 

представяне на организацията, осигурявайки израстването и активното 

включване на членовете й, които в замяна засвидетелстват висока степен на 

удовлетвореност, лоялност и отговорност към организацията. Както 
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мениджмънта, така и останалите подгрупи в организационната структура 

характеризират организацията си като реално отдаваща голямо значение на 

градивните междуличностни, групови и междугрупови взаимоотношения. От 

членовете на организацията се очаква да са приятелски настроени, открити в 

отношенията помежду си и чувствителни към удовлетворяването на 

потребностите на хората в тяхната работна група. Наблюдава се непринуден 

стремеж към повишаване на продуктивността на съвместната дейност чрез 

насърчаване на открита комуникация, добро сътрудничество и ефективна 

координация на дейностите. Ръководството стимулира лоялността на 

членовете на работните групи и чувства, че добре пасва на заявената 

организационна култура. 

Организация Б: Работещите в организацията я характеризират като 

организация, в която се цени побеждаването и в която членовете на 

организацията са непрексънато сравнявани помежду си като се награждават и 

издигат само тези с по-добро представяне от останалите.  Мениджмънтът на 

организацията смята, че от него и останалите подгрупи на организацията се 

очаква да действат по модела „аз печеля – ти губиш” и да се стремят да 

бъдете забелязани откроени, работейки не заедно, а по-скоро един срещу друг. 

Никой в мениджърския екип не смята, че подобна организационна култура 

може да възпрепятства развитието на ефективността на организацията чрез 

намаленото сътрудничество и поддържането на нереалистично високи 

стандарти за индивидуално представяне в задачите. В организацията 

декларативно се  ценят безукорността, постоянството и усърдната работа, но в 

действителност се окуражава надпреварата, а хората са постоянно „нащрек”, 

за да са в състоние да избягват всякакви грешки или изоставане от 

„шампионите”. Всеки следи всички останали зорко и е  готов да работи 

извънредно, за да постига по-високи резултати от останалите. Хората 

постоянно изпитват симптоми на пренапрежение, но ги прикриват, за да бъдат 

определени за слаби или меушави. 

 

Тези, които  най-настойчиво отстояват тезата, че конкуренцията е 

желателна и конкурентоспособността е всъщност  водеща организационна 

компетентност в съвременния организационен живот, са същите, които са 
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склонни да я признаят за част от определението за естествената природа на 

човека. Не само, че е добре да се опитваме да се надминем в делата и 

егоизма си; това, всъщност, по тяхно мнение, е неизбежно и ни е зададено като 

биологична програма. Тоест, няма смисъл да се дебатира защо се стремим 

към превъзходство над себеподобните. Такива сме си по природа (изпълнени 

със желания и стремеж към отстояване и удовлетворяване на егоистичните си 

интереси), затова сме на върха на хранителната верига все пак; не бихме 

искали да го избегнем дори и да го искаме и мн.др. подобни рационализации.  

 

От гледна точка на дълбинното системно-психодинамично изследване 

на ефектите на стремежа към конкурентоспособност – в индивидуален, 

междуличностен, групов и организационен план, - обаче, е нужно да се 

вгледаме в реалността отвъд това готово апологетично (себезащитно и 

себеобслужващо) клише, което между другото е в първите страници на всеки 

учебник по икономика и бизнес администрация.  

 

Защо не трябва да сме обратното на това, което определяме като 

конкурентоспособни? Какви са първите ви три асоциации в този момент? 

Слаби...? Малоценни?...Какво още?...Губещи нещастници? Какво все пак би 

означавало да приемем, че конкуренцията е същностна част от човешката 

природа? И кой всъщност има полза от подобно виждане? 

 

Съществуват поне две страни в дискусията за човешката природа, които 

касаят проблема за мита за конкурентоспособността като основен 

еволюционен и адаптивен инструмент. От една страна, се твърди, че 

различията между хората (като индивиди и като групи) са по същество 

вродени. Половите и расовите различия, например.  И ако жените и мъжете, 

хората с бяла или черна кожа се третират в дадена социална среда различно, 

то това било функция на биологията…(?!) Сексизмът и расизмът като социални 

практики се обясняват с разкритията на еволюционната биология и генетика 

като неизбежни и едва ли не адаптивни. От друга страна, приема се, че 

определени характеристики (свойства, качества) са неизбежна част от това да 

си човек. И тези качества са вродени, а  не научени – част от „природата ни”, а 
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не резултат на възпитанието ни. Биологически свръх-детерминизъм и 

социален дарвинизъм! 

Спомняте ли си как преди около век Сирил Бърт (Cyril Burt) се опитва да 

докаже, че човешката интелигентност е главно функция на гените? Оказа се, 

че „доказателствата” му са фалшиви, но позицията му  остана популярна и 

дори днес биологическия детерминизъм се изповядва от много невробиолози, 

психиатри и социобиолози като Едуард Уилсън (Edward Wilson), например. И 

така, когато даден човек постъпва егоцентрично или нарцистично и се държи 

отчетливо конкурентно (състезателно), под ръка ни е извинителното 

позоваване на човешката природа. Видите ли, такива сме си хората на 

„хардуерно” ниво. 

Алтруистичните постъпки и човешкото сътрудничество рядко намират 

същото „рационално” обяснение. Може би най-отчетливо изключение от тази 

тенденция правят хуманистичните и екзистенциалните психолози и 

психотерапевти (Maslow, Rogers, Fromm, May, Buggental, Yalom), за които 

всъщност алтруизмът е вроден – ние се раждаме програмирани да се стремим 

към здраве, продуктивност и просоциални поведения (Жан-Жак Русо). Разбира 

се, че да се твърди, че дадена поведенческа характеристика (като стремежът 

за конкурентоспосoбност) е биологически детерминирана, означава да се 

твърди - с или без емпирични доказателства, - също, че това е основна 

характеристика на всички представители на вида Homo sapiens, във всички 

култури и исторически епохи. И също, че е биологично неизбежна за всички 

хора в бъдещето на вида ни. 

Но може ли подобно позоваване на човешката биология да бъде прието 

за основаващо се на неопровержими научни доказателства, когато изследваме 

конкурентоспособността? В действителност, ако отчетем комплексността на 

детерминантите на човешкото развитие, е трудно дори да се докаже по 

неопровержим начин, че дадено конкретно човешко поведение е чисто 

биологически детерминирано. Ако ни е нужен пример трябва само да 

проследим противоречията в съвременните изследвания на генетичните 

фактори при шизофренията. Не само фактите са важни, но и интерпретирането 

им, т.е. какво се приема за значимо доказателство, от каква теоретична и 

обществено-политическа гледна точка. Дори и самите социобиолозите приемат 
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идеята, че съществуват определени гени, които детерминират ориентацията ни 

към конкурентно или агресивно поведение за модерна форма на спекулативна 

наука. Да се търсят доказателства за това, че агресивността и конкурентността 

ни са универсални може да е необходимо, но не е достатъчно. Особенно, ако 

не си задавам класическия въпрос “Cui bono?”. Тоест, кой има полза от това 

сега? 

Когато за солиден аргумент се използва твърдението, че 
конкуренцията е неизбежна защото такава е човешката природа, става 
дума за нещо съвсем просто – защита на статуквото. Адвокатите на 

биологическата и политикономическата неизбежност на вътрешновидовата 

конкуренция между хората (като индивиди, групи, организации и големи 

общности) всъщност се страхуват от промяната на статуквото, с което се 

идентифицират и от което асиметрично се възползват,  и затова - съзнателно 

или не, - се борят за предотвратяването или забавянето й.  

Въпросът е съвсем ясен: „Кои са тези, които имат полза от това 

хората да бъдат убедени, че конкуренцията между тях е едва ли не 

генетично предопределена, следователно неизбежна, в крайна сметка 

„естествена” и „легитимна”?”.  

Отговорът е още по-ясен и конкретен: „Тези, на които служи 

статуквото, поддържано чрез подобна идеологическа самозаблуда на 

човека”. Позоваването на неизбежността на конкурентната взаимозависимост 

на хората има ефекта на спирачка на психосоциалната и културно-

историческата еволюция на отношенията между хората. Следователно, хората 

и техните системи – семейства, групи, организации, общности и общества, - 

трябва да бъдат постоянно подтиквани да вярват в и да се стремят към 

конкурентоспособността, за да не се обединяват и сътрудничат за промяната 

на текущото статукво – политическо, икономическо, психосоциално 

и...интрапсихично, в крайна сметка. Разделяй и владей! 

В интерес на облагодетелстващите се от статуквото е хората, групите, 

оргнизациите и общностите в обществото дори и във фантазиите си да не 

допускат, че биха могли да направят друг социален и личен избор освен този 

да се стремят към повишаване на конкурентоспособността си и да се 

състезават, противопоставят и сразяват в името на запазването на 
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устойчивостта на дисфункционалното статукво, което всъщност имат 

несъзнаван ясно интерес да променят. И естествено, ако не могат да го 

променят, състезавайки се, няма смисъл и да твърдят, че всъщност биха 

могли, ако изберат свободно и солидарно да си сътрудничат. Още повече, че 

всъщност не те са отговорни за това състояние на нещата. Конкуренцията 

между нас е биологически свръхдетерминирана, а не научена. Тя била в 

гените, хромозомите, биохимията. Пра-родителите ни и законите еволюцията 

на човечеството са отговорни, че сме такива свръх-конкурентни егоцентрици, а 

не избора, който правим всеки ден за това как да се отнасяме помежду си. 

Още по-атрактивни от тези рационализации са твърденията, че никой не 

би могъл да се държи по различен начин и да се надява на по-добри резултати 

от осигуряваните от свободната конкуренция. Свободата да организираш 

поведението си по различaващ се от изисквания и дължимия на статуквото 

конкурентен сценарий, е плашеща възможност да се поеме отговорност или да 

се поеме вината за последствията. Ако с научни, политикономически и защо не 

и с теологически аргументи на хората, групите и общностите се обясни, че 

всичко е вече предопределено и човек така си е програмиран, системно-

психодинамично статуквото ще бъде укрепено и поддържано безкрайно. 

Дискомфортът, който съвременните хора повсеместно изпитват, изправяйки се 

пред реални екзистенциални, ценностни и морални дилеми и избори безпорно 

ги кара с повишена готовност да прегръщат тезата, че светът и живота просто 

са си такива – неизбежна вечна борба, в която, за да оцелееш, да напредваш и 

да победиш, трябва да си по-конкурентоспособния. Много съблазнително и 

самоуспокоително, макар и недоказуемо обяснение, че „нищо не може да 

направим”. Неизбежността на свръх-конкуренцията, обаче, не е така 

самоочевидна от системно-психодинамична гледна точка.  

 

Вие всъщност коя организация предпочетохте преди малко? А или Б? 

 

Това, че масово и отрано сме научавани да се стремим към все по-

висока лична, групова, организационна и социална конкурентоспособност, не 

ни прави генетично програмирани съперници, инстинктивни състезатели, а по-

скоро отначало невинни, а по-късно доброволни и дори садо-мазохистично 
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наслаждаващи се жертви и инструменти на статуквото, което сценариите на 

структурираните сравнения и противопоставяния в живота ни обслужват 

програмно.  

Как точно? Като защитно изопачават картината на действителността 
и представят желаното за запазването на статуквото, за неизбежно и 
естествено, разбира се. 

Дисфункционалният, невротичен култ към конкурентоспособността 

възниква и съществува не защото конкурентността на човека е биологически 

детерминирана и единствена инструментална система на еволюционната му 

адаптивност, а заради конкретни дисфунционални (агресивно-защитни) 

социално-икономически и психосоциални процеси, които са поправими. При 

това можем да изтъкнем, разбира се, че сътрудничеството е също поне 

толкова неотменна част от еволюционния инструментариум за опазването и 

продължаването на човешкия живот, колкото и съперничеството и агресивната 

самозащита, и че от това, на какво ни учат зависи кое ще избираме.  

Ролята на сътрудничеството в живота и развитието ни като индивиди, 

групи, организации и общества всъщност е сред най-редовно и незаслужено 

подценяваните и игнорирани теми, въпреки, че преобладаващата част от 

човешките взаимодействия не са състезателни, а кооперативни. Без 

солидарността, емпатията и сътрудничеството между хората, групите и 

общностите нито един индивид, нито една организация и нито едно общество 

не би могло да оцелява и да се развива. И колкото по-взаимнозависими 

ставаме в сложното глобално село, което обитаваме, толкова по-съществена е 

ролята на готовността и способността ни да си сътрудничим и да сме 

емпатични в отношенията си като хора, групи, организации и общности. В този 

контекст системната психо(пато)динамика на конкурентоспособността 

придобива съвсем различна конотация наистина. Социо-биологизаторските 

рационализации от началото на XX-ти век, привличащи аргументи за 

неизбежността на конкуренцията от животинския свят са поставени в контекста 

на осмисляне на мощната роля на културата и системната психодинамика в 

индивидуалното, груповото и социалното развитие. Системната психодинамика 

на културата ни е медиатор, защото хората като нито един друг вид 

манипулират по уникален начин със невро-семиотичните символни модели при 
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конструирането на културни картини (мирогледи) за действителността и 

виртуалните реалности на живота и света. Оценките за значението и ценността 

на конкурентоспособността не могат да се основават на социобиологически 

аргументи, а на комплексен системно-психодинамичен анализ.  

Какво все пак се случва в света на „дивата” природа, извън човешката 

култура? Да вземем, например, естественият отбор или идеята, че колкото по-

адаптиран е един вид към средата си и промените в нея, толкова по-висока е 

вероятността за оцеляването и възпроизводството му в бъдеще. Десетилетия 

наред биолозите и етолозите стимулират мисленето ни за естествения отбор 

като олицетворение на конкурентоспособността в действие. „Оцеляват най-

приспособените”, обаче, не е фраза на Дарвин, а на Х.Спенсър, и колкото и да 

е популярна не описва на практика необходимостта от асоцииране на успеха в 

естествения отбор и способностите за конкурентна борба между видовете и 

вътре във вида. Приравняването на конкурентноспосбността и успеха в 

естествения отбор е всъщност човешки културен стереотип, проектиран 

защитно-невротично върху дивата природа. 

Ако определим успеха в естествения отбор като създаване на жизнено 

потомство, трябва да признаем на основата на фактите в самата дива 

природа, че този успех може да се постигне чрез множество стратегии, много 

от които са всъщност съжителство, симбиоза или между-видово и вътрешно-

видово сътрудничество, гарантиращо нещо много важно за всички видове в 

природата – биоразнообразието. Няма априорно предпочитание на 

конкурентни или кооперативни поведения в концепцията за естествения отбор. 

Казано по друг начин, еволюцията не изисква непременно конкуренция и 

конкурентоспособност дори в дивата природа. Дори самият Дарвин казва, че 

използва термина „борба за оцеляване” в най-широк, метафоричен 

смисъл.  Нещо повече, естественият отбор се реализира в по-голяма степен 

като жизнеутвърждаващо сътрудничество, отколкото като конкуренция. 

Естественият отбор чрез агресивно-защитно противопоставяне и конкуренция, 

на базата на по-високата конкурентоспособност на индивида и вида може да 

осигури само и единствено непосредствено оцеляване при екстремни 

екзистенциални обстоятелства (реална заплаха), но за да се гарантира успеха 

на естествения отбор в крайна сметка е необходимо сътрудничеството 
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(Вижте: Darwin, Competition and Cooperation, p.70; р.72). Ако наистина 

разглеждаме естествения отбор като „двигател на еволюцията”, трябва да 

изтъкнем също, че той не изисква непременно конкурентоспособност и дори в 

много случаи не я окуражава. Оцеляването на индивидите предполага много 

повече съвместна работа помежду им, отколкото конкуренция. И внимателното 

наблюдение на навиците на животните открива колко много те „умеят” и са 

готови да си сътрудничат – от мравките през слоновете и китовете до 

приматите.  

Конкуренцията (състезателността) между животните в дивата природа е 

всъщност изключително лимитирана, а водеща поведенческа тенденция е 

сътрудничеството. Това ни учи самата природа! Друг е въпросът, дали го 

възприемаме, индоктринирани (т.е. възпитани) да мислим за еволюцията в 

природата и обществото в термините на погрешната, но винаги изгодната 

някому концепция за неизбежността на неограничената конкуренция помежду 

ни. Ако върху природата се проектира неизбежността на конкуренцията като 

селективно се изтъкват сцените на борба и се игнорират доказателствата за 

сътрудничеството между животните, и така хората приемат, че съждението „в 

дивата природа конкуренцията е ествествена и неизбежна” и след това се 

каже, че хората като вид и индивиди са не нещо друго, а именно „свръх-

конкурентни” и постоянно конкуриращи се, то манипулацията на съзнанието 

непременно ще ни доведе до необходимото на манипулатора убеждение, че 

конкуренцията между хората също е напълно естественна, неизбежна и 

легитимна, а мита за конкурентоспособността е универсална истина и 

ценност.   

Всеки наивен наблюдател на поведението на животните и хората с така 

настроен мироглед с лекота ще проектира върху света около себе това свое 

убеждение, нали? Когато на това убеждение се даде ролята на културен 

алгоритъм (императивна програма) за психосоциална и политическа 

организация на поведението на човешките индивиди, групи, организации и 

общности, и то се стереотипизира устойчиво в сфери като икономическите, 

политическите, администратичвните теории, правото, образованието, спорта, 

войната и сигурността, задачата за свръхпротекция  на статуквото е 

изпълнена. Хората продължават да живеят така сякаш за тях конкуренцията е 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1037 

 

напълно естественна, легитимна и неизбежна – следователно „нормална”. Не 

трябва да се тревожим от нея, а за конкурентоспособността си. 

Но тревожността от този агресивно-защитен начин на съществуване 

расте колкото и конкурентоспособни да сме.  В следващата глава ще ви дам 

един спортно-състезателен пример за последиците от култа към 

конкурентоспособността.  

Но преди това, че ви представя синтезирано резултатите от едно 

лонгитудно изследване, което демонстрира, че усещането за автентичност на 
Аза в младежка възраст е в значителна степен повлияно от 
сътрудничеството на младите хора с техните семейства и по-късно играе 
централна роля в тяхното психосоциално функциониране и развитие като 
зрели и здрави възрастни. 

 

Навлизането в зрелостта за съвременните общества е критичен период, 

който включва обширно изследване на множество житейски територии като 

работа, любов, възгледи за света и т.н. (Arnett, 2007). Това е време на 

формулиране, усвояване и изясняване на житейските проекти и цели, както и 

развиване на интегрирано усещане за уникална собствена, частна Аз-  

идентичност (Erikson, 1968; Димитров, 1989). Жизнените цели на младите хора 

често се дефинират като ориентирани към бъдещето автентични представи за 

желани статуси и отношения, съответстващи на дълбинните вътрешни 

потребности на личността (Krings, Bangerter, Gomez, & Grob, 2008; van Horen, 

Pohlmann, Koeppen, & Hannover, 2008). Жизнените цели разкриват в една или 

друга степен това, което хората наистина искат да постигнат в живота и 

взаимоотношенията си, отразяват техните лични убеждения и ценности, и 

организират и насочват вътрешните преживявания и социални поведения за 

определен период от време. Младите хора, които възприемат, че избраните от 

тях цели в са в по-пълно съответствие с вътрешните им потребности, а не са 

компромиси направени под външен семеен и социален натиск да са по-

конкурентоспособни и успешни в реализацията си, имат специфичното 

усещане, че са „верни на себе си”, свободни и в много по-голяма степен 

отговорни за реализацията си в зрелите си години.  
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Още Хейвигхърст (Havighurst, (1948) описва задачите на индивидуалното 

психосоциално развитие характеризиращи различни периоди от живота като 

допуска, че ранната зрялост (младостта) изправя младежите пред множество 

адаптационни задачи - такива като установяване на стабилни партньорски 

отношения и независими домакинства, стартиране на трудова заетост и 

изграждане на кариера, както и вписването в стратифицираното в социални 

групи общество. Успешното изпълнение на тези нормативно очаквани от 

обществото събития в индивидуалното развитие осигуряват в една или друга 

степен позитивно усещане и по-добри способности за автономно и отговорно 

справяне с последващите задачи на развитието в периода на средна зрялост 

(Havighurst, 1948; Settersten & Hagestad, 1996). Моделът за психосоциална 

зрялост, психосоциално здраве и развитие на Ериксън (Erikson, 1968) изтъква, 

че постигането на тези цели изразява индивидуалната степен на усещане за 

зрялост, зряла идентичност, следваща активно изследването на различни 

алтернативи. Жизнените планове и стратегии в младежка възраст възникват 

като сложни и комплексни комбинации от характеристики свързани с личността, 

семейната среда, междуличностните отношения, културния контекст, 

историческото време и периода на развитие (Димитров, 1989). Следователно, 

те включват необходимостта за баланс между личните стремежи от една 

страна, и очакванията и ограниченията на семейната и социална среда, от 

друга (Shanahan, 2000). При това от изключително значение е дали младите 

хора определят приоритетните си жизнени цели на основата на своите 

вътрешни потребности или под натиска на средата да са адаптивни и 

конкурентоспособни възрастни. 

Това, което считам, че се откроява като специфика е, че в светлината на 

историческите промени в българското общество, включващи по-малко линейни 

процеси на развитие, както и възникването на разнообразие от модели на 

развитие, у съвременнните младежи възниква засилена потребност от 

определяне на жизнените им цели, което се различава от директното 

формиране на зряла идентичност под натиска на семейната и социална среда 

– това е екзистенциален избор, който говори за откриване, оформяне и 
утвърждаване на техния Автентичен Аз. В този контекст обсъждаме и 

процесите, които възникват сред възрастните, израснали в общество с 
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предимно патриархална, консервативна и колективистична семейна и културна 

среда. Ериксън (Erikson, 1968) смята, че обществата и семействата в по-

индивидуалистичните култури упълномощяват своите младежи да отлагат 

отговорностите си на възрастни, посредством структурирането на период, който 

той нарича „институционализиран мораториум“. Навлизането в зрелостта 

може да включва такъв период на мораториум, в който младите имат времето и 

пространството да експериментират в специфично преходно пространство с 

различни роли и способности, които да им помогнат в крайна сметка да 

формират зряла психологическа идентичност на основата на своите вътрешни 

потребности (Arnett, 2007).  

Навлизането в зрелостта в обществата в преход като българското през 

последните 20-30 години е особено неструктуриран период (Димитров, 1989; 

Arnett, 2007), в който процесите на индивидуация са изключително 

диверсифицирани (Димитров,1989; Krings et al., 2008). В днешна България, 

както и в цяла югоизточна Европа, ролевите преходи и традиционните маркери 

за навлизане в зрелостта предписвани от традиционно патриархалните 

жизнени сценарии са все по-нееднозначни, не следват стандартната си 

последователност и се разгръщат със закъснение в сравнение с по-ранните 

десетилетия (Seiffge-Krenke, 2008). Заедно с процесите на глобализация и 

съдържанията на личните жизнени планове се пренасочват от традиционните 

нормативни задачи на развитието към едно по-засилено фокусиране върху 

индивидуалната себереализация и „търсенето на себе си” (Димитров, 1989; 

Arnett, 2002). Заедно с това самите процеси, чрез които навлизащите в 

зрелостта си младежи конструират, формулират и преследват целите  в  

жизнените си планове стават все по-комплексни и нелинейни (Krings et al., 

2008).  

Какво е значението на особеностите на подобен период на „мораториум” 

при навлизането в зрелостта? Дали това е етап на целенасочено търсене и 

проучване на алтернативни начини за самоопределние на навлизащите в 

зрелостта млади хора? Дали това е форма на себично и хедонистично 

отклонение от линейната траектория на ангажирането им с предстоящите цели 

в развитието им, както често се представя в мненията на по-старите поколения, 

в патриархалните семейни и културни системи (Arnett, 2007)? По мое мнение, 
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широката сфера от възможности и избори за индивидуално актуализиране на 

потенциала на младите хора в съответствие с вътрешните им потребности и 

при минимизирането на семейните и социални ограничения и натиск, подкрепят 

разгръщането на нови модели на развитие, които по определен начин се 

различават от тези, формиращи зрялата идентичност на възрастен в 

традиционния смисъл. Тези модели са именно моделите на откриване, 
формиране и утвърждаване на автентичен избор на жизнени цели. Вместо 

да разглежда като основна жизнена цел изграждането на адаптивна зряла 

психосоциална идентичност, която в по-малка или по-голяма степен отразява 

познатия нормативен компромис между Аз-а и обществото (Erikson, 1968), 

моделът на автентичното жизнено планиране в младежка възраст подчертава 

важността на една нова задача на развитието за младите мъже и жени в 

България – тази на идентифицирането и изразяването по един утвърждаващ 

начин на собствените вътрешни потребности, потребностите на автентичния, 

реален Аз. Този модел на развитие опровергава очакваната необходимост за 

обикновено конформно приспособяване към социалните и родителски 

изисквания и включва в същността си едно силно чувство за автономност, 

автентичност и индивидуалност.  

Автентичността се отнася към степента, в която индивидите са верни на 

техните собствени ценности и чувства, независимо от външните влияния и 

натиск (Матеева, 2011a; 2011б; Матеева, 2012; Матеева & Димитров, 2012a; 

2012б). Автентичността предполага задълбочено частно себепознание и 

способност за разграничаване на характеристиките на Аза от тези на не-Аза, 

другите, роднините, света и т.н. Ерих Фром (Fromm, 1942), напрмер, разглежда 

автентичното поведение като такова, което отразява личните разбирания, както 

и приемането на собствените потребности, мотиви, предпочитания и желания, 

вместо обичайната конформност спрямо предписваните семейни и социални 

очаквания – „социалните задължения”. Редица изследователи обсъждат 

произхода на автентичния или „реалния Аз” от различни гледни точки.  Хорни 

(Horney, 1950) например, отбелязва от гледна точка на системната 

психодинамика на социализацията, че конструирането на Аза по посока на 

търсенето и зависимостта от одобрението от страна на  другите (включително 

от родителите, семейството, обществените системи, и по принцип), може да 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1041 

 

отчужди младите хора от тяхната действителна същност, да ги обремени с 

една вменена им квази-автентична социална и ролева идентичност като зрели 

възрастни. От гледна точка на екзистенциално-хуманистичната психология 

Маслоу (Maslow, 1968) отбелязва значимостта на удовлетворяването на 

потребността от личностно израстване, включително самоактуализацията на 

„реалния Аз”.  Хартър (Harter, 2002) и Кернис и Голдмън (Kernis & Goldman, 

2005; 2006) от своя страна, възприемат автентичността на младите хора като 

осмисляне притежаване и изразяване на собствените им потребности, мисли, 

емоции, желания, предпочитания и убеждения. А това, според тях, означава и 

себеутвърждаване по начини, съгласувани с вътрешните потребности и 

преживявания (Матеева, 2011a; 2011б; Матеева, 2012; Матеева & Димитров, 

2012a; 2012б).  

Хартер набелязва три основни мотива за неавтентично или фалшиво 

поведение в зряла възраст: (а) отчуждението от собствения същински или 

реален Аз в младежките години поради липса на признаването му, особено от 

родителските фигури; (б) необходимостта за непрексънато удовлетворяване на 

очакванията или впечатляване на другите в средата; и (в) експериментирането 

с различни роли и поведения, но не по свободен, автономен начин, а под 

нормативен, външно налаган и насочван начин. Според теорията за 

самоопределението, автентичността е резултат от високи нива на вътрешна 

лична саморегулация, при които автоматичното съобразяване с очакванията и 

изискванията от другите предвещава неавтентично поведение (Kernis & 

Goldman, 2005; 2006). Следователно, търсенето на себе си и планирането на 

живота от младите хора включват процеси, които осветляват това, което 

младия човек наистина харесва, наистина иска, и избира извън натиска на 

социализационните и нормативни усилия на семейния и социален контекст. 

Процесите, които включват определянето на автономните вътрешни стремежи 

в най-дълбоката същност на реалния Аз вероятно функционират и в по-ранни 

периоди, но именно навлизането младостта като ранна зрялост е особено 

подходящ момент за преследване на целта да се разкрие, оформи и изрази 

реалното Аз. Сравнително свободния, неструктуриран живот, по-голямата 

независимост от родителите и тяхната емпатична подкрепа, в сравнение с 

детството и юношеството, и все още непоетите нормативни отговорности на 
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възрастен, поставят подрастващите възрастни в индустриалните държави в 

най-благоприятна позиция за постигане на тази дългосрочна жизнена цел.  

Тъй като дълбинния аспект в търсенето на собствения автентичен Аз е 

свързан с автономните и индивидуалистични стремежи, процесът на развитие и 

утвърждаване на интрапсихичната, поведенческата и интерактивната 

автентичност през младостта може да поеме различни посоки в някои повече 

или по-малко патриархални и консервативни семейства и общества. Търсенето 

на собственото същинско Аз има силен индивидуалистичен акцент, въпреки че 

някои изследователи намират крайните резултати от този процес като 

постигане на основаващ се на реалността баланс между личната автономност 

и междуличностната и социална свързаност (Harter, Waters, & Whitesell, 1997). 

Въпреки това, основен компонент в този процес представлява откриването на 

баланс между културните, социалните и семейни очаквания и ангажирането със 

създаване на собствена автономност, свързана с осъзнаване на собствените 

вътрешни потребности и стремежи. Индивидуалистичните и непатриархални 

семейства и социални системи наблягат върху личните постижения и 

хетерогенните различия между отделните индивиди, докато дори и в наши дни 

колективистичните и патриархални семейства и обществени системи наблягат 

културално върху зависимостта, конформността и еднаквостта на хората 

(Uchida, Norasakkunkit, Kitayama, 2004). По този начин търсенето на собствения  

Аз, разграничавайки се от обществените и семейни очаквания и натиск, може 

да е по-трудно за постигане в колективистичните и патриархални семейства и 

национални култури, които очакват от членовете си да се придържат стриктно 

към обществените и родителски очаквания и налагат по-строг контрол върху 

тях, отколкото в индивидуалистичните, непатриархални култури.  

В настоящето изследване аз естествено се фокусирах върху тези 

процеси в българското семейство и културния контекст в България. При това се 

открояват две уникални характеристики на българското общество по отношение 

на нагласите към навлизането в зрелостта на младите българи.  

Първата е свързана с относително силния семеен акцент в живота на 

българите. Най-общо, развитието на българското общество през последните 

десетилетия означава и фокусиране все повече върху индивидуалистични 

ценности. Заедно с това, една важна характеристика на българското семейство 
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и общество, отразяващи предимно високото ниво на традиционни и 

патриархални ценности в тях, е свързана с преобладаващите общностни 

ценности и практики,  които във висока степен се основават на отношенията на 

взаимозависимост в семейството по произход. Това се разкрива в силните 

семейни връзки със семейството по произход, заедно с почти универсалния 

натиск за създаване на брак и деца. Женитбата е желана и постижима задача 

особено при младите жени; две или три поколения живеят в едно жилище за 

доста продължителни периоди; поддържат се близки и редовни контакти с 

членове на семейството и роднините, и особено с родителите, братята и 

сестрите по време на целия живот.  

Втората е свързана с постоянния социо-икономически стрес в страната. 

България е страна с  преходна, пост-комунистическа, „дива” капиталистическа 

икономика. Повечето от гражданите й преживяват от умерени до тежки 

трудности в социално-икономическото си приспособяване в последните три 

десетилетия на усилен социално-икономически и културен преход.  Така темите 

за травмата, възприеманата и/или очаквана  икономическа несигурност са част 

от обобщения опит на преобладаващата част от родителските семейства на 

българските младежи. Тези фактори допринасят за постоянното усещане за 

непосредствена текуща заплаха и предстояща опасност, които заедно с 

тревожността за оцеляването и страха за бъдещето на следващите поколения 

се изразяват по драматичен начин в настоящите демографски, и свързаните с 

безработицата на младите тенденции, в българското общество.  

Оказва се, че завладяващите преживявания за постоянен социално-

икономически стрес, заедно с обичайно удължения, труден и ограничаващ 

престой на младите хора в техните родителски домакинства, оставят 

българските младежи с понижено усещане за лична свобода, свободно време и 

релаксация. Тези характеристики оказват влияние върху формулирането и 

изпълнението на множество жизнени цели, възникващи по време на 

навлизането в зрелостта, както по отношение на самите жизнени цели, така и 

по отношение на процеса на тяхната реализация в развитието им. В частност, 

много млади българи оставят на по-заден план удовлетворяването на своите 

вътрешни потребности и се ангажират със жизнени цели и практики насочени 

към оцеляване и конкурентоспособност, а не към автентична себереализация.  
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Интересното е все пак, че през последните две десетилетия част от 

младите българи си взимат година или две след завършване на училище, за да 

пътуват извън България или да започнат университетско образование, да 

попътуват, да поостанат в друг град или държава, за да работят на различни 

места с временна заетост. Няколко изследвания се опитват да разберат този 

наподобяващ мораториум период, особено сред младите, които взимат по-

дълги периоди на „търсене на себе си” с подкрепата на семействата си, 

планирайки пътувания зад граница, преместване да живеят на друго място за 

временна работа или продължаване на обучението си в универсистет. Въпреки 

че повечето изследвания включват малки извадки и предимно качествени 

анализи на данните, те разкриват някои общи идеи.  

В повечето случаи основният стремеж на младите хора е да се 

освободят от налаганите ограничения върху използването на времето и 

пространството им, от необходимостта да следват ясно определен график и 

начин на живот -  стремеж, който се характеризира с откритост към нови 

преживявания, различни от типичните доминирани от родителите и средата на 

семейството по произход. Усещането за свобода да правиш каквото желаеш 

без ограничения от семейството, родителите, братята и сестрите, роднините, 

както и от хората които ги познават от деца,  независимо от родителските и 

социални очаквания  са централни в търсенията на повечето от младите хора. 

Обратно на социално-икономическия стрес и натиск, характеризиращ семейния 

живот в българското общество, основната цел на повечето младежи е да 

напуснат „казана на претопяването” в родителското семейство и обществената 

среда, от която произхождат. Повечето млади хора, интервюирани в този 

период споделят, че техния предпочитан начин на живот е насочен към 

отстояването на силно и субективно значимо чувство за смисъл и свобода, и 

предлага една по-ясна перспектива за това какво наистина е важно в живота им 

(Димитров, 1989, 2015, под печат). На второ място, въпреки липсата на ясна 

представа за времева рамка на техните бъдещи планове, младите хора очакват 

да се установят и инвестират себе си в общество с по-зрял начин на живот. 

Заедно с това, те поддържат продължителна, устойчива, и стабилна връзка с 

семействата си по произход по телефон и чрез интернет. Въпреки, че изразяват 

желанието да се отделят от родителските семейства, а понякога и от 
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традиционното българско общество, те правят активни постъпки за запазване 

на пределна близост и свързаност. Този тип поведение може да бъде описано 

като търсене на нови значими преживявания, които позволяват на младите 

мъже и жени да придобият различни гледни точки за собствения си живот, 

взаимоотношения и среда. Отдалечаването от обичайното семейство и 

обичайния културен контекст позволява на младите хора да избягат от 

рутинния живот на родното си семейство, да прекратят контрола на 

родителските норми и очаквания, и да открият автентичността си, която им 

липсва на ежедневно ниво.  

Какво е значението и смисъла на тези преживявания в живота на 

младежите, превръщащи се във възрастни? Те позволяват на навлизащите в 

зрелостта си младежи да порастнат, дистанцирайки се от стресиращата и 

предимно инвазивна фамилна и културна среда и да открият собствената си 

автентична същност и жизнените си цели, основаващи се на техните лични 

преживявания, потребности и разбирания, вместо да разчитат повече  на 

модели и цели, оформени от близките около тях (родители, по-големи братя и 

сестри, роднини, значими други) и техните социални очаквания.  

 

Две мои лонгитудни изследвания (първото проследяващо 120 млади 

мъже и второто - проследяващо 122 млади жени) в рамките на 25-годишен 

период от 1987 – 2012 г. (Димитров,1989, 2015), наблюдаваха прехода от 

младостта (17-19 години) към зрелостта (45 –50 г.), проучвайки отношенията на 

изследваните с техните близки и тяхното психосоциално функциониране като 

възрастни. Първоначално, планирайки изследванията през 1984-1987 г., аз 

нямах намерение да изследвам конструкта „автентичност” . Оказа се, обаче, че 

сред айтъмите на попълнените от участниците в изследването въпросници 

попадат и въпроси, които обхващат определени аспекти на усещането за 

автентичност на Аза, и така, се стигна до създаването на скала за оценка на 

тези измерения в ретроспективен план. В едно от тези проучвания, например, 

аз наблюдавах и резултатите във формирането на зряла социална и ролева 

идентичност на. Това ми позволи с помощта на д-р Надя Матеева да проучим 

взаимовръзките между автентичния Аз в младостта и резултатите в 

изграждането и функционирането на зрялата му Аз-идентичност, от една 
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страна, и различни индекси за отношенията с близките и за психосоциалното 

функциониране в зряла възраст, от друга, проверявайки по този начин 

допускането си, че автентичността в младежките години подпомага успешното 

импсихосоциално функциониране и благополучието им през зрелостта им.  

Скалата „Автентичен младежки Аз” бе конструирана на основата на 

айтъми от българската адаптация на Въпросника за изследване на 

автентичността като многомерен психологически конструкт на Кернис и 

Голдмън (Kernis & Goldman, 2006) - Authenticity Inventory („AI-3”) (Матеева & 

Димитров, 2012).  Постиженията в изграждането на зряла идентичност бяха 

измервание чрез Скалата на Адамс (Adams, 1998), включваща 12 айтъма  - 

напр.,“Отне ми доста време да реша, но сега с увереност знам в какво 

направление искам да се развивам професионално” (α-Кронбах = .81).  

В първото изследване наблюдавахме група от мъже от периода на 

раннната им младост – от последните години на средното им образование, 

през годините им в университета, и по-късно когато станаха на 26-28 години, 

37-39 години, и 45-50 години. При последното изследване с 120 участници бяха 

попълнени въпросниците за тяхната зряла идентичност и автентичния 

младежки Аз, както и други методики за изследване на техните отношения с 

близките, емоционалното им благополучие, трудностите в междуличностните 

отношения и желанието за собствени деца. В предходните изследвания (когато 

участниците бяха на 17-19 и 26-28 години) вече бяхме проучили техните 

отношения с родителите им и функционирането на Аз-а им.  

Корелациите между автентичния младежки Аз и постиженията в 

изграждането на зряла идентичност бяха високи (r = .65; p<.01), като всяка от 

двете скали разкри различен профил на взаимовръзки на автентичния Аз в 

младежките години и зрялата идентичност с индексите за социо-емоционално 

функциониране. Резултатите по Скалата „Автентичен Аз” в младежка възраст 

корелираха едновременно с положителното социоиемоционално 

функциониране в зряла възраст; автентичността на младежкото Аз бе 

положително свързана с усещането за сигурност в отношенията с майката (r = 

.32; p<.01), бащата (r = .38; p<.01), най-близкия приятел (r = .37; p<.01), 

сексуалния партньор (r = .54; p<.01), желанието за създаване и грижа за 

собствени деца (r = .29; p<.01) в зряла възраст, и отрицателно свързана с 
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преживяването на психосоциален дистрес (r = -.46; p<.01) и проблеми в 

междуличностните отношения (r = -.64; p<.01). В контраст с тези данни високите 

нива на показателя за изграденост на зряла идентичност не демонстрираха 

значима връзка с тези индекси.   

Проучвайки предпоставките за изграждане на зряла идентичност при 

лицата с високи показатели за автентичност на Аз-а в младежка възраст, 

установихме, че майчиното окуражаване на независимостта на младите мъже в 

периода на техните 18-19 години корелира изразено с автентичността на Аз-а 

им (r = .42; p<.01), без да корелира пряко с изградеността на зряла идентичност. 

Възприятията на връстниците за ефективността на психосоциалното 

фунциониране на участниците в изследването в годините на тяхното 

университетско образование и навлизане в кариерата (второто измерване по 

времето когато изследваните бяха на 25-28 години) корелират положително с 

показателите за изграденост на зряла идентичност (r = .38; p<.01) и 

автентичност на Аз-а (r = .50; p<.01), възприятията на родителите за личната 

ефективност на изследваните във възрастовия период 25-28 години бяха 

положително свързани само с показателя „Автентичност на Аз-а” (r = .57; p<.01 

– за възприятията на майките им, и r = .43; p<.01 – за възприятията на бащите 

им). Тези резултати определено подчертават значимостта на централната роля 

на усещането за автентичност на Аз-а в социоемоционалния опит и 

психосоциалното функциониране на младите български мъже.  

По сходен начин проучихме и данните от паралелното лонгитудно 

изследване с извадката от 122 млади жени в прехода им от живота в дома на 

техните родители до първите години на тяхното майчинство. Ние ги 

наблюдавахме от последната година на средното им образование (18-19 

години), през периода на завършване на университетското им образование (24-

27 години) и по-късно – при адаптацията им към ролята на майки в 

седемгодишен период, когато вече бяха на възраст между 29 и 39 години. В 

тази извадка не проследявахме показателите за изграденост на зряла 

идентичност, но използвахме скалата за ретроспективна оценка на 

Автентичността на Аз-а в младежка възраст. Автентичността на Аз-а към най-

ранния период в изследването (18-19 години) корелира положително с 

показателите за емоционално благополучие (r = .53; p<.01), безконфликтност в 
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отношенията с родителите (r = .42; p<.01), и сполучливо отделяне от 

родителското семейство (r = .56; p<.01) в зряла възраст. Младежката 

автентичност на Аз-а е положително свързана и с всички индекси за адаптивно 

справяне със задачите на майчинството, регистрирани в третото ни измерване 

(29 - 39 години): обща адаптация към ролите и изискванията на майчинството (r 

= .40; p<.01), социална адаптация (r = .46; p<.01), емоционална адаптация (r = 

.32; p<.01), ангажираност с децата (r = .50; p<.01). В допълнение, установихме, 

че автентичността на Аз-а при българските жени в младежка възраст (18-19 

години) е отрицателно свързана с преживявания психосоциален дистрес (r = -

.32; p<.01), усещането за самота (r = -.54; p<.01), отричането на 

взаимозависимостта с партньора (r = -.34; p<.01), и тревожността от раздялата 

със собствените родители (r = -.56; p<.01) в зряла възраст (29 - 39 години).  

Резултатите в двете 25-годишни лонгитудни проучвания потвърждават 

допускането ни, че автентичността в младежка възраст има благоприятно 

влияние върху благополучието и адаптивното психосоциално функциониране в 

зряла възраст и играе централна роля в социоемоционалното функциониране и 

релизацията на жизнените проекти на поколението от мъже и жени в България, 

което в момента навлиза в своята зрялост. По сходен начин Шулман и сътр. 

(Shulman, Feldman, Blatt, Mahler & Cohen, 2005) установяват в Израел, че 

групата от “компетентни и автентични” в младежките си години навлизащи в 

зрелостта хора се справят по-успешно със задачите на развитието си през по-

късните периоди от живота си. В тяхното изследване младежите с изградена и 

утвърдена автентичност на Аз-а имат в зрелите си години по-ясни 

професионални цели, по-зрели интимни и семейни отношения, и по-високо 

равнище на себерефлексия. Получените емпирични резултати разкриват една 

нова линия на изследователска работа в областта, която изисква допълнителни 

проучвания на наблюдаваните процеси.  

Формирането и изразяването по един утвърждаващ начин на усещането 

за автентичност на Аза може да се окаже сред приоритетните жизнени цели на 

поколението, което сега наблиза в зрелите си години в България. За 

постигането на тази цел, обаче, навлизащите в зрелостта си в повече или по-

малко патриархални, колективистки и косервативни семейства и социални 

условия може би се нуждаят от това да се обособят (психологично и/или 
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физически), за да открият собственото си, истинско Аз, отделяйки се от 

очакванията, целите и ценностите на обществото и значимите други и най-вече 

от родителите си. На основата на изследването на опита на българите 

навлизащи в зрелостта със собствения им период на „мораториум”, можем да 

предположим, че един от начините, по които те се справят успешно със 

задачите му е създаването със сътрудничеството на емпатично ориентираните 

им семейства на „автономно пространство за преход”, в рамките на което се 

фокусират върху настоящето си и са освободени от родителски, фамилни и 

социални очаквания, натиск и ограничения, преживявайки и изразявайки по 

един по-спонтанен начин собствения си, „истински Аз” при избора на жизнени 

цели и стратегии за самореализация в дългосрочен план.  

Автентичният младежки Аз се изгражда едва след един по-

продължителен период на подобни преживявания и с формирането му 

нараства капацитета за напускане на преходното пространство на 

„мораториума” и навлизане в обществото за реализация на новооткритата 

частна Аз-идентичност. Ефективната й реализация е свързана с по-

разширеното й влияние върху селективното ангажиране с нормативно 

очакваните и донякъде консервативно-традиционните жизнени цели като 

професионалната реализация, сключването на брак и създаването на 

семейство. Атипично. В различаващите се от българската култура социални 

системи това пребиваване в автономното пространство за преход на 

навлизащите в зрелостта младежи често се характеризира поведенчески с 

временна или често променяща се трудова заетост, намиране на по-автономно 

от родителите жилище, участие в програми за квалификация и социални 

клубове в различни области, които не се възприемат като пряко водещи към 

кариерна реализация. Често тези преходни пространства и периоди включват 

продължителни пътувания до различни, понякога екзотични места или 

създаването на подобни връзки със света, намиращ се далеч от семейството 

на родителите и общността, от която произхождат младите хора.  Тези 

пътувания и отношения винаги включват търсенето на автентичното Аз чрез 

една или друга форма поемане на предизвикателства, преодоляване на 

трудности и изследване на нови зрели идентичности и начини на живот.   
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В тези автономни преходни пространства навлизащите в зрелостта 

младежи сякаш се дезангажират от преследването на дългосрочните жизнени 

цели и се фокусират върху настоящия момент на преживяванията си „тук и 

сега”, за да изградят своята частна Аз-идентичност и разбирането си за 

предстоящата им зрялост, формирайки и изразявайки автентичното си Аз. Това 

фокусиране върху настоящето включва спонтанно потапяне на навлизащите в 

зрелостта в потока на случващото се, наглед без да се отчита значението му за 

бъдещето им, но то им осигурява и усещането за свобода и автономност дори 

когато изглежда на другите като форма на бягство от целите на живота в 

обществото. В действителност, обаче, това себеинвестиране в преходното 

пространство на настоящето им позволява да изградят собствените си 

усещания за субективно смислени и автентични избори, и в крайна сметка 

проправя пътя към личностно осмислената им интеграция в живота на 

възрастните с нови дългосрочни жизнени цели, съответстващи по-пълно на 

осъзнатите им вътрешни потребности.  

Интересно е да се отбележи, че точно пренебрегването на мисленето за 

бъдещето в тези автономни преходни пространства, фокусирани върху 

случващото се в настоящия момент, е именно това, което прави този период в 

развитието толкова значим за идентификацията на собственото, автентично Аз 

и предстоящото му инвестиране в бъдещето. Това автономно преходно 

пространство  се различава, обаче от  класическия „мораториума” в 

традиционния смисъл на термина по един важен начин – фокусирането върху 

преживяванията и наративите на автентичното Аз и тенденцията да се избягва 

експериментирането с нормативните роли, отношения и отговорности на 

„институцуионализрания мораториум” при едно емпатично, подкрепящо 

отношение на сътрудничество от страна на семейството.  

Заслужава си да отбележим, че въпреки че навлизащите в зрелостта си 

млади българи често успешно формират усещане за смисленост, значимост и 

автентичност, преминавайки през своите пространства за преход, твърде 

продължителното и неструктурирано пребиване в мораториума може да се 

окаже и опасно за тях. То може да ги изправи лице в лице с „тиранията на 

свободата и избора”, който да усложни процесите на формиране на зряла 

идентичност (Cote, 2006). Някои индивиди не са добре подготвени за справяне 
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с разширената свобода и разнообразието от възможни избори, и могат да се 

почувстват объркани пред тях. Други могат да използват тази свобода за 

хедонистични удоволствия, които не водят до изграждането на зряла 

идентивност.  

Аз поставих тази тема на дискусия на основата преди всичко на инсайти 

в условията на една повече или по-малко все още консервативна, 

колективистка и патриархална семейна и национална култура като българската, 

отличаваща се и с други уникални харакреистики, които се отразяват на 

обсъжданите процеси (например, големия брой български домакинства с три 

поколения). Нужни са допълнителни изследвания, за да проучи уместността на 

тези прозрения и в други културни условия. Нещо повече, въпреки, че 

наблюденията ни се основават на конкретни емпирични данни, тези данни 

оригинално не бяха събирани за пряка проверка на концептуалния модел и не 

са насочени директно към разглеждане на централните въпроси в направения 

анализ. Бъдещите изследвания се нуждаят от разработването на специфични 

инструменти за измерване на търсенето и реализацията на автентичното Аз в 

младежка възраст, които да позволят да се измерва прецизно взаимовръзките 

му с формирането на зряла идентичност и взаимовръзките между зрялата 

идентичност и продължаващото развитие на автентичното Аз след излизането 

от преходното пространство на младостта.  

Това, което заслужава, обаче, специално внимание е откритието, че в 
семействата на изследваните от нас младежи, които успяват да постигнат 
споделените с нас усещания за субективно смислени и автентични избори 
на  дългосрочни жизнени цели, съответстващи по-пълно на осъзнатите 
им вътрешни потребности, на автентичното им Аз), се наблюдава високо 
равнище на реципрочност – сътрудничество и подкрепа без натиск и 
условия.  

Нурми (Nurmi, 2004; Salmela-Aro, Aunola, & Nurmi, 2007) представя четири 

механизма на социализацията в личностното развитие на младите хора. При 

първия, социокултурните фактори канализират мотивацията, мисленето и 

поведението на младите хора. При втория, индивидите избират средата на 

своето личностно развитие и пътищата на реализацията си в тях в бъдеще. При 

третия, младите хората модифицират своите лични цели, за да се справят по-
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успешно с промените в жизнените ситуации. И накрая, чрез четвъртия 

механизъм, за да изградят своя вътрешносъгласувана идентичност младите 

хора се ангажират с интензивна себерефлексия. Тази финална фаза в процеса 

е може би най-тясно свързана с процесите на изграждане и утвърждаване на 

автентичното Аз, които описваме тук. Тази последователност на описваните 

механизми означава също така, че процесите на себерефлексия, 

идентификация и изразяване на автентичните вътрешни потребности и 

стремежи към себереализация при избора на дългосрочни жизнени цели са 

задача за целия живот, решаването на която не приключва с навлизането в 

зрелостта.  

И наистина, пътешествието на Сидхарта (Siddhartha) - протагониста в 

романа на Херма Хесе, - който пътува в търсене на своята същностна 

идентичност, ни напомня, че това е едно пътуване към себе си през целия 

живот. Нито пълната идентификация със социалните ценности, нито пълната 

абдикация от тях помагат на  Сидхарта да реши загадката на собственото си Аз 

и да изгради зрялата си Аз-идентичност. По сходен начин, младите хора 

навлизащи в зрелостта си в днешния пост-модерен свят изглежда се нуждаят 

от време и пространство да се откъснат от ежедневната рутина, семейните и 

социалните очаквания към тях, за да се посветят на целта да открият, 

определят и утвърдят своето автентично Аз, да планират и организират живота 

си зряло, автономно и отговорно.  

Тези, от тях които могат да разчитат на сътрудничеството на семейната и 

социалната си среда, на тяхната реципрочност, имат определено по-добри 

шансове.  

Ще се върна отново на темата за реципрочността от системно-

психодинамична гледна точка в последните глави на книгата. 
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ГЛАВА 84: 
ЗА ЩЕТИТЕ  ОТ ЕДИПОВИЯ КОМПЛЕКС  
ЗА СВРЪХ-КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 

Преди време съвместно с д-р Надя Матеева от Департамента по психология в 

Института за изследване на населението и човека – БАН направихме едно 

качествено изследване от системно-психодинамична гледна точка. Негов 
обект бяха едно класическо структурирано състезание като колоездачната 
обиколка на Франция и трагичната регресия на многократния шампион в 
това състезание – американския колоездач Ланс Армстронг. 

Стремежът към победа и успех в агресивната спортно-състезателна 

среда поражда екстремна психодинамика, която не може да бъде осмислена 

само от когнитивно-поведенческа и обща спортно-психологическа гледна точка. 

Системно-психодинамичната интерпретация на груповите процеси и груповата 

психодинамика на отношенията между участниците в спортното структурирано, 

но и преднамерено състезание ги разглежда като сложни детерминанти и 

контекст на множество индивидуални и групови поведения, които често 

граничат с тенденции към патогенно себеувреждане както е при системната 

злоупотреба с допинг в името на победата на всяка цена.  

В изследването си аз и Надя Матеева се опитахме да проучим и 

представим възможностите на системно-психодинамичната интерпретация на - 

по същество, - „Едиповата психодинамика на идентификацията с победата и 

надмощието” в Колоездачната обиколка на Франция („Tour de France”).  

Наблюденията ни за системната психо(пато)динамика на 

конкурентоспосбността се потвърдиха след приключване на изследването ни от 

развитието на драмата с отнетите седем(!) шампионски титли на Ланс 

Армстронг.  

 

Колоездачната обиколка на Франция е най-голямото професионално 

състезание по колездене, започнало в далечната 1903 г. с оригиналната цел да 

стимулира продажбата на вестници. Още от самото си начало състезанието 

завладява общественото внимание с епичния характер и обратите в 

протичането си, и със свръх-екстремните условия, с които устремилите се към 

спечелването му трябва да се справят. Анри Десгранж (Henry Desgrange), 
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основателят на „Tour de France”, заявява открито мотивите си за създаване на 

състезанието – първият е да съсипе конкурентните вестници, а втория е да 

възстанови нараненото самочувствие на френските мъже след загубата на 

Френско-Пруската война (Woodland, 2006, стр. 101). Визията му е да изгради и 

наложи образа на изключителен спортист, перфектен победител и силен мъж, 

който да е вдъхновителен пример за всички мъже във Франция и по света. 

Първоначалната му идея е състезанието да е толкова трудно, че само един 

състезател да би могъл да го завърши. Той дори не присъства лично на 

първото издание на състезанието от страх да не бъде линчуван заради 

предполагаемата смърт на половината от състезателите.  

Състезателите още от началото получават цветисти прякори, подобни на 

използваните за каторжниците във Френска Гвиана, за да се отразят тежките 

изпитания, през които им се налага да преминат по пътя към финала. 

Класическо обръщение на състезателите към организаторите от този ранен 

етап на обиколката е израза: „Вие сте престъпници!”. Страданията и 

тревожността на участниците се разглеждат като основни съставни елементи 

на състезанието, придаващи му екзистенциално-психодинамична 

привлекателност на средство за себедоказване пред огромна публика под 

ежедневен и екстензивен медиен мониторинг.  

В периода след 1960 г. Tour de France се модернизира (отделните етапи 

са намалени от 250 на 100 мили), но натоварванията в никакъв случай не 

намаляват; увеличава се драстично средната скорост на състезателите и броя 

им. През повечето време състезателите са на ръба и отвъд аеробния си 

капацитет, в т.нар. „червена зона на анаеробен натиск”, която превръща 

възстановяването на състезателите в решаващ фактор.  

В историята на обиколката се открояват няколко супер-шампиона 

(Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault и Miguel Indurain), всеки от които 

я е печелил над пет пъти. Сред тях уникално място доскоро заемаше и 

американеца Ланс Армстронг (Lance Armstrong) със седем титли, които в 

последствие са му отнети заради системна употреба на допинг 

(http://www.guardian.co.uk/sport/2012/nov/02/wada-lance-armstrong-sanctions ). 
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Защо е важно да осмислим системно-психодинамично 
интерактивно-процесуалната матрица на Tour de France?   

Обиколката на Франция е традиционна и консервативна част от 

професионалното колоездене. Като психосоциална матрица състезанието е 

полузатворена, силно обособена спортна институция, противопоставяща се на 

външните опити за въздействие. Тези психосоциални особености на 

състезанието се подкрепят чрез груповите отношения между бившите 

участници в него, които по правило стават мениджъри на отбори, членове на 

организационните екипи и журналисти, отразяващи Обиколката. Налице е 

своеобразен междупоколенчески процес, чрез който организационната култура, 

груповите ритуали, „кодекси” (правила и норми) на поведение, самозаблуди и 

суеверия се поддържат и възпроизвеждат през годините. Специфичен израз на 

отборните мениджъри и организаторите в Tour de France, чрез който се описва 

етиката на състезателите е „il fait le metier” – мениджъриалистки ефимизъм от 

бизнеса, който значи „пасва, без да създава проблеми”. Договорите на 

„непасващите” на матрицата на състезанието не се подновяват или те стават 

„изкупителни жертви” на своеобразната му агресивно-защитна организационна 

култура. Подобен пример от близкото минало е колездача Пол Кимаж (Paul 

Kimmage), който пръв разкри свръх-употребата на забранени вещества в 

професионалното колоездене, нарушавайки „закона на мълчанието” в 

Обиколката (Kimmage, 1990).  

Какво знаем за груповата психодинамика на състезанието, което 
толкова много напомня за корпоративните надпревари за завоюването на 
един или друг пазар?  

Всеки отбор, участващ в  Tour de France, е своеобразна „групово-

психодинамична матрица”, водена от мениджър, който по неписано правило е 

бивш успешен състезател. Всяка обиколка включва 20 отбора от по 9 

състезателя всеки, което се описва с термина „peloton” (180 състезателя) - 

пренесен съзнателно или не, - от военната терминология за „рота” (platoon).  

Отделният състезател в Обиколката е силно повляян от системно-

психодинамичните сили в голямата група на състезанието и в малката група на 

отбора си. Крийгер (Kreeger, 1975, р.79) описва как всеки от тях е потопен в 

груповите процеси до такава степен, че губи усещане за собствената си 
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индивидуалност. Състезателите в обиколката често споделят преживявания 

като загуба на индивидуалната си идентичност; регресия и нарастване на 

зависимостта от групата; силно желание в хода на състезанието да се открои 

групов лидер. Други групово-психодинамични и организационно-

психодинамични феномени са трудностите за вземане на самостоятелни 

решения и колебанията в моментите, в които се изисква пълно отдаване на 

силите.  

Демаре (De Mare, 1991) констатира, че в голямата рудиментарна група на 

подобни състезания е затруднен процеса на индивидуално осъзнаване на 

ситуацията. Групата действа ирационално, емоционално мотивирано; 

интрапсихичните процеси и психичната структура на действията на отделния 

състезател са силно повлияни от груповата психодинамика на отбора и 

организационната психодинамика на състезанието. За да се справят с 

тревожността си и другите неприятни емоции пораждани от дезорганизиращото  

влияние на груповата и организационната психодинамика състезателите в  Tour 

de France използват един специфичен несъзнаван, но масов защитен 

механизъм – идентификация с „патрона” (“Le Patron”), или „бащата”. Това е 

състезател, който вече е печелил (поне веднъж) Обиколката и внушава респект 

както на състезателите, така и на мениджърите на отборите.  

От системно-психодинамична гледна точка „патронът” е своеобразно 

вместилище на проекцията на всички участници в състезанието, че 

състезанието винаги има лидер. На физическо ниво, от лидера се очаква да 

внася ред в състезателния процес като снижава вероятността да се действа 

импулсивно, ирационално и непродуктивно. Тъй като в  Tour de France е прието 

да се елиминират всички завършили даден етап с 10% по-слабо време от 

победителя, подобно спонтанно поведение води до бързо намаляване на броя 

на състезателите в даден отбор, което прави невъзможно изпълняването на 

стратегията на отбора и променя непрекъснато актуалната работна задача. 

Твърде бързото елиминиране на много състезатели се отразява негативно на 

привлекателността на състезанието за медиите,  публиката и спонсорите. 

Съзнателно или не - всички в матрицата на Обиколката имат интерес да 

поддържат състезанието управляемо и позволяващо на максимален брой 

състезатели да се съревновават по-продължително време.  Този негласно 
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споделен „сговор” е в основата на това, че несъзнателно „избраните” патрони 

(„бащи”) в обиколката запазват позицията си през годините. Те изпълняват 

важна групово-психодинамична и организационно, защитна функция в 

състезанието – поддържат усещането и груповата фантазия за ред и контрол, 

противостоят на хаоса, който би възникал при едно автентично съревнование. 

„Едиповата ситуация” на всяко човешко преднамерено състезание е 

особено очевидна в Обиколката. По принцип констелациите на Едиповият 

комплекс имат множество проявления в груповата и организационната 

психодинамика не само в конкурентоспособните спортни организации, но и в 

политиката, администрацията и големия бизнес. Класическата интерпретация 

на Фройд акцентира върху това, че момчето желае да триумфира над баща си, 

за да си гарантира превъзходството в отношенията с майката. От друга страна, 

Едиповият комплекс отразява и несъзнаваното желание на бащата да 

елиминира подрастващите си конкуренти. Индивидуалната психодинамика на 

всеки от участниците в Tour de France, групово-динамичната матрица на 

участващите отбори и психосоциалната матрица на цялото състезание са 

пропити с ярки примери за Едипова феноменология.   

На равнище организационна психодинамика в психосоциалната матрица 

на състезанието в-к „Фигаро” редовно описва Обиколката на Франция като 

жена („майка”), а победителят в нея (патрона) като нейн „съпруг”, който по 

традиция щедро позволява на конкурентите си да печелят отделни етапи, но 

никога цялото състезание. Той им разрешава да „флиртуват” с майката, ако и 

когато преценява, че те ще отпаднат до края на състезанието. На 

състезателите, които имат реални шансове да спечелят Обиколката обаче, не 

се правят никакви отстъпки. Представянето на състезанието в медиите по този 

начин може да се разбере по-добре, ако се отчете анализа на Демаре (De Mare, 

1991, р. 10) „в подобни големи групи се създават условия да изследваме 

социалните си митове (колективното несъзнавано) и да ги свържем в 

отношенията между собствената си психодинамика и психодинамиката на 

социо-култураната среда”. Митът е, че само най-силният може да спечели 

„жълтата фланелка” и то, ако се идентифицира с мита. 

Едиповата ситуация във  вътрешно-груповата психодинамика на 

участващите отбори зависи от връзката на отборния лидер с „баща” му – 
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мениджъра на отбора. В Обиколката обичайно отборните мениджъри са 

мъжествени, себични автократи, налагащи правилата на състезателите си – от 

хранителния им режим, през тренировките им и забраната за общуване с 

интимните им партньорки по време на състезанието, до мястото и ролите им в 

развитието на стратегията на състезанието. Тези функции имат отчетливо 

Едипово значение във вътрешно-груповата психодинамика на отбора – може да 

се мисли само за една „жена” – митологичната Обиколка като майка и за един 

„баща” – кастриращия отборен мениджър, който взема всички зрели решения 

вместо състезателите си.  

Психологически мениджърът-„баща” държи състезателите си в постоянен 

вътрешен конфликт – между нарастващото им желание да спечелят майката 

(Обиколката) и страха от бащата (кастрационната тревожност на Едиповата 

ситуация в отбора). Отделните етапи на състезанието са, за да се види кой от 

състезателите най-добре ще се справи с този конфликт и ще спечели 

състезанието. 

След като през 1980 г. Обиколката на Франция се глобализира двама 

американци я печелят няколко поредни години – Грег Лемън (Greg Lemond) (три 

пъти) и Ланс Армстронг (Lance Armstrong) (седем пъти).  От системно-

психодинамична гледна точка те изглежда, че идват с нов модел на справяне с 

Едиповия си комплекс в Обиколката  - себеидентифицират и като баща 

(мениджър на отбора) вместо да се страхуват от него и да му се подчиняват. 

Армстронг, например, участва в Обиколката като сключва споразумения за 

партньорство с мениджъра на американския отбор, доминира във вземането на 

всички решения и налага създаването на отбор, който служи на една 

единствена цел – личната му „инцестна” победа, - нещо немислимо за 

европейските му конкуренти, останали в традиционната Едипова ситуация на 

Обиколката и участващите в нея отбори.  Това му позволява да си гарантира 

лидерската роля и шампионския триумф   с всички достъпни му средства, 

„свръх-компенсирайки” психодинамичните, групово-динамичните и 

психосоциалните ограничения и задръжки, които имат конкурентите му, 

приемащи под натиска на отборните меинджъри традициите на състезанието.  

Тук са полезни някои биографични данни за собствена Едипова ситуация 

на Ланс Армстронг. Армстронг е отгледан от самотна майка и не познава 
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биологичния си баща. Майка му окуражава всячески ранните му опити за 

пробив в триатлона, Армстронг непрекъснато демонстрира любовта към майка 

си и липсата на интерес към това кой е биологическия му баща (Armstrong, 

2003); трудно му е да си представи, че ще се подчинява на „бащинския 

авторитет” на отборния мениджър. Между другото, и той е сред петте 

състезатели, които са печелили Обиколката повече от пет пъти и са отказали 

да станат отборни мениджъри с един ясен мотив – биха били „ревниви, 

тиранични бащи”, които трудно биха помогнали на състезателите си да ги 

достигнат и надминат в състезателната си кариера.  

Как състезанието отключва действието на механизмите на 
интроективна идентификация? Една от специфичните особености на Tour de 

France е използването на цветисти прякори за основните претенденти.  От една 

страна, те подчертават техните силни страни, от друга – са техни вербални 

карирактури във въображението на публиката и медиите. Мейн (Main, 1979) 

открива в това ролята на мощни проективни процеси, свързани с Едиповата 

ситуация на агресивните спортни - а и не само спортни, - състезания. В 

частност, това са механизмите на проективната идентификация, чрез които 

психосоциалната матрица на състезанието „разцепва” собствената 

идентичност на състезателите. От една страна, силните им (добри) страни се 

проектират върху и през положителния имидж на състезанието и неговата 

вътрешно-групова психодинамика. От друга, използваните прякори са 

специфичен системно-психодинамичен механизъм на интроективна 

идентификация, чрез които любовта на феновете усилва изтъкването на тези 

страни. Така през 90-те години един от италианските шампиони, Марко Пантани 

(Marco Pantani), получава прякора Слончето Дъмбо, наглед заради по-голямото 

си тегло, плешивостта си и големите стърчащи уши. Но зад прякора му 

феновете и пресата откриват мощта на атаките му в планинските етапи на 

обиколката, в които той сякаш лети.  

Употребата на прякорите на състезателите, обаче, има и друга страна – 

ако даден състезател не се представя според очакванията, прякорът му играе 

ролята на кастрационен, декласиращ го акт, обслужващ груповата динамика на 

психосоциалната матрица на състезанието.  
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Чрез интроективната идентификация социалният опит се интернализира 

в индивидуалната психодинамика на Аз-идентичността на състезателя. 

Илюстрация за това е доминирането на Армстронг в седем поредни обиколки 

като символ на американското превъзходство и предприемаческа автономност 

за много от участниците в Tour de France и най-вече за американските фенове 

и политици. Армстронг единствен няма нужда от прякор, защото самото му име 

е американска героична проекция върху френската Обиколка. Личната му 

история с преодоляването на животозастрашаващото заболяване (рак на 

тестисите) и създаването на мултимилионната му фондация за борба с рака 

(Lance Armstrong Foundation) психологически обезоръжава критиците му и 

доказателствата за злоупотреба с непозволени препарати в продължение на 

десетилетия.  

Като символ на надеждата и триумфа над непредолимите трудности 

Армстронг се превръща в международна митична фигура, която не подлежи на 

оспорване и конкуренция – „патрон на патроните”. От системно-

психодинамична гледна точка, това променя тотално и трагично характера му 

чрез механизмите на интернализация на свръх-проекциите на 

психосоциалната, организационна матрица на Tour de France. От една страна, 

това го прави постоянен и обичан кандидат за победата в състезанието на 

всяка цена. Но от друга, го подготвя психодинамично за една трагична 

нарцистична регресия в императивното му отношение му към запазването и 

налагането на собствения му пост-Едипов авторитет и лидерско място в 

спортния и обществен живот.  

Внимателният системно-психодинамичен анализ хвърля светлина върху 

Едиповата ситуация в случая на Ланс Армстронг. Традиционната 

организационна психодинамика на психосоциалната матрица на Tour de France 

тласка мощно всеки участник в състезанието да направи всичко, на което е 

способен, за да си гарантира Едиповия триумф над своите конкуренти (другите 

състезатели), съгласувайки усилията си с повече или по-малко тираничния 

авторитет на бащата (отборния мениджър). В случая с Армстронг, обаче, няма 

такъв „баща” в лицето на отборния мениджър, Йохан Брюнийл (Johan Bruyneel). 

Тъкмо напротив, Армстронг е медиен и публичен символ на американския 

„страдащ герой”, който побеждава, утвърждавайки Егото си въпреки 
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препятствията и срещу традиционните авторитети. В този контекст 

неразрешената в детството му Едипова му динамика се разгръща, за 

съжаление, в нарцистична посока, извеждайки на повърхността 

симтоматичните проявления на болезнената шампионска идентичност – 

победата, превъзходството и лидерството на всяка цена и с всички достъпни 

средства. 

Едиповата тема присъства на всичките нива в оспорваните спортни 

състезания като Tour de France – индивидуалната психодинамика на 

спортистите, групово-динамичните процеси в участващите отбори и 

организационната психодинамика на психосоциалната матрица на 

организацията на състезанието. Това я извежда в централна позиция при 

анализа на  превратностите на шампионската (лидерската) идентичност в 

съвременния елитен спорт. Неразрешените Едипови конфликти в 

индивидуалното развитие на спортните таланти могат да бъдат открити в много 

спортни биографии, завършили трагично като тази на Ланс Армстронг. 

Ако си припомним мита за цар Едип  (Watling, 1947), Едип е бил 

изоставено от родителите си дете, което в по-късното си развитие овладява 

тревожността и гнева си като отстранява всички препятствия и конкуренти по 

пътя си. Това му дава силата да сразява другите, но и зависимостта от 

победата над тях, за да се запази и себеприеме (Elias & Scotson, 1994).  

Системно-психодинамичната интерпретация е единствената 

методология, която ни дава възможност за осмислянето и демистификацията 

на психодинамиката както на оспорваните спортни състезания като Tour de 

France, така и на ежедневните и много по-тежки конкурентни надпревари в 

бизнеса, политиката, администрацията и културата – в човешките системи.  

Само на нейна основа е реално възможно да се планират и провеждат 

ефективни диагностично-консултативни интервенции за преодоляване на 
щетите от Едиповия ни култ към конкурентноспособността върху 
отношенията между хората и техните човешки системи.  
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ГЛАВА 85:  
ГРУПОВО-ПСИХОДИНАМИЧЕН ТРЕНИНГ  
НА АВТЕНТИЧНОСТТА И ЕМПАТИЯТА 

 

Групово-психодинамичните тренинг процеси, чрез които организационните 

ръководители и мениджъри усъвършенстват необходимите им междуличностни 

умения и уменията си за групово и организационно лидерство обикновено 

преминават през четири етапа:  

(1) дидактично-образователен; 

(2) диагностично-рефлексивен; 

(3) преживелищен; и 

(4) консултативен (Corey, 2004; Gladding, 2008; Yalom & Leszcz, 2005).  

 

Теоретиците и изследователите често изразяват съгласието си, че 

ангажирането на организационните лидери и мениджъри с преживяванията в 

хода на груповия тренинг е много ефективен начин да се удовлетворят 

изискванията на третия (преживелищен) етап на тренинг процеса (Corey, 2004; 

Kline,2003; Shapiro, Peltz, & Bernadett-Shapiro, 1998; Yalom & Leszcz, 2005). 

Много организации, които разработват свои корпоративни стандарти за 

ефективност на екипната работа също подкрепят схващането, че техните 

ръководители и мениджъри следва да участват в преживелищни форми на 

групов тренинг. Следователно груповия опит е нещо подразбиращо се от само 

себе си, когато се планират и реализират програми за развитие и 

усъвършенстване на капацитета за ефективно лидерство, ефективна екипна 

работа и самоорганизация на ръководителите и мениджърите на всички нива в 

организацията.  

Голям брой автори и изследвания не само са съгласни с това, че 

изискването за богат групов опит е от голямо значение за качеството на тренинг 

програмите за ръководители и мениджъри, но и доказват, че именно груповите 

преживявания са същностния, централния компонент в тези програми (Corey, 

2004; Kline, 2003; Yalom, 2005). Въпреки, че това е добре прието в практиката 

на тези тренинг програми, няма консенсус относно начина, по който да се 

осъществява групово-динамичния тренинг на мениджърите. Като следствие, 

много тренинг програми за мениджъри се опитват да удовлетворяват това 
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изискване по множество – често противоречиви, - начини (Anderson & Price, 

2001; Armstrong, 2002; Merta, Wolfgang, & McNeil, 1993). Липса съгласие и по 

отношение на това кои са най-подходящите формати за групов тренинг на 

мениджъри – сигурно и вие сте били свидетели или учстници в групов тренинг, 

който е серия от дидактични лекции с малко групови упражнения по-скоро за 

„разтопяване на ледовете”, „разнообразие” и „развлечение”. Някои автори дори 

се противопоставят на това, че груповия тренинг трябва да тласка 

мениджърите към себеразкриване, тъй като това пораждало етични проблеми 

като проблематизирането на двойствените им роли като ръководители и 

обучаеми, нарушаването на конфиденциалността и правото им на частен живот 

(Anderson & Price, 2001; Davenport, 2004; Forester-Miller & Duncan, 1990; Merta & 

Sisson, 1991; Sklare, Thomas, Williams, & Powers, 1996). В резултат, в практиката 

на груповия тренинг за мениджъри са разработени множество алтернативни 

форми. Така например т.нар. „модел на груповите етапи” (Toth, Stockton, & 

Erwin, 1998) включва множество различни тренинг техники, сред които са 

водещи са предварително подготвените ролеви игри и последващи разбор на 

учстието в тях. Други модели са от типа на симулационния групов тренинг, б 

който на участниците се дават роли, които да играят и да разменят помежду си 

в хода на тренинга – например лидери и ко-лидери в груповите упражнения. 

Други треньори наблягат на базирани върху реалната дейност на обучаващите 

се мениджъри подходи (например, симулации и ролеви игри извлечени от 

реалните предизвикателства в организацията на обуюаващите се, упражнения 

за групова работа по текущи проблемни ситуации, неструктурирани и 

полуструктурирани групови дискусии по извлечени от практиката теми) 

(Connolly, Carns, & Carns, 2005; Hatch & McCarthy, 2003) Така, някои тренинг 

програми използват преживелищни методи, които на практика изискват 

минимално себеразкриване на обуюаваните мениджъри, което води, че те не 

биват изложени реално на въздействието на транформиращите (корективно-

формиращите) въздействие на груповата психодинамика.  Повечето 

автентични групово-динамични тренинг програми, обаче, са базирани на една 

интерактивно-процесуална групова работа в реално време („тук и сега”), в която 

има много повече възможности за интензивна междуличноста и вътрешно-

групова комуникация и по-дълбинно себеразкриване на мениджърите 
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(Armstrong, 2002). В тези програми се изисква пълноценно ангажиране с 

групово-динамичните процеси – по един повече или по-малко структуриран, но 

все пак процесуален, а не дидактично ориентиран начин.  

Интерактивно-процесуалната ориентация на групово-
психодинамичния тренинг – в контраст на дидактичното обучение в група, - 

има редица предимства: 

• участниците научават за ролята на груповите процеси и отношения 

значително повече; 

• упражняват конкретни групови роли и лидерски умения; 

• постига се по-висока степен на себе осъзнаване; 

• работи се с конкретните преживявания, поведения, роли и отношения 

в една конкретна група. 

 

Друга класическа полза от групово-психодинамичния подход към 

груповия тренинг е нарастването на способностите за автентично 

себеизразяване и емпатично взаимодействие с другите участници в тренинг 

групата, а също уменията за индивидуална и групова себерефлексия, и 

изразяване на емоциите. Повечето системно-психодинамично подготвени 

треньори смятат, че не би могло да се работи за развитие на автентичността и 

емпатията на мениджърите, без те да са изложени на въздействието на 

мощните трансформиращи фактори на груповата психодинамика  в хода на 

цялото групово обучение. Ялом и Леш (Yalom & Leszcz, 2005) акцентират върху 

значението на тези фактори от гледна точка на интерактивно-процесуалната 

ориентация на груповата работа към осигуряването на среда, в която 

участниците:  

(а) да учат на емоционално ниво за всичко, което по-рано са 

възприемали само интелектуално; 

(б) да преживяват реалната мощ на груповата психодинамика – мощ, 

която може да наранява, но и да лекува; 

(в) да осъзнават по-задълбочено колко важно е да си приеман в една 

реална група; 

(г) да практикуват себеразкриването и себерефлексията в една реална 

групова ситуаия и в хода на груповото развитие; 
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(д) да преживеят колко трудно е да разкриваш истинското си Аз, 

автентичните си чувства и идеи, ранимостта, враждебността и уязвимостта си 

(p. 553).  

Казано с друг думи, участието в групово-психодинамичен тренинг 

осигурява не просто полезен учебен опит, а личен груов опит, който интегрира 

интелектуалното разбиране с емоционалното себеосъзнаване. Шапиро и сътр, 

(Shapiro et al., 1998) допълват, че мениджърите и лидерите като постоянно 

работещи в групов и организационен контекст се нуждаят от това да са по-

автентични и емпатични, и да разпознават емоциите, които членовете на всчка 

група с тяхно участие преживяват на всеки етап от груповия процес.  Те 

твърдят, че лидерите и мениджърите “трябва да са напълно начсно с това 

какво е да си уязвим член на дадена група” (p. 172). А също така „да познават 

от първа ръка страховете да бъдеш отхвърлен от групата или да бъдеш 

подложен на групов натиск, но и усещанията да си приет и авторитетен член на 

групата” (p.172). Ако е наистина интерактивно-процесуален, групово-

психодинамичният тренинг дава една реална възможност за организационните 

лидери и мениджъри да подобрят разбирането си за преживяванията на своите 

колеги и сътрудници в собствената им работна група и организация, в които 

като реални ръководители и мениджъри следва да се свързват с другите по 

автентичен и емпатичен начин.  

Налице е солиден обем от емпирични доказателства за това, че така 

организирания и протичащ групово-психодинамичен тренинг влияе благотворно 

върху развитието на автентичността и емпатията на участващите в него 

организационни лидери и мениджъри, както и на всички други – членове на 

екипи и организации без ръководни и управленски функции и роли. Така 

например, в две специализирани проучвания - използващи качествени, а не 

количествени методи на изследване, - се установява, че участниците по-късно 

показват по-високи нива на емпатия към своите реални партньори в 

организационния живот (Ieva, Ohrt, Swank, & Young, 2009; Kline et al., 1997). 

Едно друго изследване демонстрира, че участниците в групово-

психодинамичен тренинг демонстрират в работата си по-високи нива на 

автентичност и емпатия в сравнение с колегите си, които са участвали само в 

дидактични обучения в група (McWhirter, 1974). За съжаление, обаче, няма 
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много местни изследвания, които да показват как автентичността и емпатията 

на организационните лидери и мениджъри нарастват след участие в ефективен 

групово-психодинамичен тренинг.  

Ето защо заедно с д-р Надя Матеева от Департамента по психология на 

Института за изследване на населението и човека-БАН направихме собствен 

опит да разработим дизайн на едно изследване върху ефектите на групово-
психодинамичния тренинг върху автентичността и емпатията на 
обучаваните организационни лидери и мениджъри.  

 

Има много сведения, за това, че освен за развитието на автентичността и 

емпатията, групово-психодинамичният тренинг допринася и за развитието на 

уменията на ръководителите да изпълняват пълноценно ролите и функциите на 

групови лидери, особено когато тренинга мобилизра действието на своите 

трансформиращи (корективно-формиращи) фактори върху личностното 

израстване на участниците (Berg, Landreth, & Fall, 1998; Corey, 2004; Kline, 

2003). Кори (Corey, 2004) напомня, че групите за личностно израстване са не 

само полезни за повишаване на себеопознаването им, автентичното им 

себеизразяване и емпатичните взаимоотношения с другите, но са и един от 

най-добрите начини да се научи как да се подопомагат членовете на групата да 

решават своите собствени проблеми. Като участници в групово-

психодинамичен тренинг организационните лидери и мениджъри могат да 

преживеят какво наистина им е нужно, за да формират една сполотена група с 

високо ниво на взаимно доверие и готовност да решава проблемите в груповия 

и организационния живот без страхове и съпротиви, с конструктивна 

конфронтация и зрялост в трудните и емоцинално наситени ситуации в 

ежедневието си. В допълнение на това, Клайн (Kline, 2003) показва как 

мениджъри, които са постигнали добри резултати в групово-психодинамичния 

си тренинг постигат по-добро разбиране на процесите на промяна в 

организациите си и показват по-добри резултати в управлението им от 

организационните лидери и мениджъри, които са нямали подобен тренинг.   

Организационните лидери и мениджъри след участието си в групово-

психодинамичен тренинг обищайно взаимодействат с хората в своята реална 

група и организация много по-ентусиазирано и пълноценно, демонстрират по-
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висока лична ангажираност в груповите взаимодействия насочени към 

реализацията на нужните промени в груповия и организационния живот, и са 

по-автентични в окуражаването на другите членове на екипите и организациите 

си да се ангажират с работата по осъществяването на тези промени. Описвайки 

ефектите на групово-психодинамичния тренинг, Дей (Day, 1993) посочва 

“Колкото по-добре опознават себе си, толкова по-задълбочено мениджърите 

могат да погледнат към другите и толкова повече осъзнават комплексния живот 

на своята група и организация” (p. 665). И наистина, едва ли може да се твърди, 

че има тренинг формат различен от групово-психодинамичния тренинг, който  

да е по-трансформиращ (и дори терапевтичен) и по-въздействащ върху 

уменията за ефективно екипно и организационно лидерство.  

Йева и сътр. (Ieva et al., 2009) установяват, че участвалите в групово-

психодинамичен тренинг мениджъри често посочват, че водещите на тренинга 

съм им послужили като ефективни ролеви модели и така съм им помогнали да 

изградят по-високо ниво на увереност в ролята им на екипни и организационни 

лидери в собствените им организации. Те също така посочват, че самите 

преживявания в процеса на групово-психодинамичния тренинг са им помогнали 

да осъзнаят какво да правят или да не правят в своите реални лидерски роли и 

функции извън тренинг групата.  

Честният преглед на литературата показва, че са нужни още много 

изследвания, които да покажат, че групово-психодинамичния тренинг има 

научно доказано влияние върху ефективността на екипните и организационни 

лидери и мениджъри и върху готовността им да се ангажират с решаване на 

предизвикателни цели (Gladding, 2008; Page, Pietrzak, & Lewis, 2001). Някои 

изследователи (Berg et al., 1998) доказват, че лидерските и управленски 

компетенции се обогатяват, а изпълнението на лидерските роли се подобрява, 

когато групово-психодинамичния тренинг е активирал комплекс от 

трансформативни групово-психодинамични фактори като тези описани от Ялом 

в контекста на изследването му върху ефективната групова психотерапия 

(Yalom, 2005; Kivlinghan & Holmes, 2004). Сред тези 11 трансформиращи 

фактори на груповата психодинамика са груповата сполотеност, споделените 

емоционални катарзиси, действените инсайти в групата, алтруизма, 

универсалността, междуличностното и социално учене, корективната 
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капитализация на миналия групов опит, имитирането на ролеви модели, 

екзистенциалния самоанализ, вдъхването на надежда, социализацията и 

информационния и емоционален обмен (Yalom & Leszcz, 2005; Crouch, Bloch, & 

Wanlass, 1994; Fuhriman, Drescher, Hanson, and Henrie, 1986). Важно е да се 

отбележи, че тези фактори не са теоретично анализирани, а извлечени от 

собствения опит на участвалите в една или друга форма на групова работа 

(Davies, Burlingame, Johnson, Gleave, & Barlow, 2008). Клаин и сътр. (Kline et 

al.,1997) демонстрират, че когато участниците в групово-психодинамичен 

тренинг го възприемат като градивно преживяване, което им е помогнало в 

реалния групов, организационен и социален живот след тренинга, те са склонни 

да приписват положителните му ефекти на няколко аспекта от съдържанието и 

процеса му – осъзнаваното на случващото се в междуличностните, групови и 

организационни взаимодействия, осъзнаването на собствените и на другите 

емоции, осъзнаването и осмислянето на междуличностните, вътрешно-групови, 

междугрупови, организационни и социални взаимодействия и отношения между 

хпрата, достигането до действени прозрения и по-високи нива на автентичност 

на собствените преживявания, поведения и отношения с другите в групов и 

организационен контекст. Йева и сътр. (Ieva et al.,2009) допълват, че след 

групово-психодинамичен тренинг се наблюдават и измерени с обективни 

методи подобрения в индикаторите за по-задълбочено самопознание, по-

ефективна комуникация и по-висока увереност в израждането и поддържането 

на автентични междуличностни, групови, организационни и социални 

взаимоотношения. В няколко други изследвания върху ефективността на 

групово-психодинамичния тренинг също се докладва за положителни ефекти 

върху себеосъзнаването и самоактуализацията (Barnette, 1989; Eiben & Clack, 

1973; Ritter, 1984), каквито не се наблюдават при хората участвали в 

дидактично ориентирани тренинг програми. Има и емпрични доказателства, че 

групово-психодинамичния тренинг има положителни и статистически значими 

ефекти върху обобщената самооценка и оптимизацията на психосоциалното 

функциониране на участниците (Myrick & Pare, 1971; Woody, 1974; Connolly et 

al., 2005).  

Най-обобщено, групово-психодинамичния тренинг е една от най-добре 

проверените тренинг технологии с широко приложение в програмите за 
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обучение и развитие на организационни лидери и професионални мениджъри. 

Използването й, разбира се, е далеч от унифицирано и силно зависи от 

методите, стила на групова работа и квалификацията на водещите групово-

психодинамичен тренинг специалисти в областта на системната 

психодинамика. За съжаление, поради липсата на универсален 

изследователски подход към оценката на ефективността на групово-

психодинамичния тренинг няма готов интегриран модел за наблюдение на 

ефектите на групово-психодинамичните трансформиращи фактори върху 

автентичността, себерефлексията и емпатията на организационните лидери и 

мениджъри.  

Общото теоретично и частично подкрепено с емпирични доказателства 

разбиране е, че безспорно участието в групово-психодинамичен тренинг има 

благоприятен ефект върху екипните и организационните лидери и мениджъри. 

То води до възможности те да повишат нивата на: 

• своята интрапсихична, поведенческа и интерактивна автентичност; 

• емпатията си към своите колеги, подчинени и партньори в работата и 

други социални сфери,  

• и на компетентността в облстта на екипното и организационно 

лидерство. 

Полезните ефекти могат да се очакват като резултат на активирането на 

действието на редица групово-психодинамични трансформиращи (корективно-

формиращи) фактори. За съжаление, досегашните изследвания на 

ефективността на групово-психодинамичния тренинг са твърде общи и не 

предлагат диференциара картина на взаимовръзките между тези фактори и 

множеството възможни резултати от участието на организационни лидери и 

мениджъри в тази форма на групов тренинг (Corey, 2004; Goodrich, 2008; Ieva, 

et al., 2009; Kline et al., 1997). Нужен е конкретен модел с доказана предиктивна 

валидност, чрез който да се насочат конкретните действия на водещите и на 

участниците в групово-психодинамичния тренинг към още по-висока 

ефективност и ефикасност в процеса на обучение и развитие. 

Тук с д-р Надя Матеева си поставихме за цел да предложим подобен 

изследователски дизайн, който да позволи да се наблюдават и анализират 

специфичните ефекти при два от най-разпространените формати на 
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групов тренинг за организационни лидери и мениджъри – 
полуструктурирания тематично-фокусиран групов тренинг и 
неструктурирания групово-психодинамичен тренинг.   

По-конкретно, предлаганият модел за оценка на ефективността на 
тренинга позволява да се изследва развитието на автентичността, 
емпатията и лидерската ефективност на участниците и как те са повлияни 
от някои от ключовите трасформиращи фактори на груповия процес. 

Моделът предлага да се съпоставят следтренинговите нива при двете форми 

на групов тренинг на показателите за интрапсихична, поведенческа и 

интерактивна автентичност, емпатията и ефективното групово лидерство, като 

в същото време се регистрират и ефектите на преживяваните от участниците в 

двете форми на групов тренинг трансформиращи фактори на груповия процес.  

Двете форми на групов тренинг за организационни лидери мениджъри 

съществено се различават както съдържателно, така и процесуално.  

Първият тип групов тренинг – групово-психодинамичния тренинг 
предлага групов опит, който е по-близък до т.нар. групи за личностно 

израстване, сензитивити тренинг, тренинг в областта на груповите отношения и 

груповия анализ. Близки до тази форма на групова работа са класическите 

неструктурирани Т-групи, енкаунтър групите, психодрама групите и групите за 

собствен групов опит. (Yalom, 2005).  В тази форма на групов тренинг се смята, 

че се постига по-задълбочено себеразкриване на участниците, които я 

възприемат като създаваща възможности: 

• да научат много за себе си и другите учстници в групата; 

• да участват в получаването и даването на обратна връзка за своето и 

на другите поведение в групата; 

• да станат по-емпатични и подкрепящи колегите си обратно в реалните 

групи и организации, от които идват, 

• и да разбират по-ясно позииите и ролите в груповия живот, и като 

резултат от това да прецизират лидерските с умения и подходи в 

различни реални групови ситуации (Ieva et al., 2009; Kline et al., 1997).  

 

Вторият тип групов тренинг за организационни лидери и мениджъри 
са т.нар. образователни групи, т.е. тренинг групи с тематично-дидактична 
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ориентация подобни на тези във формалното образование и бизнес тренинг 

програмите ориентирани към определени тематично структурирани знания или 

умения на обучаваните лидери и мениджъри (Gladding, 2008). Браун (Brown, 

1997) описва тези групи като предоставящи информация и структуриращи 

нагласите и уменията на обучаваните лидери и мениджъри чрез използването 

на различни тренинг методи в групов контекст. Американското сдружение на 

специалистите по групова работа (ASGW, 2000; Morgan, 2004) определя тези 

формати за групов тренинг като полуструктурирани и тематично-фокусирани 

(например, „управление на времето”; „управление на стреса”; „лидерски умения 

за действащи мениджъри” и т.н.). При този тип групов тренинг се използват 

предварително структурирани концептуални схеми (лекции), структурирани 

групови упражнения, симулации, ролеви игри и групови дискусии в цялата 

подгрупа или временни учебни подгрупи. Фокусът е върху конкретно 

фактическо знание, което може да бъде представено, обсъждано или 

подложено на емпирична проверка в групова среда (Torres Rivera et al., 2004).  

По-ранните изследвания показват, че в този групов формат груповата 

психодинамика е силно доминирана от предварителната структура, 

предварително подготвените тренинг материали и лидерската роля на водещия 

на груповия тренинг (Golden, Corazzini, & Grady, 1993; Kincade & Kalodner, 2004). 

За тях е характерно, че търсят баланс между подготвеното и представяно от 

треньора съдържание и дискусиите между него и участниците (McWhirter, 1995; 

Toth, Stockton, & Erwin, 1998).  

Развитието на емпатията, автентичността и лидерската компетентност е 

във фокуса на вниманието и на двата типа групов тренинг, но към това 

развитие се подхожда по два съвсем различни начини (Bohart, Elliot, Greenberg, 

& Watson, 2002; Feller & Cottone, 2003; Hazler & Barwic, 2001; Lyons & Hazler, 

2002; Truax and Carkhuff, 1967).  

В психологическата литература – многократно разглеждана в текстовете 

в този сборник, - автентичността най-общо се представя като това да си самия 

себе си, истинското си „реално Аз” и да действаш в съответствие с вътрешните 

си потребности, с Аз-идентичността си и ценностите й. В хуманистичната 

психология автентичността се свързва със самоуважението, приемането на 

вътрешните потребности и стандарти в организацията на поведенеието на 
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личността и взаимодействията и с другите (Erikson, Maslow). В теориите за 

самоопределението като тази на Диси и Райън (Deci & Ryan, 2000) 

автентичността се разглежда в термините на вътрешно мотивираните и 

автономно регулирани поведения и отношения, насочени към удовлетворяване 

на базисни личностни потребности като потребността от автономия, свързаност 

и компетентност..  

Ние разполагахме с още по-диференцирана концептуална рамка на 

автентичността (Матеева, 2011a; 2011b; 2012; Матеева & Димитров, 2012a; 

2012b) съгласно, която автентичността е силно свързана с психодинамиката на 

самоопределението и Аз-идентификацията и е централен многомерен 

конструкт предсказващ оптималното психосоциално функциониране и развитие 

на човека. И наистина съгласно този модел, автентичността се дефинира като 

невъзпрепятствано, свободно функциониране на ядреното, частно Аз на човека 

в неговото ежедневие (Goldman & Kernis, 2002). Така определена 

автентичността има (а) когнитично-афективен (интрапсихичен) компонент 

(задълбоченото себеосъзванаве и обективната обработка на релевантната за 

вътрешната Аз-концепцип информация) и (б) поведенчески и интерактивен 

компонент (т.е. автентичното поведение и автентичните отношения с другите). 

Когнитивно-афективният компонент на автентичността е пряко свързан с 

разбирането за самооценката и себеприемането в процеса на развитие на Аз-

идентичността. Това измерение на автентичността интегрира и разбирането на 

Диси и райън (Deci & Ryan, 2000) за автентичността като тези ядрени аспекти 

на личността, с които човек напълно се самоидентифицира, активира 

спонтанно и волево и разглежда като личностно смислени. Поведенческо-

интерактивните измерения на автентичността разкриват, че личността действа 

в съответствие с собственото с реално Аз и е прозрачна и искрена 

(неподправена)  в отношенията си с околните (Goldman & Kernis, 2002; 2004; 

Kernis & Goldman, 2006). Създателите на този многомерен модел на 

автентичността (Ilies et al., 2005; Goldman & Kernis, 2002) потвърждават, че 

автентичността е изключително важен психологически конструкт, позволяващ 

да се изследват основните детерминанти на човешкото благополучие и 

пълноценно психосоциално функциониране и развитие.  
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Емпатията е друг централен психологически конструкт, който е с големи 

обяснителни възможности в изследването на междуличностните, груповите, 

организационните и социални отношения. Почти не съществува теория за 

груповата и организационната ефективност, в която на нея да не се отделя 

ключова позиция. Да съпреживяваш на колегите, клиентите и подчинените си 

се разглежда като кардинално важна част от ефективния мениджмънт на 

взаимодействията в междуличносте, групов, организационен и социален 

контекст. Роджърс (Rogers, 1957) описва емпатията като фундаметално 

условие за ефективната промяна в психотерапията и  тренинга. За него 

емпатията е “…навлизане в частния перцептивен свят на другия и пребиваване 

там като в собствен дом. Тя предполага да си чувствителен, и момент след 

момент да усещаш променящите се субективни значения...а това означава 

временно да живееш в живота на другия, движейки се деликатно в него без да 

правиш никакви оценки” (Rogers, 1980, p.142). В груповия и организационния 

живор емпатията се отнася към способността на организационните лидери и 

мениджъри да вникват както на когнитивно, така и на афективно равнище в 

гледната точка на другия и да усещат конкретно и сетивно как се чувства 

партньора им. Емпатията също има когнитивни и афективни компоненти 

(Rogers, 1975).  

Развитието на емпатията на организационните лидери и мениджъри се 

разглежда като важна цел, защот емпатията е свързана с ефективните умения 

за комуникация в междуличностен, групов, организационен и социален 

контекст, и с много други важни аспекти на ефективното функциониране на 

лидерите и мениджърите. Акуратната емпатия е онова, което прави и 

интервенциите на мениджърите и техните консултанти въздействащи и добре 

прицелени (Elliot, Greenberg, & Watson, 2002).  

През последните години има публикации, които показват че както 

автентичността, така и емпатията могат да бъдат повлияни в условията на 

ефективни тренинг програми, в които се набляга на отчитането на гледната 

точка на партньора, личностното себеразкриване, обратната връзка от 

околните и груповата рефлексия (Gibson, 2007; Koch & Dollarhide, 2000; Bohart 

et al., 2002; Duan & Hill, 1996). Засега обаче само в едно публикувано по-рано 

изследване (McWhirter, 1974) се представят емпирични доказателства, че 
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групово-психодинамичния тренинг постига тази цел по-ефективно от другите 

форми на групов тренинг. Съвсем ограничен е броя на проучванията, в които се 

проверяват хипотези за това кои трансформиращи фактори на груповия процес 

оказват специфично най-мощно влияние върху автентичността и емпатията. За 

съжаление, те не са в областта на подготвката на организационни лидери и 

мениджъри, а в професионалната подготовка на специалисти от помагащите 

професии.  

Бандура (Bandura,1986) предлага своята теория за социалното учене, в 

която личната ефикасност се определя като “преценките на хората за 

способността им да самоорганизират и насочват действията си нужни за 

постигане на желаните от тях цели” (p.391). Отнесена конкретно към ролите и 

функциите на организационните лидери и мениджъри лидерската ефикасност 

се определя като личното убеждение на човека в способността му ефективно 

да изпълнява мениджърските роли и функции в едни или други групови и 

организационни обстоятелства.  

Различни специализирани изследвания показват, че ефикасността в 

изпълнението на функциите и ролите на групов и организационен лидер е 

свързана с няколко характеристика на лидера като владеенето на специфични 

умения за общване, високото самоуважение, ниската социална тревожност и 

възприеманата ефективност при решаване на проблеми. Има солидни 

доказателства, че по-високата ефикасност в лидерската роля е свързана с 

ефективността както на лидера, така и на неговия екип, а оттам и на цялата 

организация. Според Бандура (Bandura, 1977; 1986) хората изпитват 

тревожност и страх когато не са достатъчно уверени, че могат да овладеят 

ситуациите, които са непредвидими и неуравляеми за тях и са възприемани 

като неконтролируеми. В тези ситуации се наблюдава ниска лична ефикасност. 

Тя се съпровожда от себепрепятстващо мислене и задълбочаване на 

усещането за неефикасност и загуба на контрол (Bandura, 1981). И обратно, 

високото ниво на лична ефикасност в ролята на групов и организационен лидер 

води до подобряване на изпълнението на тази роля в нови и комплексни 

ситуации (Page et al., 2001). Развитието на личната ефикасност в лидерските 

роли и функции, следователно, е желан и важен резултат на всички програми 

за тренинг и развитие  на организационните лидери и мениджъри. Ефективният 
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групово-психодинамичен тренинг дава възможности за социално учене и 

усвояване на нови и по-ефективни ролеви модели и така се очаква да води до 

повишаване на личната ефективност в ролите и фунциите на групов и 

организационен лидер.  

Трансформиращите (корективно-формиращите) фактори на 
груповата психодинамика са тези интерактивно-процесуални елементи 
или условия в груповите отношения и груповия процес, които помагат на 
нейните членове и на групата като цяло да постигне положителна промяна 

(Kivlinghan & Holmes, 2004). Бох и Крауч (Bloch & Crouch, 1985) определят 

трансформиращия фактор като “елемент на груповите процеси, който 

допринася за подобрение на състоянието на даден член на групата и е функция 

от дейността на лидера на групата, действията на другите членове на групата и 

на самия член на групата” (p.4).  

Ялом, без да е първия който се опитва да класифицира 

трансформиращите фактори на груповата психодинамика (Yalom, 1975, 2005), 

предлага една от най-широкоприетите рамки от описания на тези фактори 

(Kilinghan & Holmes; Lese & MacNair-Semands, 2000). Тази класификация 

включва 11 елемента на груповия процес, които допринасят спефично за 

корективно-формиращите (трансформиращи и терапевтични) ефекти на 

груповата работа, включително на груповия тренинг и груповата психотерапия. 

Ялом (Yalom, 2005) докладва редица репликации на своите находки за 

действието на основните трансформиращи факти (Butler & Fuhriman, 1980; 

Colijn, Hoencamp, Snijders, Van Der Spek, & Duivenvoorden, 1991) каквито са 

споделения емоционален катарзис в групата, подобреното себеразбиране и 

междуличностно общуване, груповата сплотеност и усещането за 

универсалност. Нашият самостоятелен анализ на литературата по въпроса 

откроява груповата сплотеност, споделените емоционални катарзиси и 

действените инсайти като най-ценените от самите учстници в груповата работа 

(Crouch, Bloch, & Wanlass, 1994).  

В допълнение на това, Фъримън и стр. (Fuhriman et al., 1986) провеждат 

мета-анализ на всички изследвания върху ролята на всички трансформиращи 

(корективно-формиращи) фактори, предложени от Ялом и установяват, че 

четири от тях – споделения емоционален катарзис, действения инсайт, 
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груповата сплотеност и междуличностното (социалното) учене, - са най-

високо оценяваните от учстниците в различни форми на групова работа 

фактори. Тези четири фактора имат по-мощни влияния от всички останали в 

класификацията на Ялом.  

Те също така откриват, че всъщност междуличностното (социално) учене 

е универсален контекст за действието на останалите три фактора, така, че то 

не е специфичен, а фонов фактор. Това дава на Фъримън и сътр. (Fuhriman et 

al.,1986) основание да разработят и специален психометричен инструмент 

наречен Инструмент за изследване на лечебния климат (Curative Climate 

Instrument – „CCI”, който включва три субскали – катарзис, сплотеност и инсайт.  

Това ни даде основание да включим в предлагания от нас модел за 

наблюдение и оценка на ефективнсотта на групово-психодинамичния тренинг 

на организационни лидери и мениджъри именно тези три интерактивно-

процесуални променливи.  

Споделеният емоционален катарзис се разглежда като важен аспект 

на групово-психодинамичния тренинг и руповата психотерапия (Yalom, 2005). 

Той може да се опише най-кратко като освобождаването на потискани емоции в 

междуличностен, групов, организационен и социален контекст или една форма 

на споделено емоционално себеразкриване и себеизразяване (Davies, 

Burlingame, Johnson, Gleave, & Barlow, 2008). Либерман и сътр. (Lieberman et 

al.,1973) провеждат едно фокусирано проучване, което разкрива, че 

споделените емоционални катарзиси се възприемат от членовете на групите 

като изклчително полезни и приносни за положителните крайни резултати на 

груповата работа. В същото време е ясно, че самостоятелното действие на 

този фактор – макар и много необходимо, - е всъщност недостатъчно, за да се 

достигне до желаните положителни резултати.  

Груповата сплотеност се описва като силите, които държат групата, 

човешката общност заедно в груповите отношения и взаимодействия. Те 

включват елементи като това доколко групата, груповия живот са 

привлекателни за членовете на групата. В тях се отразяват отношенията между 

самите членове на групата, между всеки член на групата и групата като едно 

цяло и отношенията „член на групата – групов лидер” (Davies et al., 2008). 

Според Бърлингейм и сътр. (Burlingame, Fuhriman, & Johnson, 2001), груповата 
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сплотеност е един добър предиктор на положителните ефекти на груповата 

работа.  

Изследванията върху ролята на действения инсайт като 

трансформиращ групово-психодинамичен фактор го определят като “процеса 

на преживяването на самия себе си по нов начин”. Действеният инсайт включва 

„задълбоченото разбиране и преосмислянето на собствените презивявания, 

емоции, мисли, действия и отношения с другите” (Davies et al., 2008, p. 144). 

Налице са силни емпирични доказателства, че между действените инсайти в 

груповия процес и положителните резултати в груповата работа има силна 

връзка (Crouch, Bloch, & Wanlass, 1994).  

Когато тези ключови групово-психодинамични фактори са част от една 

програма за групов тренинг може да се очаква общото и специфичното им 

трансформиращо влияние върху развитието на автентичността, емпатията и 

ефикасността на обучаваните организационни лидери и мениджъри. Това е и 

конкретната причина те да получат мястото си в предложения от нас модел за 

изследване на ефективността на групово-психодинамичния тренинг на 

организационни лидери и мениджъри (Dimitrov & Mateeva, 2012).  

 

Общата цел на предложения от нас изследователски модел за 
наблюдение и оценка на ефективността на групово-психодинамичния 
тренинг бе да се създаде концептуална и методическа рамка, която 
позволява да се сравняват различията между обучаваните лидери и 
мениджъри, участващи в една или друга форма на групов тренинг – 
групово-психодинамичен или дидактично-тематичен. И на основата на 
открояването на тези междугрупови различия да се проследи действието 
на представените нива на трите ключови трансформиращи фактори – 
групова сплотеност, споделен емоционален катарзис и действен инсайт, - 
върху показателите за развитие на автентичността, емпатията и 
лидерската ефикасност.  

Това доведе до формулирането на следните основни изследователски 
въпроси и хипотези:  

• Изследователски въпрос 1: Как опита на обучаваните лидери и 

мениджъри в тренинг групите и възприеманото проявление в тях на 
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трите ключови трансформиращи фактори на груповия процес се 

различават в двата специфични формата на групово обучение? Оттук 

и хипотезите бяха: 

o Нулева хипотеза 1а: Няма да има статистически значима 

разлика в действието на фактора „групова сплотеност” в двете 

форми на групов тренинг – групово-психодинамичен тренинг и 

групов дидактически-тематичен структуриран тренинг; 

o Нулева хипотеза 1б: Няма да има статистически значима 

разлика в действието на фактора „споделен емоционален 

катарзис” в двете форми на групов тренинг – групово-

психодинамичен тренинг и групов дидактически-тематичен 

структуриран тренинг; 

o Нулева хипотеза 1в: Няма да има статистически значима 

разлика в действието на фактора „действен инсайт” в двете 

форми на групов тренинг – групово-психодинамичен тренинг и 

групов дидактически-тематичен структуриран тренинг; 

• Изследователски въпрос 2: Как участието в групово-

психодинамичен тренинг оказва влияние върху нивата на 

интрапсихична, поведенческа и интерактивна автентичност, и 

афективните и когнитивните компоненти на емпатията след 

приключване на тренинга? 

o Нулева хипотеза 2a: Няма да има статистически значима 

разлика между нивата на интрапсихична , поведенческа и 

интерактивна автентичност и на нивата на когнитивната и 

афективна емпатия при тези лидери и мениджъри, които са 

участвали в групово-психодинамишен тренинг и тези, които са 

участвали в структуриран дидактически-тематичен тренинг;  

o Нулева хипотеза 2б: Няма да има статистически значима 

нарастване на нивата на интрапсихична , поведенческа и 

интерактивна автентичност и между нивата на когнитивната и 

афективна емпатия при тези лидери мениджъри, които са 

участвали в групово-психодинамишен тренинг; 
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o Нулева хипотеза 2в: Няма да има статистически значима 

нарастване на нивата на интрапсихична, поведенческа и 

интерактивна автентичност и между нивата на когнитивната и 

афективна емпатия при тези лидери мениджъри, които са 

участвали в структуриран дидактически-тематичен групов 

тренинг.  

• Изследователски въпрос 3: Как участието в групово-

психодинамичен тренинг оказва влияние върху ефикасността на 

груповото лидерство на участниците?  

o Нулева хипотеза 3а: Няма да има статистически значими 

различия в нивата на ефикасността на груповото лидерство 

след участието в групово-психодинамичен тренинг и нивата на 

ефективността на груповото лидерство след участието в 

структуриран дидактически-тематичен групов тренинг; 

o Нулева хипотеза 3б: Няма да има статистически значими 

различия в  нарастването на нивата на ефикасността на 

груповото лидерство след участието в групово-психодинамичен 

тренинг;  

o Нулева хипотеза 3в: Няма да има статистически значими 

различия в нарастването на нивата на ефикасността на 

груповото лидерство след участието в структуриран 

дидактически-тематичен групов тренинг; 

 

Използваният в модела ни подход за анализ на количествените 

резултати е квази-експериментален и сравнителен. Според Кембъл и Стенли 

(Campbell & Stanley, 1963), този дизайн може да осигури полезна информация 

за търсените оценки на ефектите на двата формата за групов тренинг с 

отчитане и на влиянието на наблюдаваните при тях трансформиращи фактори 

на груповия процес върху един и същ набор от зависими променливи. Хепнер и 

сътр. (Heppner, Wampold, and Kivlighan, 2008) използват аналогичен модел в 

други съпоставителни изследвания с различни променливи и използване на 

статистическите процедури на MANCOVA, дискриминантния анализ и повторни 

ANOVA статистически обработки. 
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За да измерим ефектите на трансформиращите фактори на груповия 

процес при двата типа групов тренинг, ние използвахме българска адаптация 

на Curative Climate Instrument „CCI” (Fuhriman, Drescher, Hanson, & Henrie, 1986). 

Това е въпросник с 14 самоописателни твърдения оценявани по 5-степенна 

Ликерт-скала от „1” = “безполезно преживяване” до „5” = “изключително полезно 

преживяване”. „CCI” има три подскали: групова сплотеност; споделен 

емоционален катарзис и действен инсайт (Johnson et al.,2006). Вътрешната 

консистентност на субскалите - α  = .87 – за катарзис; .93 – за сплотеност; и .84 

– за инсайт при докладвани за оригиналната английска версия на “CCI” .81 – за 

катарзис; .87 – за сплотеност, и .78 – за инсайт.  

За да регистрираме показателите за различните компоненти на 

автентичността използвахме българската версия на Въпросника за изследване 

на автентичността (Authenticity Inventory – „AI-3”), оригинално разработен от 

Кернис и Голдмън (Kernis & Goldman, 2006) и адаптиран за български условия 

от нас (Димитров & Матеева, 2012). 

 За измерването на емпатията използвахме българска версия на Индекса 

за междуличностни реакции (Interpersonal Reactivity Index – „IRI”) на Дейвис 

(Davis, 1980). Този инструмент позволява измерването на 4 аспекта на 
емпатията: заемане на гледната точка на другия и фантазия за състоянието на 

другия (компоненти на когнитивната емпатия) и личен дистрес и емпатична 

загриженост (компоненти на афективната емпатия) – общо 28 айтъма. 

Вътрешната консистентност (α) на субскалите на въпросник в българската му 

версия  е между .61 to .74 при докладвана вътрешна консистентност на 

оргиналните английски субскали в диапазона .70 to .81 по данни на Дейвис 

(Davis, 1980) .  

За да регистрираме нивото на личната ефикасност на груповото 

лидерство, използвахме наша българска версия на Инструмента за оценка на 

личната ефикасност на груповия лидер (Group Leadership Self-Efficacy 

Instrument – „GLSI”) на Пейдж и сътр. (Page, Pietrzak, & Lewis, 2001). „GLSI” е 

въпросник с 36 айтъма. Коефициента алфа (α-Cronbach) за българската версия 

беше .89 при .95 за оригиналната скала.  
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В изследването взеха участие общо 226 участника – действащи 

мениджъри от средното йерархично ниво на фирмите си (началник отдели и 

ръководители на проектни екипи) от общо 18 тренинг групи – 9 групи (126 

човека), които участваха в структуриран дидактично-тематичен групов тренинг и 

9 групи (100 човека), които взеха участие в групово-психодинамичен тренинг.  

Всички те попълваха пакета от въпросници касаещ зависимите променливи – 

автентичност, емпатия и ефикасно групово лидерство двукратно – първият път 

(тест) преди началото на обучението си и втория път (ретест) – две до три 

седмици след прикючване на тренинга. Въпросникът за оценка на нивата на 

трите наблюдавани трансформиращи фактора – сплотеност, катарзис и инсайт, 

- бяха попълвани в заключителната тренинг сесия. И двата типа групов тренинг 

имаха еднаква продължителност – 18 часа, разположени в три последователни 

дни в периода 2006 – 2010 г.  

 

Това, което потвърждават получените данни може да се обобщи в 

следните няколко точки: 

• Налице са съществени разлики в преживяването на участниците в 

двете форми на групов тренинг за наличието на положително влияние 

на интересуващите ни трансформиращи фактори на груповия процес 

– групова сплотеност, споделен емоционален катарзис и действен 

инсайт. И трите корективно-формиращи фактори имат статистически 

значимо по-високи средни оценки за своето полезно въздействие 

върху резултатите на тренинга в подгрупата от 100 обучавани лидери 

и мениджъри взели участие в 9-те групи за групово-психодинамичен 

тренинг. За фактора „групова сплотеност” измерителите на 

значимостта на различията в средните (t-test) при двата типа групова 

работа е t = 3.08 (p < 0.01). За фактора „споделен емоционален 

катарзис” t = 6.78  (p < 0.01), а за фактора „действен инсайт” t = 6.12 (p 

< 0.01).  

• При участниците в групово-психодинамичните тренинг групи 

комбинираното действие на честотата на преживяването им и 

оценката за полезността им – определяно чрез индекса за силата на 

въздействието им върху крайните резултати , - е най-ярко изразено за 
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факторите „споделени емоционални катарзиси” и „действени инсайти”, 

докато фактора „групова сплотеност” е с по-ниска сила. Това дава 

категоричен отговор на изследователски въпрос 1 и до отхвърляне на 

нулевите хипотези 1а, 1б и 1в. Двата типа групов тренинг имат 
съществени различия по отношение на поражданата в тях сила 
на наблюдаваните три фундаментални трансформиращи фактори 
на груповия процес – споделените емоционални катарзиси, 
действените инсайти и груповата сплотеност. Участниците в 
групово-психодинамичните тренинг групи приписват на тези 
фактори значително по-високо ниво на влияние върху крайните 
резултати на груповата си работа. 

• Какво ни дават емпиричните резултати за диференциалната картина 

за ефектите на двете форми на групов тренинг на организационните 

лидери и мениджъри върху разликите между докладваните преди 

началото на груповия тренинг нива на автентичността, емпатията и 

ефикасността на груповото лидерство и докладваните им 2-3 седмици 

след тренинга нива. И по трите контролирани зависими променливи – 

автентичност, емпатия и лидерска ефикасност на работното място 

подгрупата на участниците в групово-психодинамичния тренинг имат 

по-високо ниво на напредък. След участието в този формат на групов 

тренинг се констатира статистически значимо по-голямо нарастване 

на средните (t-test) за показателите за автентичност, емпатия и 

ефикасност в ролята на екипен (групов) лидер. Статистическата 

проверка на значимостта на различията в тест-ретест корелациите (Z-

test (Sobel)) показва, че тези корелации са значително по-високи в 

подгрупата от обучавани организационни ръководители, които са 

участвали в структурирано дидактично-тематично обучение. Това 

говори, че при тях автентичността, емпатията и лидерската им 

ефикасност са останали съвсем близко до нивата, които са имали 

преди участието им в обучението. Всичко това дава основание да 

отхвърлим и останалите шест нулеви хипотези (2а,2б,2в, 3а, 3б и 3в).  

• Интерес представлява и по-задълбоченото проследяване на 

промените в 4-те компонента на автентичността и 4-те компонента на 
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емпатията, Всичките те са статистически значимо по-високи (p < .01) 

след участието в групово-психодинамичния тренинг. Участниците в 

групово-психодинамичен тренинг имат статистически значимо 

нарастване (съгласно резултатите от t-теста) на общо 9-те показатели 

за интрапсихична, поведенческа и интерактивна автентичност; 

когнитивна и афективна емпатия; и ефикасността си като групови 

лидери. 

 

Прилагането на предложения модел за наблюдение и оценка на 

ефективността на груповия тренинг в това относително малко пилотно 

изследване дава много ясни доказателства за това, че групово-
психодинамичния тренинг, активирайки засиленото влияние на ключовите 
трансформиращи фактори на груповия процес (споделени емоционални 
катарзиси, действените инсайти и групова сплотеност) оказва значително 
влияние за повишаване на нивата на интрапсихична, поведенческа и 
интерактивна автентичност, когнитивна и афективна емпатия, и лична 
ефикасност в изпълнението на ролите и функциите на групов (екипен) 
лидер. Подобни ефекти върху същите променливи не се наблюдават при 
обучаваните в структурирани дидактично-тематични групови обучения, 
които не активират действието на наблюдаваните ключови 
трансформиращи фактори на груповите процеси. 

 

Една година след приключване на изследването помолихме всичките 226 

участника да попълнят отново пакета с въпросници измерващи тяхната 

автентичност, емпатия и лидерска ефиксност в работната им група. 182 от тях 

откликнаха. Всички участници в групово-психодинамичния тренинг ни върнха 

попълнените си въпросници. От подгрупата на участвалите в структурирания 

диадактично-тематичен групов тренинг откликнаха само 82-ма, т.е. едва 65%. 

Корелационните кефициентите посттест (2-3 седмици след тренинга) – пост-

посттест (една година след приключване на тренинга) за компонентите на трите 

основни контролирани променливи (автентичност, емпатия, лидерска 

ефикасност) не се различаваха статистически значимо при двете подгрупи от 

обучени мениджъри (Z-test (Sobel)). Но това ни казваше нещо много различно за 
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ефектите при двете групи. Докато лидерите и мениджърите, които бяха 
преминали през структурирано дидактично-тематично обучение в група се 
наблюдаваше устойчивост на по-ниските нива на автентичност, емпатия и 
лидерска ефикасност от времето преди  участието им в тренинга ѝ, т.е. 
наблюдаваше се реално отсъствие на промяна в автентичността, 
емпатията и лидерска ефикасност, то при лидерите и мениджърите 
участвали в групово-психодинамичен тренинг се наблюдаваше 
устойчивост на придобитите след тренинга по-високи нива на 
автентичност, емпатия и лидерска ефикасност, т.е. реално трайно 
изменение, говорещо за устойчиво въздействие на групово-
психодинамичния тренинг върху автентичността, емпатията и 
ефикасността на екипното лидерство.  

Бяхме се научили как лидерите и мениджърите могат да стават по-

автентични, емпатични и ефикасни в ролята си на екипни и организационни 

ръководители. 

 Ще добавя само, че дори тези резултати да се разгледат критично като 

недостатъчни и едностранчиви - защото са получени в твърде ограничена 

извадка, - това не снижава предиктивната мощ на предложения тук прост и 

практически приложим модел за наблюдение и оценка на ефектите на 

трансформиращите фактори на групово-психодинамичния тренинг върху 

ключовите индикатори за ефективно психосоциално функциониране на 

организационните лидери и мениджъри – тяхната интрапсихична, поведенческа 

и интерактивна автентичност, когнитивна и афективна емпатия и ефикасността 

им ролята на екипни лидери. 

 И сега си представете, че в групово-психодинамичния тренинг нямаше 

нито един слайд и нито един лист хартия, който бе подготвен преди началото 

на тренинга. Единствените материали бяха записите на флипчарт на 

споделеното, обсъденото и решеното от самите членове на групите. Още пазя 

копие от тях в офиса си – не от сантименталност, - там намирам много ценни 

идеи за това как екипите и организациите могат да се развиват като хората в 

тях стават все по-автентични, емпатични и ефикасни в отношенията помежду 

си. Тях обсъждаме в Лабораториите за автентични лидери и консултанти 

(Приложението в края на сборника). 
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ГЛАВА 86:  
ДА КАЖЕМ ВЕЧЕ СБОГОМ НА ИЛЮЗИИТЕ 
 

От гледната точка на системната психодинамика методологичната основа на 

съвременния политикономически анализ на случващото се в човешките 

системи – групи, организации, общности и общества, - съдържа крайно 
стеснена, аутистична концептуална рамка за разбирането както на 
частната тема за човешкото благополучие, така и на по-общата тема за 
процесите в човешкия живот.  

Извън обсега на ограничения капацитет на тази несъмнено 

редукционистична политикономическа парадигма остават например 

възможностите на човека да се ръководи в постъпките си от по-висшите си 

морални, просоциални и алтруистични потребности, избори и чувства, и то 

така, че да действа и взаимодейства с хората и света, в който съществува и 

се реализира, надмогвайки ограничените, псевдо-рационални калкулации за 

непосредствените си егоистични изгоди и инфантилните си нарцистични и 

регресионни тенденции.  

Разбира се, много от днешните икономисти и политиците - с много от 

които те са в траен гносеологичен и прагматичен съюз за протекция на 

статуквото и оправдаване и легитимиране на системите му, - изпитват 

нарастваща до анихилационна ужасеност за бъдещето си екзистенциална 

тревожност при всяка покана за преосмисляне на архаичните им умствени 

модели за груповия, организационния и социалния живот на хората. Особено 

мощен източник на подобна екзистенциална - прерастваща чрез 

самозащитите им в невротична, - тревожност са самите катастрофални 

последствия от доминиращата позиция на техния редукционистичен 

икономически манталитет в практиката на организационното и социалното 

управление. 

Тази ирадиираща тревожност  възниква и се поддържа, от една 

страна, от неизбежното – макар и смътно в началото, - осъзнаване на факта, 

че за да постигнем по-истинно разбиране на света, в който живеем, е 
необходимо да преодолеем аутистичния характер на съвременните 
доминиращи икономически и политически илюзии за характера и 
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възможностите на отношенията между хората. Илюзии и представящи се 

наука митове, които явно все по-трудно се справят с ролята си на 

институционализирани като легитимни психосоциални защити за масово 

потребление пред лицето на множеството реални предизвикателства в 

обществения ни живот като опазването на околната среда, нарастващото 

социално-икономическо неравенство между хората, хронификацията на 

деперсонализиращото чувство за несигурност, неавтентичност и отчуждение, 

ежедневните разочарованията от случващото се в  асиметричните 

отношения на т.нар. „свободен” пазар и във фасадната представителна 

демокрация, и крайната радикализация на идеологически маскираните 

междугрупови конфликти във фрагментираното социално-икономически 

глобално човечество. От друга страна, тази основателна тревожност на 
адептите, апологетите и клиентите на политикономическия аутизъм в 
човешкото мислене за човека и човешките системи се подхранва от 
желанието им да запазят за себе си облагите от насаждането на 
редукционизма си каквито и недостатъци да има той като защитно 
изопачена рационализация за действителността в света и в човешката 
практика. 

Всичко това е покана към аналитичната социална психология и 

системната психодинамика да разстелят дългата си сянка върху наглед 

мощната и монолитна снага на архаичния политикономически 

редукционизъм и да покажат на човека как да каже по-скоро сбогом на 

илюзиите му. Бавно, но сигурно нараства броя на икономистите, социолозите 

и политолозите, които се намират под тази мощна сянка, за да се ангажират 

в обществения дебат за системната психодинамика на икономическото и 

политическото в живота ни. Съвсем естествено е здравомислещите 

изследователи и практици в икономиката, социологията и политиката днес да 

са в процес на съзнателна интелектуална миграция към аналитичната 

социална психология и практиката на системно-психодинамичното 

организационно консултиране. И както се случва при подобни мирогледни 

миграции, в действие влизат интензивни интрапсихични, групово-
динамични и психосоциални сили като отдалечаването от будещите 
неудовлетвореност аргументи на съществуващите официални 
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митологеми и изпълненото с надежда  търсене на нови концептуални 
хоризонти и практически маршрути.  

Разбира се, опитите в началото на XXI-ви век да се преодолеят 

недостатъците на икономическия редукционизъм наследен от XIX-ти и  XX-ти 

век  се признават от тревожните политикономисти  само когато това им 

изглежда неизбежно и оправдано от гледна точка на подобреното им 

разбиране на текущата обществено-икономическата действителност и 

запазването и устойчиво разширяване на текущото и бъдещото им влияние 

върху обществените политики и практики. 

В съвременните доминиращи политикономически модели за 

отношенията между хората в организациите и обществото преднамерено и 

самообслужващо се редуцират почти винаги до т. нар. разменни пазарни 
отношения - до асиметричната всъщност търговска размяна на икономически 

еквиваленти. Споделеният от хората човешки живот се представя като 

икономическа мега-система, състояща се от предимно микроикономически 

системи и подсистеми, всяка от които се характеризира с един или друг 

преобладаващ тип отношения между хората. По този начин онтологичната 

основа на икономическия редукционизъм е заложена във фантазията 
(несъзнаваното базисно допускане), че всички отношения между хората 
могат да се интерпретират, редуцират и моделират като един или друг 
вариант на разменните, търговски и микроикономически отношения 
между хората. Така, политикономиката си самоналага под една или друга 

форма ограничена мисловна рамка, която не допуска изследване както на по-

тясно икономическите, така и на комплексните обществени отношения в 

тяхната реална системно-психодинамична сложност отвъд разбирането им 

само като пазарна размяна на еквиваленти. Такъв е случая с тълкуването на 

реципрочността в симетричните, емпатични и алтруистични отношения между 

хората, например (Zamagni, 2000). 

 

Колм (Kolm, 1994) предложи в края на XX-ти век една нова 
интерпретация на отношенията на реципрочност като последователност от 

двупосочни трансфери, които остават независими един от друг, но все пак 

взаимосвързани (Zamagni, 1999). Независимостта означава, че всеки от тези 
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трансфери е доброволен и нито един трансфер не е предпоставка за появата 

на другия защото в ума на предоставящия я субект няма каквато и да е външно 

обусловена задълженост да я реализира. При трансферите в размяната на 

еквиваленти на пазара всеки един трансфер се дефинира като предпоставка за 

другия – транзакцията „ако аз на теб..., то ти на мен...”. Не е такъв случая в 

отношенията на реципрочност, макар че както текущата асиметрична пазарна 

размяна, така и реципрочността изглеждат да са заедно в контрастта си с 

разпоредителните отношения при прилагането на политическа и икономическа 

власт. При реципрочните, симетрични и емпатични човешки отношения има 

повече свобода и зрялост, отколкото при асиметричната пазарна размяна на 

еквиваленти, при която всеки трансфер в едната посока е осъществяван под 

явен или скрит нарцистичен натиск, по принуда от трансфера в обратната 

посока. Другата основна характеристика на реципрочните човешки отношения 

са двупосочните симетрични трансфери, която отличава реципрочността от 

чистия емпатичен алтруизъм, който се реализира чрез изолирани еднопосочни 

трансфери (например в отношенията „родители-деца”). И в двата случая, 

трансферите са независимо доброволни, което поставя реципрочността в 

средата на социално-психологическия континуум между асиметричните и 

несвободни пазарни разменни отношения между хората и алтруистичните им 

поведения и взаимодействия в междуличностен, групов, организационен и 

социален контекст. 

Човешките отношения на кооперативна реципрочност изискват 

определена форма на баланс, на уравновесяване между това, което даваме и 

това, което си представяме и очакваме да придобием чрез тях, но този баланс 

не се изразява в конкретна размяна или цена на придобиването доколкото 

страните в тези отношения се ръководят от различни интрапсихични 

диспозиции като емпатия, добронамереност или осмислена 

благоразположеност към другия – към партньора във взаимодействието.  

Реципрочността има своето стратегическо измерение когато се случва 

във взаимодействията между хората. Всяка от страните се ръководи от 

нагласата (мирогледа), че ако другата страна не откликне реципрочно на 

собствения й трансфер, тя може впоследствие да прекрати отношението. С 

това системно-психодинамичните разлики с асиметричния обмен на 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1089 

 

еквивалентни блага на контролирания пазар се удвояват. Първо, при 

пазарната размяна – такава каквато тя е днес, - установяването на разменното 

съотношение (повече или по-малко асиметрично) психологически и 

хронологично предхожда трансфера на предмета на размяна – едва след като 

се споразумеят за цената на една нова къща, кола или книга купувача и 

продавача осъществяват обмена им помежду си. При отношенията на 
реципрочност, инициаторът на обмена има очакване или нагласа, а не 
задължението или ангажимента на другата страна да постъпи 
реципрочно, симетрично. И второ, реципрочните връзки между хората могат 

да променят, да модифицират системно-психодинамично резултата на 

социално-икономическата „игра” или чрез стабилизирането на просоциалните 

поведения на страните, или защото продължителното практикуване на 

реципрочност в отношенията изменя по същество предпочитанията, 

манталитета и диспозициите  или обектните функции на участниците в тях 

(Antoci and Sacco, 1999; Sacco and Zamagni, 1997; Sen, 1967; Zamangi, 2004).  

Ако аз се нуждая от помощ при определени обстоятелства, които ми 

позволяват да постъпя реципрочно по-късно, без да мога да го гарантирам, 

всеки т.нар. „рационален икономически субект” - както това се предвижда днес 

от парадигмата на рационалния избор в икономиката, - дори и да може да ми 

помогне не би ми помогнал, защотo знае или предполага, че преследвайки 

собствения си интерес аз не бих отговорил реципрочно на услугата 

му. Събитията, обаче, ще се разгърнат и на интрапсихично, и на поведенческо 

и интерактивно-процесуално ниво по съвсем различен начин, ако помагащият 

ми знае, убеден е, вярва, че съм човек, който практикува емпатична 

реципрочност в отношенията си с хората в междуличностен, групов, 

организационен и социален контекст. 

Реципрочността в отношенията между хората, разбира се, нито може 

да намери надеждното си обяснение чрез концепцията за приоритета на 

личния егоистичен интерес на Аза и чрез използваната повсеместно в 

икономическата литература схема на рационалния избор, нито може да се 

сведе до специален случай на повтаряща се еквивалентна размяна, която 

разгледана по-отблизо никога не е напълно симетрична, а обслужва страната с 

по-добре защитени права за ресурсна, информационна и властова, т.е. 
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статусно обусловена позиционна асиметрия (Ben-Ner and Putterman 1997; Fehr 

and Gachter, 1997; Sacco and Zamagni, 2001). В много култури пазарните 

системи са приети за съвместими с културата, ако се приемат от нея като 

устойчиви модели на компетентно социално поведение. Степента на тази 

съвместимост, от своя страна, оказва въздействие върху общата ефикасност 

на тези системи. Така при една индивидуалистична култура асиметричните по 

приородата си търговско-пазарни отношения водят до много по-различно 

пазарно осигурено благополучие на страните, в сравнение с това при култури, 

основани на реципрочността в отношенията между хората. Културите, разбира 

се, също могат да бъдат планомерно променяни чрез реализацията на една 

или друга обществена политика, стъпваща на оценката на влиянието на 

институциите на пазарната икономика върху културата. Системно-

психодинамичните анализи, например, демонстрират, че последователното 

действие на една институционализирана мрежа, която запознава хората с 

ползите на реципрочността в груповите, организационните и обществените 

отношения може да окаже значимо влияние в това отношение (Sacco & 

Zamagni, 1999). 

Обратно на редица допускания на неолибералните икономисти, 

каузалните системно-психодинамични анализи, с които се занимава 

съвременната аналитична социална психология разкриват, че 

реципрочността е доста по-разпространена култура на социалното 
поведение на хората по света, отколкото се предполага. Тя не само се 

практикува в разширените семейни системи, в малките неформални местни 

общности, от гражданските сдружения и движения, и от виртуалните интернет-

общности, но се проявява и като самоорганизираща се мрежа за социални 

(непазарни) транзакции в редица нестопански организации като кооперациите, 

организациите на доброволци и пациентските общности. В по-голямата си част 

социалният живот на хората се състои от взаимосвързани психосоциални 

емоции, мотиви, чувства и поведения, насочени към другите хора, които нито 

са егоцентрични квази-пазарни размени на еквивалентни блага, нито са 

едностранна и водена от чист емпатичен алтруизъм благотворителност. Това е 

пространството на реципрочността в отношенията между хората, в което 

най-простата форма на отношение е това на „благотворителност за 
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благотворителност”, „добрина за добрина”. Отношения, които не са по-прости 

от пазарните и дори се състоят от множество по-сложни и системно-

психодинамични психосоциални подсистеми.  

Именно реципрочността в човешките отношения е това, с което се 

характеризират отношенията между хората в множество групи, организации и 

общности в съвременното общество и тук политикономическите пазарни 

теории са с ограничена обяснителна и предиктивна способност. Семейният 

живот е - по същество, - такава системно-психодинамична арена на 

реципрочни отношения между членовете на семейното съжителство с 

изолирани прояви на разменни и разпоредителни отношения. Терапевтичната 

общност е друг пример.  

Днес в много системно-психодинамични изследвания реципрочността се 

откроява като системоопределящия, конституиращ фактор за обществената 

спойка на членовете на обществото. В системно-психодинамичен план, 

реципрочното социално поведение е врататата към зрялата 
интерсубектност на човека и измерителя на силата и насочеността на 
споделените интереси на хората. Но още по-важно, реципрочността 

предполага положителни чувства и нагласи към себеподобните и е средата, в 

която се градят и поддържат фундаментите на психосоциалния капитал на 

хората - благодарността, загрижеността, съпреживяването, харесването, 

честността, доверието и чувството за общност. Тук икономическите теории, с 

които се съобразяват ръководителите на съвременните организации и 

общества са особено притеснени от несъстоятелността и едностранчивостта 

на обясненията и препоръките си. И с основание. 

С казаното дотук исках да подчертая защо реципрочността и 

благотворителността са така важни в своята нормативна фукция. 

Нормативната оценка на икономическите ситуации и трансфери на блага е от 

първостепенно значение за икономическото мислене и действие, нали? Но 

едно достатъчно добро и компетентно общество се състои от добри и 

компетентни действия на хората в него, а не само от производително 

поведение и пораждащи удоволствие актове на консумация. Нужни са не само 

носещи печалби асиметрични размени, а компетентни и добронамерени – 

конструктивни групови, междугрупови, организационни и обществени 
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отношения между хората. Това достатъчно добро и системно-психодинамично 

компетентно общество се състои от достатъчно добри и компетентни личности 

и автентични групови, организационни и социални лидери, а не от 

самозаблудени нарцистично задоволени индивидуални потребители и 

господстващи над тях свръхзащитени в привилигероваността си 

преразпределители на обществените блага.  Хората ценят и търсят 

автентичните положителни социални преживявания, нагласи и взаимодействия 

и затова в общо разпространените естествени представи на хората за добра и 

компетентна социална организация на групата, организацията, общността и 

обществото като цяло, водещи са по-скоро идеите за алтруизма, 

сътрудничеството и благодарността, а не за „рационалния” икономически 

нарцисизъм. Единствено чрез реципрочни чувства, нагласи и поведения могат 

да бъдат преодолявани много от класическите икономически провали и 

институционалната неефикасност, заложена от системите на егоцентричната –

повече или по-малко асиметрична, - размяна както на масовия потребителски 

пазар, така и на т.нар. „пазар на труда”. Наличието или отсъствието им е 

резултат не само на естественото и социалното учене, на възпитанието и 

подражанието, но и на обществената политика и институционалната рамка и 

практика в обществените отношения между хората. И всяка нормативна 

политикономика, която пренебрегва техния социално-психологически анализ и 

тяхното политическо значение просто пропуска да се заеме с най-важното 

измерение на предмета си.  

Върху еволюцията на човешките групи, организации и общества 
винаги се отразява по-един конструктивен или деструктивен (агресивно-
защитен или пасивно-защитен) начин съществуването на правила за 
организация на различните сфери на психосоциалното функциониране и 
развитие на човека.  

Принципът на асиметричното съпоставително предимство 

(конкурентното преимущество) важи не само за стоките и услугите, но – както 

ви демострирах в една от предходните глави в тази книга, - и за социално-

икономическите институции като т.нар. „свободен” масов потребителски пазар. 

Този пазар е много повече от механизъм управляван от „слепите” сили на 

търсенето и предлагането – както ни обясняват икономистите и политиците. 
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Този пазар е системно-психодинамична организация със специфични правила, 

която е продукт на културната, интерактивно-процесуална матрица 

(доминиращата в културата мирогледна представа и самоидентификация на 

хората с определени организационни правила и норми в нея) и на човешките 

практики, чието разбиране без аналитичната социална психология е обречено 

на опростенчески, аутистичен икономически редукционизъм. Благополучието 

на отделния гражданин и на общностите не е просто един аспект на 

икономическия живот, който се влияе ограничено от човешкото мислене и 

поведение. То е следствие от избрания и превърнат в социална идентичност 

на човека - съзнателно или не, доброволно или под натиск - начин на 

управление и развитие на поведенията и отношенията между хората в групите, 

организациите и обществото.  

Ето защо въпросът за това кой принцип - принципът на реципрочността 

или принципът на асиметричната размяна на еквивалентни блага, - да изберем 

е без смисъл. А и няма един-единствен критерий, по който да организираме 

подобен избор. В системната психодинамика знаем само, че ако културата на 
договорените асиметрични размени не се интегрира с културата на 
реципрочността, цялата обществено-икономическа система е наситена с 
агресивно-защитна и/или пасивно-защитна групова, организационна и 
социална психодинамика, т.е. продължава да е в една или друга степен 
дисфункционална и потенциално деструктивна както и да ни я представят 
и рекламират като свободен потребителски пазар и представителна 
либерална демокрация. Докато пиша тези редове (късната пролет на 2014 г.) 

в София продължават вече стотици дни масови граждански протести с един 

основен въпрос: „Кой?” 

Сериозен стимул за признаването и приемането на една системно-

психодинамична гледна точка към социално-икономическото мислене 

представляват новите теории на аналитичната социална психология за 

вземането на решения и т.нар. „полезност”. Понятието за полезността се 

прилага за преживяването на човека – съзнателно или не, - за резултите на 

индивидуалния избор, или за предпочитания в човешкото желание краен 

резултат.  Бентам, например, определя полезността на даден предмет като 

неговата пригодност за доставяне на удоволствие или удовлетвореност, 
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докато Парето изтъква, че полезността на един предмет е интрапсихичен 

(теоретичен) конструкт, извличан от човека при анализа на изборите, които 

прави. Но и двете идеи, вече добре познати на икономистите, имат обща 

системно-психодинамична характеристика, ако приемем, че е допустимо да 

мислим, че хората всъщност желаят или предпочитат това, което в крайна 

сметка получават или преживяват. Но тази хипотеза – открива системната 

психодинамика, - е невалидна, защото ни кара да използваме двойнствено 

определение за полезността – преживяваната полезност на самия резултат и 

полезността на решението за този резултат (Kahneman, 1993). Възниква нова  

системно-психодинамично потвърдена в изследванията и практиката 

възможност за интерпретация на ролята на ограничената рационалност в 

отношенията между хората като основна концептуална схема за социално-

психологически обогатен икономическия анализ. За да построим нова рамка за 

интерпретация на ролята на ограничената рационалност на човека, се 

нуждаем от сериозно преосмисляне на критериите, които ни позволяват да 

разграничаваме рационалните, от ирационалните, емоционалните поведения и 

взаимодействия на хората. Дали наистина убежденията ни се основават на 

доказателства? Дали решенията ни наистина са продължение на интересите 

ни? Все пак концепцията за рационалността, заложена в сърцето на 

редукционистичното политикономическо мислене, е само едно формално-

логическо построение без отчитане на откритията на системната 

психодинамика – убежденията или предпочитанията на индивида се определят 

като рационални, ако се подчиняват на определен набор от правила или 

норми. Самото съдържание на тези убеждения или предпочитания – твърдят 

икономистите, - не е предмет на икономическата наука. Тя се интересувала 

само от вътрешната им съгласуваност. Твърди се, че рационалността има 

отношение към съгласуваността между преследваните цели и избори на 

индивида, от една страна, и между изборите и последствията им, от друга. 

При това преживяваната от индивида полезност остава външна за 

системата от предпочитания на този индивид. Тя предполага някаква форма на 

оценка на резултатите от изборите при материализацията на полезността на 

решенията. Централният въпрос за рационалността тогава е проверката на 

това дали избора на индивида води до максимална полезност на 
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последствията, произтичащи от този избор, доколкото само те се преживяват в 

действителност от индивида. Точното предвиждане на бъдещите 

предпочитания и прецизната оценка на миналите преживявания се проявяват 

като основните аспекти на индивидуалната рационалност в подобен крайно-

редукционистичен икономически концептуален модел на действителността – 

интрапсихичната и психосоциалната. Но именно неспособността на 

икономическите субекти да предвиждат бъдещи преживявания и да се учат от 

миналото е това, което проблематизира допусканията за рационалността им. 

Колко хората знаят за бъдещите си вкусове, например? Може ли един външен 

наблюдател да направи по-точна прогноза от самия субект? Могат ли 

икономическите субекти да имат наум неопределеността на своите бъдещи 

предпочитания, когато вземат решенията си? И ако не, какви институции са 

нужни, за да се отстрани тази неопределеност. Следствията за 

политикономиката тук са очевидни. 

Всичко това ни помага да осмислим къде по същество се намират 
корените на икономическия редукционизъм – икономическата рационалност 

се свежда до рационалния, формално-логически избор. Но ние знаем от 

изследванията на аналитичната социална психология и системно-

психодинамичното организационно консултиране, че повечето постъпки на 

хората имат не само своите съзнателни и несъзнателни намерения и смисли, 

но и че детерминират диалектически съзнаваните и несъзнаваните диспозиции 

и поведения на действащия субект. Всъщност, и икономистите трябва да го 

знаят още от Адам Смит насам (Smith, 2002). Така опасността от 

преференциалното прилагане на рационалността – пълна или ограничена, - 

към интерпретацията на човешките поведения и отношения е в това, че така 

поведенията и отношенията между хората, съответстващи на принципа на 
реципрочността, следва да се определят като напълно ирационални от 
стандартния икономически анализ. Това, което доказва системната 

психодинамика, обаче, че самото рационално и съзнателно преследване на 

собствения интерес става несъвместимо с неговото реално конструктивно 

постигане – един изглеждащ на икономистите като „ирационален” емпатичен 

акт, основан на приниципите на реципрочността се оказва, че води до по-добри 
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резултати от този, основаващ се на принципа на пазарната повече или по-

малко асиметрична размяна на еквиваленти.  

За да си обясним този парадокс, ще трябва да отчетем системно-

психодинамичното разминаване между индивидуалната памет за нещата и 

тяхното актуалното интрапсихочно преживяване от човека. Резултатите или 

последствията от даден избор имат известна трайност, устойчивост във 

времето, при което оценката за веригата от резултати е винаги 

ретроспективна. Това се потвърждава от изследванията на станалия 

популярен в края на XX-ти век модел за разминаването между 
припомнената и актуално преживявана полезност на Канеман (Kahneman, 

1993). Това, което се установява в тези изследвания е от гледна точка на 

системната психодинамика на възприятията доста тривиално. В края на 

преживяването (да речем, че става дума за усещането когато болезнено ни 

убождат по дланта с остра игла) в паметта на човека, измерението 

продължителност на преживяването изчезва от вниманието на съзнанието и в 

обобщената съзнателна преценка за припомнената негативна полезност на 

убождането остават само два записа – пиковото ниво на болка по време на 

самото съзнателно преживяване на убождането и равнището на афективно 

раздразнение в края на това преживяване. Останалото, с времето, изчезва от 

паметта достъпна на съзнанието, но не и от психичния апарат на човека. По 

подобен начин, полезността регистрирана в хода на преживяването се 

различава психодинамично отчетливо от припомнената след него полезност. 

Коя точно полезност се стреми да максимизира съзнателно действащия 

митичен рационален икономически субект? Текущо преживяваната или 

ретроспективната? Кое тогава е наистина рационалното поведение? Това, при 

което се максимизира полезността на момента, или това, което оптимизира 

ретроспективната полезност в бъдеще?  

В момента, в който икономистите теоретизират относно рационалния 

избор и вземането на отговорни икономически решения, и си говорят за 

нуждата от обективни критерии за оценка на рационалността на социалните 

поведения и отношения между хората, основаващи се на оценката на 

качеството на резултатите от рационалния избор, точно в този момент, те вече 

не могат да продължат да игнорират по навик системно-психодинамичното 
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измерение на своя икономически проблем. Няма ефективна икономическа 
рационалност – пълна или ограничена, - извън екзистенциално-
психодинамичнатата и културно-историческата матрица на груповата, 
организационната и социалната среда, в която хората вземат решения и 
се реализират техните взаимодействия (Granovetter, 1992; Pearson, 1998). 

Очевидно е, например, че съзнателните индивидуални, групови, 

организационни избори и решения са мощно обусловени от само частично 

осъзнаваните минал опит и история на средата, в която е функционирал и се е 

развивал всеки конкретен индивид. Тези влияния, обаче, не могат да бъдат 

изцяло проследени назад без използване на методите на системната 

психодинамика и аналитичната социална психология, за да се интерпретират 

индивидуалните ни поведения, насочени към оптимизация на текущата 

полезност (Argyle & Henderson, 1985; Elster, 1989) в термините на 

детерминизма.  

Надявам се, че никой икономист не би се осмелил да твърди, че хората 

не са способни да използват осмисления си биографичен и културен опит, за 

да разпознават, че определен техен начин на действие, определен като нов 

жизнен стил и определени нови отношения с другите хора в междуличностен, 

групов, организационен и социален контекст  са по-полезни за тях от другите 

възможни. За да се представи взаимодействието на тези фактори и на 

икономистите и на политиците е нужна аналитична социално-психологическа 

мета-теория като тази на системната психодинамика, която да им обяснява как 

тези предимно несъзнавани сили (опита и избора) си взаимодействат, и как 

тяхното взаимодействие влияе върху социалните отношения, и в частност, 

върху размяната и разпределението на обществените блага, от които толкова 

много се интересуват и икономиката, и политиката. 

Изглежда, че основният проблем на тази аналитична социално-

психологическа теория е системната психодинамика на взаимозависимото 

развитие на хората, самоорганизацията на сложните адаптивни човешки 

системи. Поведението на хората и социалните норми (културата) еволюират 

съвместно като промените в културата предизвикват интрапсихична и 

психосоциална (поведенческа и интерактивно-процесуална) адаптация на 

хората, но и обратното. Теорията за системната психодинамика на 
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еволюционните процеси в човешките системи – групи, организации и 

общества, - донякъде ни показва как културните (в това число и 

икономическите) институции и индивидуалните преживявания и диспозиции на 

хората съ-еволюират чрез сложни, обикновено нелинейни диалектически 

процеси, които са исторически обусловени и до голяма степен несъзнавани. 

Този, в крайна сметка, системно-психодинамичен модел се усъвършенства, 

когато към предвижданията на теорията за съ-еволюционната игра между 
психичното и културата на човека се добавят предвижданията от 

аналитичната социална психология на човешките психосоциални мрежи 

(Ellison, 1993; Macy, 1996; Morris, 1997). Динамичната игра в мрежа е матрица 

на динамичната психосоциална мрежа, измерваща отношенията между два 

или повече субекта, които взаимно си влияят не само чрез самата игра 

(взаимозависимите си поведения), но и чрез конкретните отношения, изразени 

от матрицата на психосоциалната им мрежа. Фактът, че участниците в тази 

психосоциална мрежа – съзнателно или не, - не се интересуват само от 

резултатите от интеракциите помежду си, но също така и от процесите и 

отношенията, които установяват помежду си в хода на реализацията им, 

говори за двустранната им – почти винаги несъзнавана, - цел (работна задача) 

в мрежата. Така системно-психодинамично се обясняват сложността, 

непредвидимостта и неуправляемостта на поведенията и отношенията на 

хората в един или друг социален контекст, които са недостъпни за обяснение в 

традиционната редукционистична парадигма на рационалния икономически и 

политически избор (гласуването на избори, потребителските решения на 

купувачите на пазара, даряването на средства за благотворителни цели и т.н.). 

Постига се и известна яснота относно най-важното измерение на 

обществената политика и институционалната практика, а именно това, че 

нашето благополучие зависи от системната психодинамика на 
отношенията между хората, които са психосоциални – т.е. 
междуличностни, групови, организационни, социални – и така, - културни 
блага. 

Всичко това изисква системно-психодинамична ревизия на 

икономическите модели за „рационалния избор” и по специално, на 

постулатите им за първичността на индивидуалния, егоистичния собствен 
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интерес като негова методологична основа или т.н. методологичен 
индивидуализъм на икономическия субект. На системно-психодинамичният 

подход не се налага да отрича и изоставя тезите на методологическия 

индивидуализъм, а да премине в анализа си отвъд тях като отчете, че 

основните компоненти в индивидуалния „рационален” избор еволюират 
като следствие от повтарящи се комплексни психосоциални 
взаимодействия в отношенията между хората в техния реален 
междуличностен, групов, организационен и социален контекст. Това, с 

което икономическата теория и практика се сдобива при това е 

трансформиращата мощ на новия организиращ я системно-психодинамичен 

подход, който премества ударението в икономическия анализ от де-

психологизираното, аутистично представяне на индивида като абстрактен 

рационален икономически субект, към аналитичното социално-психологическо 

разбиране на сложната системна психодинамика на отношенията между 

хората. Това би означавало, че преди да прави изводи за рационалността на 

изборите, всеки икономист и политик, всеки мениджър следва да се запознае с 

методологията и методите на системно-психодинамичното организационно 

консутиране, позволяващи както да се изследват, така и да се повлияват 

сложните социални поведения на човека, отчитайки при това ролята на 

диспозиционните и социални (културни) фактори, които ги обуславят(Sober & 

Wilson, 1998).  Естествената и културната еволюция на човека не могат да 
бъдат разбрани в рамките на индивидулистичната методология на 
политикономическия редукционизъм. Еволюционната селекция е 

многокомпонентен, йерархичен процес в човешките системи, който се 

осъществява на различни нива, всяко от което има свои звена, т.е. 

структурирани и вътрешно сплотени човешки групи, организации и общности 

(Arrow, 1994). 

Ще го кажа без заобикалки, фронтално.  

Икономиката често се етикетира като „царицата” на обществените науки 

благодарение на неоснователно приписваната й способност да обяснява 

човешкото поведение чрез наглед строги и математически елегантни умствени 

построения – рационализации и интелектуализации. Това декларирано 

превъзходство е източник на хегемонистични нагласи сред много от 
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икономистите, юристите и политиците които се опитват да „колонизират” чрез 

политикономиката и административно-правната регулация изследователските 

и научно-приложните територии на всички  останали поведенчески и социални 

науки (Townsend,1988; Becker, 1996; Pareyson, 1995). Прилагането на подобна 

редукционистична политикономическа идеология към човешкото поведение и 

човешките отношения, обаче, води само до мощно усещане за непълнота и 

деперсонализираща отчужденост от предмета на интерпретацията й. 

Проблемът е, че човекът възприеман в този по-скоро идеологически, отколкото 

научен модел като изцяло отдаден на преследването на собствената си изгода 

(полза), изглежда сякаш неосъзнаващ факта, че за да постигне това трябва да 

манипулира, систематично и явно, поведението и изборите на другите, 

подобни на него, „рационални” икономически субекти. В утилитарната псевдо-
логика, другият човек е възприеман крайно дехуманизирано и 
инструментално - просто като едно средство, инструмент за постигането 
на собствените ми утилитарни, „рационално” избрани цели и 
нарцистични потребности. 

За системно-психодинамично подготвения организационен консултант 

всяка личност, група, организация или социална общност е все пак много по-

сложна система от отношения - отношенията между хората. Редуцирането на 

пълноценното им функциониране и развитие, а ако щете и на успеха и 

щастието им единствено до полезността, разбирана като лична изгода и 

нарцистично самодоволство, създава огромен брой реални проблеми защото 

всъщност множество социални взаимодействия и основни екзистенциални 

решения имат своята конкретна човешка и цивилизационна значимост за 

човека и човешките системи като групата, организацията и обществото 

благодарение на липсата на инструменталност, асиметрия и нарцисизъм в 

отношенията между хората. Ако ви стане известно например, че даден акт 

на  щедра благотворителност е мотивиран от чисто утилитарно-манипулативни 

„тънки сметки”, това ще промени възприемането му и последиците му 

съществено, нали?  

Ако продължаваме да ограничаваме мисленето и чувствителността си до 

концептуалната рамка на политикономиката, за която системно-

психодинамичното измерение на икономическото поведение се представя 
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просто като сума от индивидуалните действия, подобни преживявания и 

изводи едва ли ще ни тревожат. Измамната елегантна простота и 

универсалност на много икономическите концептуални модели, създадени да 

описват стоковата-паричните размени, просто изчезва когато се върнем към 

реалността на сложните отношения между хората. Редуцирането на човешката 

култура на отношенията до счетоводното измерение на утилитарната 

парадигма е не само интелектуална арогантност, но и методологически 

наивитет, отразяващ една дисфункционална полисимптоматична картина на 

организационните и социални подсистеми за управление (Frey, 1997; Antoci, 

Sacco & Zamagni, 1999). 

Хирш (Hirsch,1976) въведе още преди 40 години системно-
психодинамичните понятия за статусно-позиционните блага и статусно-
позиционната конкуренция в човешките системи, изтъквайки, че всички 

блага, които не могат да бъдат осигурени от социално-икономическото и 

културното развитие на човека и човешките системи защото нарастването на 

общественото богатство води до нарастване на търсенето им следва да се 

определят като статусно-позиционни блага или статусно-позиционни стоки. 

Ще  взема за пример, случващото се в образованието. До едно ниво 

образованието е публично благо, стока, без чието потребление не можем. 

Получаването на образование създава съвсем определени икономически и 

психосоциални ползи и перспективи на човека и неговите системи.  Но отвъд 

това базисно ниво на образованост, образованието се превръща в статусно-

позиционна стока за хората. Дори и да има търсене на образование заради 

неговите собствени качества, получаването и потреблението му при 

нарастване на всеобщото потребление води до снижаване на полезността му. 

Статусно-позиционните блага от системно-психодинамична гледна 
точка имат две странни и нежелани свойства (Pagano, 1990). Първото е 

неравенството (асиметричността): човек може да извлече полза от едно 

статусно-позиционно благо, само ако то е неравномерно разпределено в 

групата, организацията и обществото му (като властта и статусните символи на 

мениджмънт подгрупите в организациите и обществото, да кажем). На второ 

място, общият приръст на статусно-позиционни блага е нулев, защото е 

невъзможно всеки да увеличава потреблението си на подобни блага (Screpanti 
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and Zamagni, 1994). Така става ясно защо всяка нова или засилена форма на 

статусно-позиционна конкуренция в междуличностен, групов, организационен и 

социален контекст е опасна и деструктивна регресионна тенденция и води до 

усилване на агресивно-защитния стремеж за постигане и поддържане на 

неравенство, асиметричност и дисфункционалност в отношенията между 

хората. Както вече неведнъж стана дума в тази книга, вместо свободната 

конкуренция да води до очакваните от конкуренцията по принцип подобрения, 

тя влошава индивидуалното и обществено благосъстояние и води до 

създаване на специфични статусно-позиционни номенклатурни общности 
и привилегировани кръгове (елитни подгрупи) в структурата на групата, 

организацията и обществото като цяло. 

Човешките отношения като блага (сътрудничеството, взаимопомощта, 

приятелството, любовта и доверието, например) се изместват от квази-

автентични статусно-позиционни стоки (полезните връзки, непотизма, 

търговията с влияние и корупцията), защото осигуряват изгоден групов, 

организационен или социален статус на потребителя си. Докато при 
релационните блага отношенията между хората се подчиняват на 
принципа на реципрочността, то при статусно-позиционните водеща е е 
преднамерената статусно-позиционната конкуренция между хората, 
групите, организацията и обществата. Този, който печели, печели ако не 

всичко, то повече; този, който губи, губи ако не всичко, то винаги повече. 

 Системно-психодинамичният анализ на статусно-позиционната 

преднамерена конкуренция открива няколко масивни ефекта, които тя има в 

живота на хората, групите, организацията и обществото.  

На първо място, това е формирането и поддържането на 
потребителския манталитет и нарцистично мотивираната агресивно-
защитна протекция на личния над обществения интерес. Това, което е от 

значение е относителното равнище на потребление и статусно-позиционната 

конкуренция за по-големи потребителски възможности води до надпревара да 

консумираш и притежаваш повече от останалите.  

На второ място, статусно-позиционната конкуренция води до 

унищожаване на отношенията между хората като блага и дори до 
увеличаването на разходите за потреблението им не може да доведе до 
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по-висока реална удовлетвореност. В същото време много, за да не кажем 

болшинството от смислените удоволствия в човешкия живот нямат цена, не се 

продават и следователно, не минават през пазара (Lane, 2000). 

 Когато, ако все пак някога стигнат до тази точка в анализа си, 

икономистите и политиците, лидерите и мениджърите имат нужда от 

аналитичната социална психология и системно-психодинамичното 

организационно консултиране, за да разберат по-добре дори самите себе си, 

своите групови, организационни и социални проблеми. 

Най-ефективното и достъпно противодействие на статусно-
позиционната конкуренция е намесата в създаването, в производството и 
възпроизводството на релационни блага, на автентични и пълноценни 
човешки отношения в междуличностен, групов, организационен и 
социален план. Като блага тези отношения между хората имат двойно 

значение от гледната точка на производството, размяната и потреблението им 

в живота на хората. Нужно е участието на всички в дадена група, организация, 

общност и общество, но не заради външни награди и чрез стимулиране, а 

заради споделянето на самите блага каквито са човешките отношения сами по 

себе си. Що се отнася до потреблението им, благата на автентичните 
човешки отношения не могат да се разпределят без преценка на нуждите и 
предпочитанията на другите хора, защото самото отношение към тези 
други хора е част от производството и потреблението на тези блага. 

Предлагането на тези блага зависи до голяма степен от автентичните човешки 

взаимодействия и способността за емпатия в тях.  Човек има основателна 

причина да се грижи за интереса и благополучието на другите хора и тази 

причина не зависи от фактори като собствения му егоистичен интерес или 

чувствата на симпатия и добронамереност към хората. Хората осъзнават, 

чувстват, че само така - чрез реципрочни социални поведения и 
автентични отношения в своя групов, организационен и социален живот, - 
е възможно производството и потреблението на жизнено необходимите 
за пълноценното им човешко функциониране и развитие релационни 
блага – човешките отношения в един или друг социален контекст. 

След всичко казано от мен дотук, предполагам се разбира ясно защо 

автентичните и емпатични човешки отношения са точно обратното на статусно-
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позиционните стоки на пазара и защо общественото стопанство се нуждае от 

институции за осигуряване на възпроизводството им като психосоциален 

капитал от релационни блага. Ако пазарното стопанство изключва всички, 

които нямат потребителски възможности, то системата на гражданското 

общество е длъжна да осигури достъп на всеки, който има капацитет за 

реципрочно социално поведение, за да се предотврати или поне смекчи 

негативното въздействие на статусно-позиционната конкуренция в човешките 

групи, организации и общества, доминирани от илюзиите за универсалността 

на икономическия редукционизъм. 

Търсенето на възможности за рехуманизацията на пазарната 
икономика минава през модерната аналитична социална психология на 
автентичните и емпатични човешки отношения и системно 
психодинамичната практика на организационното консултиране. Доколко 

добре функционира една икономическа система зависи и от това кои 

концепции за живота на хората са доминантни в тази политикономическа и 

културна концептуална рамка. Икономическите явления имат своите първични 

междуличностни и психосоциални системно-психодинамични измерения. 

Индивидуалните поведения на хората са вплетени в сложна и динамична 

мрежа от междуличностни, групови, организационни и социални отношения, 

която не може да се игнорира в анализа им. Нещо повече, човешките 

отношения са движещи фактори за формирането на икономическите цели и 

изборите, мотивацията на индивида и това отдавна е представено в системно-

психодинамичните изследвания на организациите. Основният ни проблем в 

прехода ни към пост-потребителско общество е да разберем доколко хората са 

свободни да решават как, по какъв начин, чрез какви процедури да създават 

благата, които търсят.  Хипертрофията в развитието на пазара и на държавата 

обяснява добре много от обществените проблеми, с които се сблъскваме 

ежедневно. Нужно е здравословно развитие на такива нови форми на 

обществена, гражданска самоорганизация на основата на реципрочността в 

човешките отношения, които можем да наречем гражданска, а не пазарна 

икономика, пряка, а не представителна демокрация. 

Една от най-вредните от системно-психодинамична гледна точка 

последици от скудоумното прилагане на пазарните неолиберални митове и 
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илюзии е приемането на вяра, че поведенията на хората и отношенията 

помежду им, които се вдъхновяват от ценности различни от егоистичния им 

личен интерес биха довели икономиката до застой и катастрофа. Като ни 

тласкат да очакваме най-лошото от другите хора, подобни възгледи за 

общественото и икономическо развитие, за човешката природа, ни подтикват 

пряко или косвено да извеждаме на преден план в „рационалните” си избори 

най-лошото в самите себе си. Доверието, добронамереността и 

реципрочността в отношенията между хората не представляват за този тип 

мислене достатъчно инструментални за икономическия напредък 

„ирационални” артефакти на човешката природа. Системно-
психодинамичният анализ категорично потвърждава ежедневното 
наблюдение, че мотивацията на човешките действия – в индивидуален, 
групов, организационен и социален план, която отразява действието на 
принципа на реципрочността е не по-малко легитимна и разпространена 
основа за вземане на рационални решения от хората, отколкото е 
преследването на собствения им интерес. 

Едно наистина свободно общество би трябвало да има предвид тези 

научни резултати на системната психодинамика при формирането и 

реализацията на обществени политики и организационни практики, които не 

пречат за развитието и разпространението на едната мотивационна система, 

за сметка на стимулирането на другата. Ако подобен дисбаланс, подобна 

културна асиметрия бъдат и занапред допускани и институционализирани в 

политиките за развитие, това неминуемо ще продължава да изправя 

гласоподавателя-потребител пред ограниченията на свободата му за 

автентичен избор насред изобилието от квази-автентични ерзац решения. И те 

вероятно ще бъдат обосновани с познатите ни редукционистични 

политикономически теории като идеологическа агресивна защита на статусно-

позиционната асиметрия на възползващите се от статуквото „елити”. 

 
„Иска ли ни се да живеем в общество на привидно изобилие,  в 

което властват нечестност, недоверие, фалш, дехуманизация и 
отчуждение?” е един много добър въпрос.  
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Ако сведем разбирането и изследването на човешките отношения и 

човешките системи до счетоводното измерение на утилитарния пазар на 

еквивалентни блага, можем да го постигнем с политикономическа 

интелектуална арогантност. И то въпреки светлината, която системната 

психодинамика вече хвърля върху истинското лице на политикономическите 

масово тиражирани и натрапчиви самозаблуди. 

 
Благодаря ви за отделеното време, уважаеми читатели!  
Внимавайте в какво ви карат да внимавате и се грижете за другите 

като за себе си! 
 

И до скоро - надявам се да се срещнем и разговаряме и в 

Лабораториите за автентични лидери и консултанти. Преди да оставите 

настрана този сборник встъпителни текстове за начинаещите в областта на 

груповата и организационната психодинамика, разгледайте и Приложението в 

края му. 

 

Пламен Димитров, 

София, 1 ноември 2014 г. 
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НАШИЯТ ЛАБОРАТОРЕН МЕТОД НА РАБОТА 
 

Програмата „Лаборатории за автентични лидери и консултанти” е 
насочена към цялостното ангажиране на участниците в съвместна 
интензивна работа за подобряване на тяхната лична, групова и 

организационна ефективност; стимулиране на групово-динамичната и 

организационната им компетентност, и собствената им автентичност при 

вземането на комплексни решения и планиране на развитието на ръководените 

или управлявани от тях екипи и организации – в бизнес предприятията, в 

публичната администрация, в образователните и здравни заведения или в 

гражданските, неправителствени организации.  

 

Програмата е с лабораторен характер  и се състои от краткосрочни 
уикенд-уъркшопи, всеки от които наричаме „Лаборатория за автентични 
лидери и консултанти”. В тези тематични срещи разчитаме на процесите на 

учене и промяна чрез разширяване и изследване на собствения 

интроспективно-интерактивен опит и саморефлексията върху него в колегиална 

микро-общност в духа на традициите на водещите световни школи за групово-

динамичен тренинг на ръководители и системно-психодинамично 

организационно консултиране.   

 

Екипът на програмата осъзнава, че изграждането на уникален и 

автономен лидерски стил в съвременните динамични организационни системи 

е продължителен, сложен и ресурсоемък процес, който изисква специални 

усилия и системна организационна и лична работа в продължение на много 

години. Стратегическата ни цел е да  подпомогнем по време на всяка 

лабораторна уикенд-среща ускоряването на процесите на 

самоусъвършенстване на стила на ръководителите в управлението и 

развитието на организациите им.  

 

Участието във всеки от тематичните модули на програмата – протичащи 

в защитена и стимулираща работна атмосфера, - води до обогатяване на 

самопознанието и себерефлексията в сферата на нещо, което определяме като 
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“5-те големи Е” на автентичния лидерски стил – ефективност, ефикасност, 
ефектност, етичност и естественост. 

 

Чрез съвместно дълбинно изследване на професионалните и личните 

си преживявания и взаимодействия участниците в Лабораториите за 

автентични лидери и консултанти апробират нови преживелищни, 

поведенчески и интерактивни модели за постигането на компетентност, 

свързаност и автономност във взаимодействията с партньорите и сътрудниците 

си – в груповите процеси и съвместната работа в организационен и социален 

контекст.  

 

В основата на метода ни на работа са методологията и практиките на 

групово-динамичния тренинг и системно-психодинамичното 
организационно консултиране за усъвършенстване на практическите умения 

на участниците за осмисляне и оптимизация на лидерските функции в екипите, 

в организацията и в нейната социална макро-среда.   

 

Всеки тематичен модул в програмата (Вижте описанието им по-долу) 

предлага възможности за открит групов диалог по работещите модели и 

ефикасните технологии за развитие на конкретни умения, разширява 

специфични компоненти в компетентността, чувствителността и мотивацията 

на включените в Лабораторията участници за усвояването и внедряване на 

иновационни практики в ръководството на притежаваните, ръководени или 

управлявани от тях предприятия и организации. Препоръчително е 
участниците да прекарат много повече от един уикенд заедно с нас. 

 

Участието в тематичните модули на Лабораториите за автентични 

лидери и консултанти е преди всичко възможност за съвместно търсене на 
отговори на въпросите, от решаването на които в значителна степен зависи 

професионализацията и успеха на сегашните и бъдещи организационни 

лидери.  
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Основната работна задача на програмата „Лаборатории за автентични 

лидери и консултанти” е да подтикне участниците в нея да задълбочават 

собственото си разбиране за скритите процеси и неограничения потенциал - 

съзнавани и несъзнавани - които определят резултатите в работата им, 

професионалната им кариера и живота им като ръководители, мениджъри и 

консултанти на екипи и организации в XXI-ви век. 

 

Програмата е последователност от временни обучителни лаборатории 

в колегиална микро-общност за интроспективно-интерактивен 
процесуален анализ и развитие на груповата и организационната 
компетентност на участниците. Тя им предлага непосредствено изследване и 

изпитване на преживяванията, знанията, поведенията и взаимодействията, 

необходими в работата на съвременните лидери от гледната точка на 

постиженията на социално-поведенческите науки и водещите организационни 

практики в световен мащаб.  

 

Но заедно с това програмата „Лаборатории за автентични лидери и 

консултанти” насочва участниците към осъзнаване и изследване на 
дълбинните и невинаги ясно осъзнавани процеси, протичащи в груповата 
работа и в учебната общност като лабораторен модел на първичната 
работна среда на организациите, от които идват. Този подход в 

структурирането и провеждането на обучението в тематичните модули на 

Лабораториите за автентични лидери се основава както на провереното в 

научните изследвания разбиране, така и на наблюденията в практиката,  че в 

човешките групи и  организации въобще, а с още по-голяма сила - в 

ръководните и управленските екипи в тях, - значителна част от силите и 

факторите, които определят тяхното фунциониране, резултати и развитие, 

остават скрити и ирационални, извън обсега на съзнанието. Опитите да се 

намерят разумни обяснения на събитията и да се начертаят рационални 

стратегии за работата на екипа и организацията нерядко се блокират и 

провалят.  
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Изследването на тези трудно осъзнавани и ирационални фактори е 

ефективно, когато се случва на „собствен гръб”, в специално създаваните в 

хода на работата в Лабораториите за автентични лидери и консултанти 

аналитични модели на практиката и възможности за вторичен, 
рефлексивен самоанализ на емоциите, събитията, процесите, поведенията, 

преносите и взаимодействията. 

 

Вместо отстраненото и абстрактно дидактично теоретизиране за 

работните отношения в групите и процесите в организациите – характерно за 

много от „курсовете за мениджъри“, - програмата „Лаборатории за 
автентични лидери и консултанти” предлага интензивно потапяне в тази 
временна лабораторна среда за съвместно учене чрез активно участие в 
изследователския процес в груповите отношения между участниците и 

неговото приложно осмисляне от гледна точка на нуждите от промяна в 

собственото поведение и организационния живот. 

 

Тематичните модули на всяка Лаборатория, вплетени в пребиваването 

на участниците в една нова, стимулираща и креативна среда,  целят да се 

даде възможност участниците и екипа от консултанти на програмата да 

изследват психодинамичните и групово-динамичните процеси, организацията и 

управлението на преживяванията и взаимозависимостите си - в тяхната връзка 

с личната включеност и професионална ангажираност по време на 

тематизираните лаборатории и трансфера на новопридобитите знания и 

уникален личен опит в собствената организационна и социална практика извън 

Лабораториите. 

 

На първо място, в хода на реализацията си програмата „Лаборатории за 

автентични лидери и консултанти” предоставя възможности за изследване на 
групово-динамичните и психодинамичните характеристики на 
взаимодействията между индивида и лидерските роли и задачи, в които  

той влиза в организационен и социален контекст.  
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В центъра на вниманието по време на всчики модули на програмата са 

съдържанието и значението на процесите, свързани с поемането и 
осмислянето на ролята на автентичен лидер, авторитет и агент на 

организационната еволюция.  

 

На второ място, факторите за ефективна работа с партньорите и 

сътрудниците (като професионална компетентност, междуличностен  стил, 

социална чувствителност, емпатия, авторитет, решителност и влиятелност) 

също се изследват, пряко и косвено се наблюдават и анализират в 

Лабораториите.   

 

Трето, програмата  е и своего рода „клинична” среда за изследване 
и обогатяване на репертоара от комуникативни поведения и микроумения 
за себеизразяване, социално взаимодействие и отговорно управленско 
влияние – в междуличностен, екипен и организационен план. Начините на 

установяване на отношения, самоутвърждаващо присъствие,  автентично 

себеизразяване, аргументирано отстояване на собствената позиция, 

неманипулативно въздействие върху поведенията и отношенията на другите, 

разпределението на вниманието, властта и управлението на 

взаимозависимостите са сред гледните точки, от които се изучават 

възможностите за системно организиране на процесите на групово и 

организационно равнище. 

 

На основата на получените в отделните сесии на програмата 

възможности за поведенческо моделиране, структурирано експриментиране с 

нови подходи и роли,  и групов интроспективно-интерактивен анализ и диалог, 

участниците получават реална възможност да си дадат сметка за смисъла 
на своите привични мисловни, поведенчески и комуникативни модели, за 
тяхното въздействие върху околните, за ефективността на действията си 
като ръководители и мениджъри, и за необходимостта от съвместяване на 

собствените дейности с динамиката на взаимодействията между хората в 

организацията като едно цяло.  

 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1155 

 

Възможно и желателно  е в хода на срещите на Лабораториите 

участниците в програмата да изследват митовете и ритуалите на 
организацията си, които служат за установяване и фиксиране на 
привичните практики и отношения, които са често и източник на проблеми 
в работата им. 

 

 

Роля на екипа от обучаващи процесуални консултанти на програмата 

 

По време на всеки тематичен модул на Лабораториите за автентични лидери и 

консултанти малък екип от обучаващи организационни консултанти поема 
ролята на мениджмънт на програмата. Това означава осигуряването на 

рамката на програмата на тематичните модули на Лабораторията - поддържане 

на фокуса върху работната задача на членовете на Лабораторията, грижа за 

територията и спазването на времевите и събитийни рамки на тематичния 

модул.  

 

Основната грижа на екипа от процесуални организационни консултанти 

е да осигурят оптимални условия за участниците в програмата да се включат в 

постигането на целите на Лабораториите за автентични лидери.  

 

Класическа „особеност“ на Лабораториите за автентични лидери е, че 

в тях не се ползват никакви предварително подготвени учебни материали освен 

тези, които са представени в този каталог на програмата и – разбира се, - тези, 

които участниците и консултантите създават съвместно в хода на работата си в 

лабораторията.  

 

Допълнителни индивидуални консултации: След приключването на 

всеки от тематичните модули на програмата всеки участник има възможност да 

реализира свой индивидуалeн проект с консултативно-методическото 

съдействие на екипа на програмата с оглед максимизиране на ползите от 

участието в програмата и подкрепа за ефективния  пренос на наученото в 

практиката на организацията му.  
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Това се случва под формата на индивидуални диагностично-
консултативни срещи на територията на организацията на участника по 

график и договор съгласуван с консултант на програмата „Лаборатории за 

автентични лидери”. 

 

Автор и водещ консултант на програмата е д-р Пламен Луков 
Димитров, RODC, практикуващ психолог и организационен консултант с 30-

годишна практика в реализацията на програми за управленски групово-

динамичен психотренинг и системно-психодинамично организационно 

консултиране. Негова отговорност е привличането и координицията на екип от 

висококвалифицирани експерти и консултанти на програмата. д-р Пламен 

Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на 

психолозите в България.Той е RODC (Registered Organization Development 

Consultant - OD Institute & OD Network, USA), пожизнен член на ORGDYNE 

Consultants & Coaches Consortium и Human Systems Dynamics Institute‘s 

Community. Акредитиран ComPsych Inc. National Clinical Guidence Provider за 

България.  

 
Техническа информация за организацията на програмата 

 

Място на провеждане: Участниците в Лабораториите за автентични 

лидери и консултанти се срещат и работят в средата на висококласни 
петзвездни хотели с изключителни условия за работа и отдих.  

 

Времетраене: Всеки уикенд-уъркшоп (тематичен модул) започва в петък, 

от 19.00 ч. и приключва в неделя, 14.00 ч. Общата продължителност на един 

тематичен модул на програмата е 16 часа. 

 

Размер на групите и цени: Подробна информация за размера на 

учебните групи и финансовите условия за участие са представени в описанието 

на тематичните модули на програмата. 50% отстъпка от цените за участници 

от организации от нестопанския сектор и образователната система. 
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Заявки и регистрация за участие в програмата: Включването в група 

на програмата „Лаборатории за автентични лидери и консултанти” се 

осъществява само след конфиденциално индивидуално събеседване с 
консултант на програмата с цел пълноценното отчитане на опита, 

очакванията и потребностите на всеки един кандидат за участие в програмата.  

 

Пълният цикъл на тематичните модули в програмата „Лаборатории за 

автентични лидери и консултанти” се осъществява ежегодно в периода от 
септември на първата година до юли в следващата година.  

  

За допълнителна информация и записване за събеседване: 
Тел. 0888 42 9730 е-поща: office@psychology-bg.org 

д-р Пламен Димитров, RODC  

 
ОЧАКВАМЕ СРЕЩАТА СИ С ВАС! 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1158 

 

ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 01: 

Междуличностните отношения в организацията 
Как да извлечем най-доброто от отношенията си в работата? 

 

За да реализираме успешно целите си в постоянно усложняващата се и 

все по-динамична среда на организацията,  в която работим, ние се нуждаем от 

подобрени умения за междуличностно взаимодействие и изграждане на 

ефективни човешки отношения. Успехът ни в отношенията с другите в работата 

зависи от нагласите, моделите на поведение, социалната компетентност и 

решенията ни. 

 

Това е една много различна от традиционните тренинг програми, която е 

насочена към процесите на себеопознаване и самоанализ. Участниците 

използват своите взаимодействия и рефлексията си в малката тренинг група 

като основен източник на учене и промяна.  

 

Програмата има мощно въздействие благодарение на изпитаната си в 

практиката методология, внимателно подбраното съдържание на отделните 

сесии и  прилагането на съвременни методи за учене чрез саморефлексия и 

груповодинамичен психотренинг.  

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте мениджър от средното или висшето управленско ниво в 

организацията, професионалист, от който се изисква да създава и да влияе 

върху широк спектър от работни отношения в организациятата. Давате си 

сметка, че от способността си да изграждате и поддържате продуктивни 

отношения с хората в работата ви зависи успеха и удовлетвореността от труда 

ви. Желаете да усвоите нови умения и подходи във взаимодействието с хората, 

с които работите и да влияете компетентно на междуличностните отношения и 
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психологическия климат в организацията. Стремите се към това да разбирате 

себе си и другите по-добре, за да постигате повече. 

 
 
Ползи от участието: 

• Пълноценно осъзнаване и засилена чувствителност към начина, по който 

работните отношения в организацията могат да бъдат оптимизирани; 

• Нови знания и умения за ефективно въздействие върху 

междуличностните отношения в екипа и в организацията като цяло; 

• Повишена самоувереност в ситуации, изискващи активно делово 

общуване; 

• Изграждане на способност за работа с неопределеността и 

противоречията, съпровождащи груповата динамика на работните екипи 

и съвременния организационен живот; 

• Задълбочено лично разбиране на собствения комуникативен стил и 

подходите за изграждане на ефективни работни отношения. 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 
В цялата група: 

• Групово-динамично изследване на отношенията с другите; 

• Разбиране за влиянието, което оказвате върху другите хора; 

• Практически упражнения за развитие на нови умения за взаимодействие; 

• Техники за овладяване на емоцииите и конфликтите в работата; 

• Даване и получаване на обратна връзка. 

 

В малки подгрупи от членове на групата: 

• Разработване на лична стратегия за оптимизация на работните 

отношения 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 200 евро без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 02: 

Подобрена лична самоорганизация 
Как да вземаме правилни решения и да сме още по-ефективни? 
 

Често в този забързан и непрекъснато променящ се свят се чувстваме 

затруднени да упражняваме контрол върху събитията около нас и затрупани с 

нарастващи изисквания в работата и ежедневието си. Не желаем просто да 

реагираме на натиска и стреса, без да следваме приоритетите си. Спазването 

на сроковете, борбата между приоритетите и спешността, неудовлетвореността 

от резултатите ни напомнят за необходимостта да намерим начин да 

организираме работата си така, че да намалим стреса, възстановим усещането 

си за личен контрол и фокус на усилията в името на постигането на по-значими 

резултати.  

 

Тази тренинг програма е предназначена да подпомогне участниците в 

усилията им да изградят ефективен стил на самоорганизация и ефикасно 

използване на личните им ресурси. Участието в нея ще им позволи да 

анализират външните и вътрешни източници на напрежение, и да изградят по-

продуктивни лични модели на поведение. 

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте мениджър, специалист, човек, който се стреми към високи 

резултати и усещане за баланс, контрол и целенасоченост в работата си и 

извън нея. Програмата е много подходяща за новоназначени на нови, по-високи 

длъжности, подготвящи се за повишение и нова работа мениджъри и 

служители, за всички, които искат да се справят със стреса и изискванията в 

работата си като усъвършенстват самоорганизацията си. 
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Ползи от участието: 

• Оптимизация на изпълнението на функциите ви в работата и по-

пълноценна реализация на потенциала ви; 

• Подобрена целенасоченост в използване на времето и ресурсите 

водещи до възстановен вътрешен баланс и контрол на приоритетните 

дейности; 

• Осмисляне на мотивите и потребностите, които движат поведението ви и 

влияят върху решенията ви; 

• Широк спектър от нови практически средства, които ще ви позволят да се 

справяте с напрежението и изискванията в работата ви, и да управлявате 

времето и енергията си успешно.  

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Основните избори и как те зависят от нагласите и навиците ни 

• Как да използваме ресурсите си, за да постигнем максимален резултат 

• Личната мотивация и ролята й за самоорганизацията на поведението ни 

• Управление на стреса и времето ни с контрол върху основните 

приоритети 

• Как определяме успеха и значимите резултати в работата си 

• Как да изградим и поддържаме чувството си за контрол и ефикасност 

• Упражнения за развитие на необходими за ежедневието микро-умения: 

управление на времето; управление на стреса; управление на личното 

развитие; изграждане на баланс между работата и живота извън нея; 

овладяване на перфекционизма; ефективно делегиране; възстановяване 

и активен отдих 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 200 евро без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 03: 

Лична ефективност, авторитет и мощ в екипа 
Как да усъвършенстваме уменията си за влияние, себеутвърждаване и 

самоконтрол в екипа и организацията? 
 

В работата си с другите хора в екипа и организацията ние неизбежно 

получаваме оценка за личната си ефективност и авторитета си. За да оказваме 

реално влияние върху хората и събитията в отдела и организацията, се 

нуждаем от самочувствие, яснота на целите и комуникативна компетентност.  

 

Тази тренинг прорама осигурява на участниците богат репертоар от 

подходи и умения за изграждане на личния им авторитет и стила им на 

социално влияние. Ключов елемент в програмата са практическите 

упражнения, насочени към индивидуалните потребности на участниците. 

Програмата дава възможност за учене в защитената среда на малката група с 

акцент върху решаване на реални проблеми в работната среда на участниците. 

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте мениджър или специалист, който желае да общува ефективно и 

да оказва успешно влияние върху хората и ситуациите в работата си. Стремите 

се към самоутвърждаване и подобряване на уменията си да влияете на 

поведението на хората в екипа и организацията с авторитет и лична 

ефективност. 

 
Ползи от участието: 

• Практическо формиране и усъвършенстване на уменията за социално 

влияние 

• Повишена самоувереност и способност за справяне в сложни екипни 

ситуации 
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• Подобрени умения за конструктивно ангажиране на партньорите и 

сътрудниците в работата на екипа и организацията без авторитарност, 

манипулации и конфликти 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Динамика на процеса на социално влияние в екипа и организацията 

• Развитие на гъвкав социален стил и стратегическа работа в екипа 

• Разграничаване на пасивния, агресивния и себеутвърждавашия модел на 

поведение в сложни социални ситуации 

• Укрепване на самочувствието и личната ефективност 

• Микро-умения за наблюдение и активно изслушване 

• Как да влияем конструктивно върху процесите в групата 

• Фокусиране на личната мощ за изграждане на авторитет и постигане на 

влияние  в съвместната работа с различни хора и екипи 

• Осмисляне на убежденията и навиците, които оказват негативно влияние 

върху личната ни ефективност 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 200 евро без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 04: 

Успешният лидер е автентичен 
 

Успешните лидери не се боят от вземането на трудни решения. Те знаят 

ясно към какво се стремят, на какво държат и срещу какво се противопоставят. 

Те ясно разбират от какви мотиви, фактори и принципи се ръководят, за да 

постъпват правилно и да вземат правилни решения. Техният начин на действие 

е винаги насочен и към хората, и към значимите за организацията резултати.  

 

Тази тренинг програма позволява на участниците да изследват 

предимствата и недостатъците на различните лидерски стилове и да изградят 

траен емоционален ангажимент с развитието на гъвкав и уникален личен 

подход към функциите на лидера. В основата на програмата са задълбочената 

автодиагностика, обратната връзка от партньорите в учебната група и 

системната работа за обогатяване на личните компетенции.  

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте топ-мениджър, изпълнителен директор, началник на отдел или 

лидер на работна група. Искате да подобрите резултатите и да 

усъвършенствате работата си като лидер. Интересувате се от това как да 

организирате взаимодействията си с хората в екипа и организацията така, че 

да ги мотивирате и насочите към ефективни модели на поведение, водещи до 

успех и резултати в работата им. Стремите се към максимална реализация на 

потенциала си като лидер и търсите смело предизвикателствата на ролята си 

за организационното развитие. 

 
Ползи от участието: 

• Развитие на вътрешните ресурси за овладяване на лидерската роля 

• Изясняване на личния лидерски стил и възможностите за обогатяването 

му по посока ориентация към хората и ориентация към резултатите  
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• Изграждане на имунитет към негативните ефекти на лидерската роля – 

макиавилизъм, нарцисизъм и авторитаризъм  

• Оценка и развитие на стила на справяне с организационните кризи  

• Нови знания и умения за реализацията на успешни проекти за 

организционно развитие 

• Усвояване на силата на спонтанността и неподправеността в ролята на 

лидера 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Модели и добри практики в теорията и практиката на ефективното 

лидерство 

• Лидерски стил, мотивация за постижения и организационна ефективност 

• Разграничаване на оптималните от опасните амбиции на лидера 

• Автодиагностика на вътрешните активи и слепите петна на лидера 

• Дълбочинно консултиране по личните предизвикателства на лидера 

• Вникване в условията, които определят значението на труда за хората, 

които ръководим 

• Кои наистина са „правилните битки” за лидера? 

• Как да градим доверие и да служим на организацията?  

• За нуждата от пълноценно функциониране, почтеност и смиреност на 

лидера 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 300 евро без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 05: 

Реализация на потенциала на лидера 
Как да станем лидери, които умеят да вдъхновяват, мотивират и осмислят 

работата на хората в организацията? 
 

Тази тренинг програма използва последните концептуални модели в 

областта, за да ангажира участниците с решаване на горещи проблеми в 

конкретните условия на техните роли и организации. Акцентът на програмата е 

върху това как лидерите вдъхновяват, ангажират и мотивират хората за по-

високи постижения и смислени промени в живота на организацията. Като 

подпомагат партньорите си да преосмислят значимостта на работата си, 

участниците учат как съвременните лидери ангажират сътрудниците си и ги 

мотивират за ефективна работа по значими за организацията цели. Тренинг 

програмата стъпва върху задълбоченото разбиране за индивидуалния 

лидерски стил и води до изработване на личен план за реализация на 

лидерския потенциал на всеки участник. 

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте мениджър от средно или висше управленско ниво с най-малко 

пет години опит в организацията. Искате да направите задълбочен преглед и 

да усъвършенствате стила си като лидер, за да имате по-мощно положително 

въздействие върху мотивацията, производителността, удовлетвореността и 

самочувствието на сътрудниците си. 

 
Ползи от участието: 

• Подобрено разбиране за собствения лидерски стил и реалното 

въздействие, което имам като лидер върху проблемите и успехите на 

организацията 

• Развитие на уменията за мотивиране, развитие и ангажиране на 

сътрудниците 
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• Изграждане на обновен репертоар от междуличностни умения и стил за 

влияние върху организационните процеси 

• Позитивно влияние върху мотивацията, качеството на изпълнение на 

задачите, удовлетвореността и лоялността на сътрудниците 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Изработване на карта на лидерските фукции и задачи в организацията 

• Автодиагностика на лидерския профил – Какъв лидер съм? 

• Осмисляне на личното поведение и неговото влияние върху 

организацията 

• Развитие на гъвкав лидерски стил  

• Формиране и реално изразяване на заинтересоваността към 

сътрудниците 

• Лидерски функции в планирането и реализацията на проекти за 

индивидуално, екипно и организационно развитие  

• Методи за ефективно справяне с политическата динамика на 

организaционния живот  

 
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 250 евро без ДДС 
ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 06: 

Стратегическа самоорганизация на лидера 
Как да развием и използваме уменията си, за да реализираме успешно 

стратегията си? 
 

Има съществена разлика между оперативното мислене и действие в 

ежедневието на мениджъра, и стратегическото мислене и действие на 

ефективния лидер. Преминаването от оперативна към стратегическа 

самоорганизация е сложен, наситен с противоречия и трудности процес. 

 

Тази тренинг програма предлага оригинален подход към развитието на 

стратегическата компетентност на лидера в една специално създадена микро-

среда за учене чрез самоанализ и самоорганизация. Участието в програмата 

води до подобряване на уменията на всеки участник за реализация в живота на 

организацията на стратегическите цели на развитието й. В условията на 

малката работна група от колегиално ангажирани лидери участниците 

изграждат свой обновен подход към стратегическото мислене и практическото 

осъществяване на организационните стратегии. 

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте президент или изпълнителен директор, лидер и собственик на 

бизнеса, който се опитва да развие и прилага успешно уменията си на 

стратегически лидер в малка група от хора със сходни отговорности и 

предизвикателства. Стремите се към задълбочено разбиране на 

стратегическия подход в мениджмънта и развитието на организацията си. 

Нужна ви е система за управление на практическото осъществяване на 

стратегическите ви решения с по-пълноценно ангажиране на таланта на 

сътрудниците и възможностите на партньорите ви. 
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Ползи от участието: 
• Ясно осъзнаване на въздействието, което имате като стратегически 

лидер и на възможностите да окажете стратегическо влияние върху 

резултатите и развитието на организацията 

• Подобрена способност за целенасочено и ефективно управление на 

процесите на вземане и реализация на стратегическите решения 

• Запознаване с широк спектър от модели за стратегическо развитие, 

които можете да използвате в своята организaция 

• Подкрепа, обмен на опит и съвместна работа с другите лидери в групата 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Различните подходи към стратегията 

• Стратегически дилеми и съвременни организационни концепции и 

решения 

• Как да изградим успешна стратегия за развитие? 

• Как да съгласуваме стратегията с организационната култура и 

политиките за работа с хората в организацията? 

• Стратегическо  управление на организационните промени и 

препятствията пред тях 

• Императиви и очаквания към лидера 

• Развитие на стратегическата самоорганизция на лидера 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 250 евро без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1170 

 

ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 07: 

Управляеми ли са организационните промени? 
Как да подвишим ефективността си в разбирането, планирането и 

реализацията на процесите на промяна в организацията? 
 

В динамично развиващата се организация, мениджърите имат нужда да 

изпълняват уверено и компетентно главните роли в управлението на промените 

и успешното развитие на организацията. Заедно с планирането, мониторинга 

на напредъка  и решаването на проблемите в реализацията на стратегията за 

организационно развитие, мениджърите в организацията оптимизират 

непрекъснато стратегията, отчитайки промените в средата на организацията и 

мобилизирайки подкрепата на сътрудниците си при реализацията на всеки 

конкретен проект за организационна промяна.  

 

Тази тренинг програма е насочена към овладяването на ролите на 

мениджъра и координатора на проекти за организационна промяна и развитие 

на практически умения за оперативно разработване и осъществяване на тези 

проекти. 

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте мениджър с опит, търсещ успешна реализация в ролята си на 

ръководител или координатор на конкретни инициативи и програми за 

организационна промяна и подобряване на организционната ефективност.  

 
Ползи от участието: 

• Подобрено разбиране на стратегията за развитие на организацията ви, 

точен анализ на оперативната ситуация и управленската тактика 

• Разширена способност за ангажиране и участие в обсъждането и 

практическото осъществяване на стратегическите решения и проектите 

за организационна промяна 
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• Овладяване на техники за участие в управлението на процеса на 

организционна промяна 

• Способност за реализация в нови оргранизационни роли, гарантиращи 

успех на проектите за организационна промяна 

• Повишена лична ефективност и увереност при планирането, мониторинга 

и оценката на оперативни проекти за организационна промяна 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Разбиране на жаргона и логиката на стратегията за развитие и 

планираната организационна промяна  

• Вникване в съвременните модели за организационно развитие и 

управление на организационните промени 

• Изследване на добрите практики в реализацията на планирани 

организационни промени и използването им за решаване на реални 

проблеми в организацията  

• Разширяване на ролята ви като ръководител и координатор на конкретни 

проекти за организационна промяна 

• Овладяване на техники за оценка и мобилизация на готовността за 

организационна промяна 

• Усъвършенстване на уменията за комуникация и екипна фасилитация, 

свързани с управлението на проекти за организационна промяна 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 250 евро без ДДС 

 ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 08: 

Изкуството и науката на процесуалния анализ 
Как да усъвършенстваме уменията си за работа в група? 

 

Процесуално-аналитичният подход към фасилитирането на груповата 

работа и организационните процеси е съществена част от работата ни като 

мениджъри, консултанти, треньори и екипни лидери в широк диапазон от 

задачи и организации. Тази тренинг програма е реална възможност за 

придобиване на богат личен опит в работата в  група в близки до реалните 

работни условия и предизвикателства.  

 

Участниците имат възможност да осъществят в началото на програмата 

задълбочена диагностика на своя стил като фасилитатори на работни групи и 

организационни екипи. На тази основа програмата се индивидуализира и 

позволява създаването на личен план за развитие на всеки участник като 

ефективен групов фасилитатор. 

 
 
Профил на участника 
 

Вече имате личен опит като фасилитатор на група, ръководител на екип 

или отдел в организацията, консултант, коуч или треньор, и търсите 

възможност да усъвършенствате уменията си в тази сложна и отговорна роля. 

Стремите се към ново, по-високо ниво на компетентност, увереност и 

въздействие в работата си с различни работни и учебни групи. Имате готовност 

да анализирате своя подход в работата с групи и да овладеете нови техники за 

ефективна фасилитация на груповите процеси. 

 
Ползи от участието: 

• Оценка на собствените активи и стил като фасилитатор с внимание към 

близката зона на развитие и потребностите ви 
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• Способности за фасилитиране на групи в различен организационен 

контекст 

• Увереност и проактивност в проблемните ситуации на груповата работа 

• Пластичен стил на фасилитация ориентиран към груповата динамика 

• Обратна връзка и възможности за обмен и съвместно учене на нови 

техники с други фасилитатори с различен стил и опит 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Същността на фасилитацията на груповата работа и процесите на учене 

• Автодиагностика и персонална обратна връзка за влиянието ви като 

групов фасилитатор 

• Разбиране на груповата динамика и компетентните процесуални 

интервенции на фасилитатора 

• Практическо изследване и упражнение на ефективни техники за 

фасилитация   

• Методология на груповата фасилитация в малки и големи групи 

• Овладяване на методиката на Open Space и Future Search 

• Самоуправление на професионалното развитие на фасилитатора 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 200 евро без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 09: 

Новите мениджъри – ами сега?! 
Какво е основното, най-важното в работата на съвременния мениджър? 

 

В сърцевината на тази тренинг програма е заложен възгледа, че всеки от 

нас може да упражнява успешно професията мениджър със свой уникален, 

съответстващ на индивидуалността и организационния му опит стил. Най-

важното в работата на съвременния мениджър е да изгражда и обновява 

постоянно личната си организационна култура и да управлява и развива 

поведението си целенасочено, с ясна представа за динамиката на условията и 

отношенията, които влияят върху работата на хората в организацията. В тази 

тренинг програма са предвидени конкретни възможности за структурирана 

автодиагностика, обратна връзка от тренинг групата, практическо овладяване 

на различни управленски функции и техники.  

 

Участниците в програмата изследват съвместно съвременните модели, 

теории и подходи в организационното управление и бизнес администрацията 

като учат чрез практическо участие в решаването на управленски казуси и 

проблеми от реалността на  организациите, в които работят.  

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте новоназначен мениджър или мениджър в началото на 

управленската си кариера, който иска да преоцени и доразвие своята 

компетентност в тази отговорна професия. Осъзнавате важността на 

управленската ефективност и предизвикателствата на работата с хората в 

организацията. Искате да научите за новите тенденции в професионалния 

мениджмънт и да усвоите практически приложими подходи, които съответстват 

на личния ви управленски стил и гарантират нови, по-високи постижения в 

работата и кариерата ви на мениджър. 
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Ползи от участието: 
• Овладяване на богат набор от инструменти и управленски техники за 

продуктивно справяне със управлението на процесите и хората в 

организацията 

• Развитие на микро-уменията и самочувстието ви на професионален 

мениджър със собствен уникален стил и ситуативна ролева гъвкавост 

• Изграждане на обновен подход към подкрепата и развитието на 

сътрудниците ви, насочен към подобряване на тяхната производителност 

и ангажираност с трудовите задачи 

• Усъвършенстване на уменията ви за решаване на управленски проблеми 

в работата със сътрудниците и деловите ви партньори в сложни 

организационни ситуации 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Роли и функции на съвременния мениджър 

• Основни аспекти на лидерската функция 

• Личен стил и организционно поведение на професионалния мениджър 

• Управленски стил, вземане на управленски решения и управленски 

контрол 

• Как да работя ефективно с многообразието от хора и групи в 

организацията? 

• Ефективна управленска комуникация 

• Делегиране на задачи и овластяващо развитие на сътрудниците 

• Защо хората не правят това, което се иска от тях? 

• Значението на обратната връзка и оценката на изпълнението на 

задачите 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 200 евро без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 10: 

Базисни умения за процесуално организационно консултиране 
Практикум за вътрешни и външни консултанти 

 

Тази тренинг програма използва методологията на цикъла на 

консултативния процес и предоставя практически решения, необходими при 

управлението на проекти за организационно развитие от вътрешни и външни 

организационни консултанти. Участниците усвояват техники за изграждане на 

работни отношения и доверие с клиента, и практически развиват уменията си 

за ангажиране на всички заинтересовани и важни за реализацията на 

промените страни в организационната система. Специално внимание се отделя 

на методите за оценка на нуждите и проблемната ситуация на клиента, и 

създаването на готовност за организационна промяна и внедряване на 

препоръките на консултанта в работата на организацията. 

 
 
Профил на участника 
 

Програмата е подходяща за мениджъри и специалисти, ангажирани в 

ролята на вътрешни консултанти по проекти за организационна промяна, 

обучение и развитие, а също така и за работещи самостоятелно или в екип 

външни консултанти и специалисти по развитие на човешките ресурси, 

управленски информационни системи, управление на проекти, осигуряване на 

качеството и финансов мениджмънт. 

 
Ползи от участието: 

• Повишена компетентност и увереност в консултативния процес и 

отношенията с  клиентите 

• По-добро разбиране на консултативната практика и овладяване на 

процесуални умения за работа с различни партньори в сложни 

организационни условия 
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• Овладяване на ефективни техники за управление на динамиката на 

консултативния процес във всички негови фази и справяне със 

съпротивите 

• Усъвършенстване на микро-уменията за изграждане на работни 

отношения, доверие и рапорт с клиента 

• Усвояване на съвременни методи за събиране на информация и 

организационна диагностика на проблемите и капацитета в 

организацията-клиент 

• Изграждане на система за планиране и комуникация на необходимите 

подобрения и промени в организацията на  клиента 

• Умения за динамична оптимизация на договорените консултантски 

услуги 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Основни умения на консултанта по организационно развитие и тяхното 

използване в работата по различни проекти 

• Цикъл и динамика на консултативния процес 

• Изграждане на ефективни работни отношения „клиент-консултант” 

• Договаряне и предоговаряне на консултантските услуги 

• Формиране на готовност за промяна и внедряване на препоръките от 

клиента 

• Работа със съпротивите, преноса и проблемите в процеса на 

консултиране 

• Организационна диагностика и организационни политики 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 300 евро без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1178 

 

ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 11: 

Практически умения за екипен процесинг 
Как да изградим ефективен екип и да освободим креативността му? 

 

Работата в екип е съществена част от съвременния организационен 

живот, която изисква обединяване на знанията, способностите и идеите на 

различни по характер и стил хора в името на общи, значими за организацията 

резултати. Успехът на екипната работа зависи често от ефективността във  

фасилитацията на екипа и уменията ни да отчитаме ролята на груповата 

динамика при изграждането на конструктивни отношения между членовете на 

екипа по посока на тяхната реципрочна сплотеност и ангажираност с работните 

задачи. 

 

Тази тренинг програма предоставя задълбочена ориентация в груповите 

процеси, ролята на фасилитатора  и техниките за ефективна фасилитация на 

развитието на екипа и екипната ефективност. Програмата насочва участниците 

както към съдържателните, така и към процесуалните аспекти на екипната 

работа. Акцентът на практическата работа по време на тренинга е изграждане 

на продуктивна синергия в работата на екипа чрез търсене на консенсус, зряла 

взаимозависимост, сътрудничество и ангажираност с работните задачи и 

груповите стандарти за справянето с тях.  

 
 
Профил на участника 
 

Като екипен фасилитатор, ръководител или координатор на програмен 

екип, мениджър на отдел или работно звено в организацията, вие се нуждаете 

от практическа подготовка за предизвикателствата на ефективната работа за 

изграждане и развитие на екипи с различни задачи и в различен 

организационен контекст. Като мениджър или консултант се нуждаете от 

обогатяване на достъпните ви техники и практически методи за оптимизация на 

екипната работа. Добра предпоставка за успех в програмата е участието ви в 
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други наши тренинг програми като „Изкуството на фасилитацията” и „Базисни 

умения за организационно консултиране”. 

 
Ползи от участието: 

• Подобрено лично въздействие и самочувствие в ролята ви на екипен 

фасилитатор 

• Овладяване на богат спектър от съвременни подходи и техники за 

фасилитация на груповия процес и развитие на капацитета на екипа 

• По-висока професионална компетентност и автентичност при насочване 

на екипния потенциал към съгласувани действия за съвместно решаване 

на значими организационни проблеми и работни задачи 

• Формиране на умения за справяне с трудностите в развитието на екипа и 

агажирането на членовете му с нови общи цели и стандарти за по-висока 

производителност в екипната работа 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Роли, компетенции и отговорност на екипния фасилитатор 

• Превантивна и диагностична работа на фасилитатора – групови норми, 

екипен договор и мониторинг на развитието на екипа 

• Управление на груповите процеси в различни ситуации и фази от цикъла 

на екипното развитие 

• Фасилитация на груповото решаване на проблеми, вземането на екипни 

решеия и овладяване на трудностите в живота на екипа 

• Практически упражнения на индивидуалните умения за екипна 

фасилитация 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 200 евро без ДДС  

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 

ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ 12: 
Стратегически инвестиции в хората като уникални човеци, а не като 

управляеми човешки ресурси 
 

Целта на тази тренинг програма е да постави на дневен ред и представи 

най-новите тенденции свързани с решаването на ключовите въпроси за 

изработването и реализацията на действена стратегия за развитието на 

човешкия капитал, организационното учене, оценката на кадровия потенциал и 

кариерното израстване в съвременните организации. Участниците изграждат 

експертен опит в работата си с съвременните концепции и практически подходи 

за осъществяването на стратегия за работа с хората в различен 

организационен и социален контекст. Програмата предвижда възможности за 

обмен на опит в интеграцията на практиките и ролите, свързани с 

професионалния подбор, обучението и организационното развитие. 

 
 
Профил на участника 
 

Вие сте опитен специалист в областта на „човешките ресурси“ или 

мениджър, който има централна роля в изработването и осъществяването на 

организационна стратегия за развитието на човешкия капитал и 

организационната ефективност. Желаете да се запознаете с последните 

изследвания и практически решения в областта на работата с хората в 

организацията, за да оптимизирате действията си и решите проблемите в 

организацията, в която работите. 

 
Ползи от участието: 

• Преоткриване на интегративния потенциал на HR функциите в 

организацията. 
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• Овладяване на знания и обмен на опит, необходими за оптимизацията на 

стратегията за развитие на човешкия капитал  

• Възможности за практическо развитие на уменията на HR стратег и 

ефективен лидер в осъществяването на организационната стратегия за 

развитие на човешкия капитал и организационната ефективност   

• Овладяване на инструментариум за управление на промените и 

оперативната реализация на конкретните стъпки към стратегическите 

цели  

• Анализ на добрите практики и поуките, извлечени от опита на водещи 

специалисти и организации 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

• Място на стратегията за развитие на човешкия капитал в стратегията за 

развитие на организацията 

• Практически аспекти и стъпки в изработването, внедряването и 

осъществяването на стратегия за развитие на човешкия капитал 

• Лидерските функции на HR отдела 

• Действия на агентите на промяна  

• Комплексна оптимизация на работното място  

• Развитие на човешкия потенциал и управление на ефикасното му 

използване  

• Отговорна ангажираност и лоялност на кадрите 

• Организационна култура и организационна ефективност 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 
ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 250 евро без ДДС 

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 



Интернет достъп: 
https://authenticleaderslabs.files.wordpress.com/2015/08/gopd2014.pdf 

1182 

 

ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ 13-14-15: 

Практикум - Развитие на организираността (OD) 
Усъвършенстване на знанията и уменията за успешна практика в областта 

на истинското организационно развитие(OD) 
 
Развитието на организираността (Organization Development) е 

комплексен, планомерен подход, технология за подобряване на 

организационната ефективност, адаптивност и устойчивост. Като утвърдена 

професионална практика за процесуално организационно развитие ни 

позволява да се справим с редица проблеми в съвременните организации – 

управлението на сложни промени и реорганизации, засилване на ролята на 

човешкия капитал в управлението, уточняване на мисията и стратегията на 

организацията, изменение на организационната структура и култура, 

внедряването на нови методи и технологии в работата, изграждането на 

ефективна система за ръководство и оперативно управление.  

 

OD не е ограничена функция на развитието на човешките ресурси в 

организацията; то касае всички в организацията и съвременните мениджъри и 

специалисти  в областта на финансите, маркетинга, организацията на 

производството и услугите, качеството и информационните технологии все по-

отчетливо осъзнават ползите от ангажирането си в системни практики и 

конкретни проекти за организационно развитие. 

 

Тази тримодулна тренинг програма има практическа насоченост към 

овладяването на основните методологични и технологични компоненти на OD. 

Детайлно се изучават се и се използват полезни техники и инструменти за 

диагностика и интервенция в рамките на OD парадигните. Тренинг програмата 

позволява да се формират уменията нужни за индивидуална и екипна OD 

практика в широк диапазаон от организационни задачи и системи. Изследват се 

добрите практики и поуките от реализирани във водещи организации у нас и в 

чужбина OD проекти. 
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Профил на участника 
 

OD е в ядрото на всяка съвременна, непрекъснато обновяваща се 

организация. Тази тренинг програма ще е полезна за вас независимо дали сте 

специалист в управлението и развитието на човешките ресурси, пряк 

ръководител на производствено звено, опитен изпълнителен директор или 

консултант по организционно развитие. От съществено значение е мотивацията 

ви да разширите познанията и практическата си компетентност за практика в 

организационното развитие и управлението на проекти за повишаване на 

организационната ефективност. 

 
Ползи от участието: 

• Засилване на влиянието ви като практик в организационното развитие 

• Подобрено разбиране за компетентността и потенциала ви като активен 

участник в процесите на организационно развитие 

• Разширени знания за историята, методологията и техниките на 

организционното развитие 

• Формиране на собствен системен подход към оценката на потребностите 

и възможностите за развитие на организацията, в която работите 

• Практическо усвояване на нови полезни инструменти за организационна 

диагностика и стимулиране на организационното развитие 

• Задълбочено разбиране на груповата динамика и междугруповите 

отношения, и тяхната роля за развитието на организацията, в която 

работите 

• Нови знания за организационната структура и организационната култура 

• Усвояване на техники за стимулиране на участието на сътрудниците и 

екипите в организацията при вземането на решения и реализацията на 

проекти за организационно развитие 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 
 

• Модул 13:  OD отвътре е тренинг програма насочена към практикуващите 

организационно развитие мениджъри, специалисти и консултанти. 
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Изследват се компетенциите на практиците в областта на организационното 

развитие с акцент върху ефективността на интервенциите им като функция 

от уменията им, организационния им опит, личността, нагласите и 

мотивационния им профил. 

• Модул 14: Разбиране на организационния живот е тренинг програма, в 

която участниците се запознават в подробности със системните теории за 

организационното развитие, концепциите за организационната ефективност 

и промяна, взаимовръзките между организационните подсистеми и 

механизмите за целеносоченото им измененение. 

• Модул 15: Инструменти за трансформация е тренинг програма, която 

окуражава участниците да разширят репертоара си от диагностични методи 

и техники за активно въздействие върху процесите в организацията, 

преоткривайки ролята на участието в управлението и възможностите на 

екипната работа, междугруповото сътрудничество и лидерството в 

съвременните организации. 

 

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 уикенд-модула 
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 12 УЧАСТНИКА 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК(вкл. хотел и храна): 600 евро без ДДС 
ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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ЛАБОРАТОРИИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ЛИДЕРИ И КОНСУЛТАНТИ 
ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ 16-17: 

Програми за комплексно психосоциално обслужване на хората в 
организацията (EAP) 

 

Изграждането на ефективни партньорски отношения и реализацията на 

програми за комплексно психосоциално обслужаване на организациите 

(Employee Assistance Programs, Behavioral Health & Wellness) е относително 

нова и все по-важна практика в съвременните организации. Участниците в тази 

двумодулна тренинг програма научават при решаването на кои организационни 

и психосоциални проблеми на индивидуално, групово и организационно ниво 

могат да разчитат на компетентната професионална помощ на специалисти в 

областта на трудовата и организационната, клиничната и консултативна 

психология.  

 

В програмата се представят методите и възможностите на приложната 

психология и практиката в тяхното използване в организационен контекст – от 

решаването на проблеми с психичното здраве и овладяването на 

междуличностни конфликти до комплексното изграждане на системи за оценка 

на кадровия потенциал, използване на психометрични инструменти в подбора 

на кадри, мотивацията на персонала, борбата със стреса на работното място, 

овладяването на организационни кризи и оптимизация на нагласите на хората в 

организацията, и в нейната социална среда.  

 

Участниците в програмата разглеждат механизма на договаряне и 

ефектите на типичните програми за комплексно психологическо обслужване, 

реализирани в партньорство с екипи от професионални психолози. 

 
 
Профил на участника 
 

Програмата е подходяща за собственици и топ-мениджъри, HR 

директори, мениджъри и специалисти, отговорни за решаването на комплексни 
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организационни и психосоциални проблеми в адаптацията и развитието на 

хората в организацията.  

 
Ползи от участието: 

• Изработване на оптимална рамка за комплексно психологическо 

обслужване на хората в организацията 

• Осмисляне на методите и възможностите на съвременната приложна 

психология за решаване на индивидуални, междуличностни и 

организационни проблеми в контекста на съвременните организации 

• Изграждане на представа за програмното развитие и оценката на 

ползите от комплексно психологическо обслужване на организацията 

• Знания и умения за разработване на конкретни проекти за 

психологическо обслужване на организацията 

• Ориентация в спецификата на практиката и квалификацията на 

психолозите, предоставящи различни психологически услуги на 

организациите  

• Достъп до националната мрежа от професионални психолози, 

реализиращи проекти за психологическо, психотерапевтично и 

психосоциално обслужване 

 
Акценти в съдържaнието на програмата: 

Модул 16: Новата роля на приложната психология в организациите и 
обществото 

• Ролята и възможностите на психолозите като партьори на HR отдела на 

организацията 

• Изработване и реализация на ефективни програми за комплексно 

психологическо обслужване на организацията (EAP, BH & W) 

• Типични проблеми на индивидуално, междуличностно и организационно 

ниво изискващи професионалната намеса на психолозите 

• Превантивна психология на организацията 

• Изграждане на дългосрочно партньорство със специалисти в областта на 

приложната психология, психометрията и психодиагностиката 
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• Нови тенденции в трудовата, организационната и консултативната 

психология 

Модул 17: Проекти за психологическо обслужване на организацията  

• Какво представляват психологическите услуги и как да се използват 

ефективно в организациите? 

• Консултативна практика на психолозите – модели, инструменти, решения 

• Изграждане на ефективни работни отношения и среда за успешно 

психологическо обслужване на организацията 

• Договаряне на психологически услуги 

• Управление на проекти за психологическо обслужване на организацията 

• Оценка на ефективността на психологическото обслужване 

 

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 модула 
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГРУПАТА: 20 УЧАСТНИКА 

ПЪЛНА ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК (вкл. хотел и храна): 400 евро без ДДС 
ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА САМО СЛЕД СЪБЕСЕДВАНЕ 
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