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_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес 

промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а 

очакваният резултат е в дългосрочен план. Съществуват различни управленски подходи и 

методи за поведенческо въздействие, като ние поставяме акцент на тяхната 

функционалност и рационалност, насочена предимно към значението на общуването, 

интересите, поведението, решенията и взаимоотношенията в управленския процес за 

подобряване на неговата ефективност. Успешното развитие на тези процеси означава, че 

идеите, целите и начинът на управление трябва да бъдат адаптирани според непрекъснато 

променящите се условия на вътрешната и външна среда. 
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_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT— Changing the human behaviour is a gradual process because behavioural change is 

the most difficult and slow to achieve, and the outcome is expected in the long run. The article 

reviews the various behaviour management approaches and techniques in terms of their functionality 

and rationality, focusing primarily on the importance of communication, interests, behaviour, 

decisions, and relationships in the management process for the enhancement of its efficiency. The 

success of that process depends on the degree of adaptation of the underlying ideas, goals and 

managerial approaches to the ever-changing internal and external business environment. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Ефективното управление на организацията е пряко свързано с интересите и 

поведението, както на ръководството, така и на подчинените. Поведението е в основата на 

обществената активност, а сближаването на интересите е предпоставка за успешната 

управленска практика. В редица научни разработки интересите се представят като двигател на 

човешкото поведение. Релацията интереси-поведение се налага като инструмент за 

преодоляване неопределеността в организационните отношения и постигане на устойчиво 

управление. 

Интересите и поведението се превръщат в съществена проблематика на управленската 

теория и практика, която е породена от следните основни причини:  

1. Взаимната връзка, която съществува помежду им. 

2. Динамичният потенциал на релацията интереси-поведение, който може да бъде използван в 

управлението.  

 

1. РАЗБИРАНЕ ЗА РАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ 
 

Темата за интересите и тяхното управление е в основата на успешното организационно 

развитие. Интересите се налагат като основно понятие в теорията по управление и 

администрация с концепцията на Ф. Тейлър за „икономическия човек“ , която е изградена на 

два основополагащи принципа: задоволяване на определена човешка потребност/интерес; 

сближаване и единство на икономическите интереси между работници и мениджъри (Асенов, 

Ан., И. Емилова, Цв. Дилков, 2016, стр. 14). С формалната бюрократична структура М. Вебер 

въвежда рационалността в управлението. Формалната рационалност при него се основава на 

конкретни правила, като е отдалечена от основната целта на организацията. 

Трудно е да се даде еднозначна дефиниция на понятието интерес, тъй като той е по-

скоро характеристика, белег, формиращ съдържателната част на човешката дейност. 

Интересът е феномен, чиято формална страна определя неговото съдържание. 

Съдържателната страна на теорията на потребностите свързва интересите с 

поведението. Според Събев „Да обясниш интересите означава да изясниш поведението на 

човека. Всеки действа в съответствие с интересите си дори тогава, когато твърди, че се 

ръководи от някаква висша, обща истина или цел – да речем „обществено благо.“ “ (Събев, 

1989, стр. 103)   

В специализираната научна литература интересите се представят като субективна 

категория, а тяхната същност се определя от белезите и характеристиките, които притежават. 

Според латинската дума „interest“, смисълът е „има значение, важно е – насоченост на 

индивида, институцията, която изразява техни потребности; претенция или право върху 

предмети, идеи, дейност; нещо което е изгодно за индивида; обект на внимание или чувство, 

насочено към този обект“ (Симеонов, 1996, стр. 175). Интересите могат да бъдат определени 

като свързващ елемент между субект и обект. 

От изложеното до момента може да се каже, че в организацията възникват, 

съществуват и се развиват различни интереси. Нещо повече,  приема се, че „организацията е 

продукт на определени индивидуални, групови, общностни или обществени потребности, 

интереси и цели“ (Генова, 2006 , стр. 18). 

Л. Мизес представя  ограничителните елементи на съзнанието  като основна 

предпоставка за рационално човешкото действие. (Мизес, 2011, стр. 34-35) Определящи за 

организационната дейност са интересите, насочени  към функционалните отношения. Този 

вид интереси са т.нар. рационални интереси. Рационалните интереси, не са механичен сбор 
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от интересите на субектите в организацията. Те са проекция на организационните цели, 

поради което се определят като целесъобразните интереси на организацията.  

Интересен е фундаменталният подход на Х. Саймън, който поставя граници на 

рационалността и представя т. нар. „ограничена рационалност“, което е наложително при 

разглеждането на организацията като система. (Саймън, 1976, стр. 235) 

Рационалните интереси са насочени към оптимално субективно поведение за  

постигане на организационните цели. Те могат да бъдат представени през Теорията на 

рационалния избор/действие  според която избора на поведение е насочен към намаляване на 

разходите и увеличаване ползите от дейността. (Coleman, 1990, стр. 11-13) Рационалността 

може да бъде съдържателна и функционална, като в настоящата част се разглежда нейната 

съдържателна част. 

Основни  характеристики на рационалните интереси са: 

 Обективност – явни, независими от властта и действията на отделните субекти. Те са 
фокусирани към конкретна потребност. 

 Полезност - създават добавена стойност, задоволяват определена потребност  с конкретни 

дейности и функционално поведение. 

 Устойчивост –заложени са в организационната мисия и организационната стратегия. 
Рационалните интереси, въпреки че търпят критиката на времето, могат да бъдат 

определени като разумни, практични и логични интереси. Това се интереси, насочени 

към моделиране на функционално поведение в организацията, което води до конкретни, 

очаквани резултати. 

В условията на емоционална интелигентност, рационалността се налага в 

организационните отношения.  А. Елис  поставя в основата на човешкото поведение 

мисленето и възприемането на  събития и процеси от заобикалящата ни среда.  За него 

социалния интерес е рационален интерес, който е много близък до личния интерес. (Ellis, 

1977, p. 67) 

Аргументи (А)  в полза на рационалните интереси: 

      А1) Рационалните интереси се основават на принципа на разумна достатъчност 

За достигане на поставените цели, дейности и задачи в организацията трябва да се 

вложат минимум ресурси (материални и нематериални). Изразява се като отношение между 

полезният ефект от получения резултат и вложените средства. 

 

А2) Рационалните интереси съответстват на организационния потенциал 

Съответствието интереси – потенциал е съществен и деликатен момент за всяка 

организация. Рационалните интереси са такива, защо са обвързани с ресурсите –материални, 

човешки и интелектуални на организацията. Важен момент тук е мярката, която се поставя на 

потребностите. 

 

А3) Рационалните интереси са съдържателната част на функционалното поведение 

В основата на организационната дейност е постигането на конкретни цели и резултати. 

Тези цели са проекция на рационални интереси, като се осъществяват във фазите на 

управлението чрез управленските функции. Под влиянието на рационалните интереси се 

формира и конкретно поведение. Този вид поведение е целесъбразен набор от функции, 

свързани с професионалните възможности и интереси на субекта. 

 За рационален интерес може да бъде определен интерес, който: 

 е насочен към конкретна и ясна практическа идея/цел; 

 има план за дейностите и задачите необходими за постигане на поставената цел; 

 разполага с необходимата ресурсна осигуреност; 

 се реализира  по оптимален начин. 
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Рационалните интереси се формират като такива в конкретна ситуация. Определяща за 

вида на интересите е средата, в която се проявяват, факторите, които им оказват влияние, 

субектът - носител на интересите и неговото поведение. 

 

 

2. РАЗБИРАНЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Управлението на човешкото поведение е изключително сложно предизвикателство, 

което има своите преди всичко психологически аспекти и е тясно свързано с 

индивидуалността, културата и ценностите на всеки един от служителите в една организация. 

Постигането на симбиоза между интересите на ръководството и служителите, между целите 

на организацията и служителите, както и осъзнатост за обща успеваемост между самите 

служители, стои в основата на разбирането за функционално поведение в организацията. 

Рационалността на интересите и функционалността в поведението са определящи за 

постигането на висока ефективност в управленския процес. За постигането на взаимност или 

споделеност, както и съпричастност на интереси и цели, е необходимо да се вземе под 

внимание онова, което кара хората да дават най-доброто от себе си както за техните 

собствени, така и за фирмените интереси. Да се ръководи персонала, означава той да бъде 

насочен в определена посока, да се предприемат необходимите стъпки, за да се стигне целта 

на организацията. Целта на ръководството е да се достигне чувството за общност и да се 

осигури хармонията между нуждите на организацията и желанията на нейните служители. 

Именно това е прякото тълкуване на понятието „функционалност“ - зависимост, 

взаимозависимост, причинност, взаимодействие.  

Нашето разбиране за функционално поведение е следното: мотивирана зависимост в 

интересите, осъзната взаимозависимост в отношенията, логична причинност в 

действията, целенасочено взаимодействие при осъществяване стратегията на 

организацията. Функционалността в поведението е свойство, което обуславя 

съответствието между интересите на служителите и основните цели на организацията. 

Това свойство характеризира уменията и мотивацията на ръководството и служителите 

да изпълняват дейностите,  които биха довели до оптимални резултати. Колкото е по-добра 

функционалността, толкова е по-високо и качеството. Без съмнение, функционалното 

поведение е сред най-важните компоненти на  успешния управленски процес.  

Тълкуването на човешкото поведение в научната литература от традиционна и 

съвременна гледна точка, както и сближаването на идеята за психологическата насоченост на 

разбирането за управление на човешкото поведение с икономическата реалност, можем да 

разгледаме чрез два конкретни примера в изследванията на Gordon Allport и амepиĸaнcĸия 

иĸoнoмиcт Pичapд Taлep. 

Интересна научна обосновка за психологическите аспекти на функционалното 

поведение бихме могли да открием в теорията на Allport за функционалната автономия в 

развитието и поведението на индивидите. 

Allport разглежда поведението на личността от два аспекта – феноменологично (през 

призмата на натрупания опит) и функционално (функции, които възникват в различни 

периоди от живота на човек). Функционалният аспект се превръща в самостоятелна теория на 

развитието. (Alport, 1961, стр. 75)  Авторът разглежда човека като сложна, развиваща се 
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система от привички, нагласи и личностни черти, които определят характерното за него 

мислене и поведение.  Според  Allport, по-голямата част от човешкото поведение се мотивира 

от действия, изразяващи същността на отделната личност – лично функциониране 

(проактивно, ориентирано към бъдещето и психологическо). Основните характеристики, 

които дава на човешката същност, и които могат да бъдат съотнесени с функционалното 

поведение и интересите, са следните субективни аспекти на личността (функции): 

 самоидентичност за индивидуални цялости, отделни и различни от останалите; 

 самооценка и продължителното развитие на уменията; 

 самоуважение;  

 самопознание;  

 саморазвитие на умения, свързани с рационалното и ефективно справяне с 

проблемите; 

 рационално справяне и рационално управление на самия себе си; 

 лични усилия, свързани с цели, идеали, планове, призвания, склонности, чувство за 

посока, чувство за цел. 

 Allport възприема всеки човек като уникален и неповторим, защото е носител на 

своеобразно съчетание на качества и потребности, които определят  личностните му черти: 

 индивидуални особености - специфични за всеки конкретен човек. 

 общи - присъщи на повечето хора. 

 основни  - вродени и стимулират поведението. 

 инструментални  - оформят поведението и се формират в процеса на живота. 

 централни – основните компоненти на личността;  

 вторични – предпочитания, отношения, ситуационни черти;  

 кардинални – практически определят живота на личността – нейните житейски 

търсения.  

Важно качество на личностните черти, според  Allport, е тяхната автономност -

 постоянна и лична функционална автономия (ценности), като последната би могла да бъде 

пряко обвързана с функционалното поведение. Авторът използва думата „черти“, но скоро я 

заменя с „предразположения“. Личното предразположение е „структура (типична за 

индивида), която притежава способността да предава множество функционално равни 

стимули и да направлява последователни (равни) форми на адаптивно и стилово поведение. 

Функционалната автономност съществува в два нюанса, свързани с навиците и с ценностите, 

което мотивира дейностите, свързани с функционалното поведение. 

Друга интересна и актуална гледна точка за връзката между интересите и поведението в 

икономическата реалност откриваме в научните и практически изследвания на амepиĸaнcĸия 

иĸoнoмиcт Pичapд Taлep, нocитeл нa Hoбeлoвaтa нaгpaдa зa иĸoнoмиĸa зa 2017 г., oтличeн 

зapaди изcлeдвaниятa cи в т.нap. "иĸoнoмиĸa нa пoвeдeниeтo". Той изгpaжда мocт мeждy 

иĸoнoмичecĸия и пcиxoлoгичecĸия aнaлиз нa индивидyaлнoтo взeмaнe нa peшeния и изборът 

на поведение.B пpoдължeниe нa дeceтилeтия yчeният изcлeдвa ĸaĸ пcиxиĸaтa фopмиpa 

иĸoнoмичecĸитe peшeния нa вceĸи oт нac. Toй oбяcнявa ĸaĸ xopaтa пpaвят cвoитe дългocpoчни 

и ĸpaтĸocpoчни плaнoвe, в зaвиcимocт oт caмoycъвъpшeнcтвaнeтo. Heгoвитe eмпиpични 

oтĸpития и тeopeтични пpoзpeния ca дoпpинecли зa cъздaвaнeтo нa нoвoтo и бъpзo 

paзшиpявaщo ce пoлe нa пoвeдeнчecĸaтa иĸoнoмиĸa, ĸoeтo имa дълбoĸo въздeйcтвиe въpxy 

иĸoнoмичecĸoтo изcлeдвaнe на човешкото поведение. Taлep oбяcнявa ĸaĸ пoбyтвaнeтo - 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тepмин, ĸoйтo e измиcлил - мoжe дa пoмoгнe нa xopaтa дa yпpaжнявaт пo-дoбъp caмoĸoнтpoл. 

Изcлeдвaйĸи пocлeдицитe oт oгpaничeнaтa paциoнaлнocт, coциaлнитe пpeдпoчитaния и 

липcaтa нa caмoĸoнтpoл, тoй пoĸaзвa ĸaĸ тeзи чoвeшĸи чepти cиcтeмaтичнo зacягaт 

индивидyaлнитe peшeния и влияят върху личностното поведение. Бихме могли да обобщим, 

че според теорията на Талер, интересите на хората определят тяхното поведение, а 

самоконтролът предотвратява вземането на грешни решения и спомага за 

самоусъвършенстването (Талер, 2008, стр. 22-35) 

  

3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

 Темата „Интереси – Поведение“ е широкообхватна и може да бъде представена в 

различни аспекти – философски, социологически, психологически, управленски. В 

настоящата разработка се търсят възможности за целенасочено управление на 

фунцкционалното управление въз основа на рационални интереси като се поглежда в 

организационно-управленски аспект. Изследва се влиянието между интереси и поведение, 

фактори и предпоставки, отношения на субектите.  

Прави впечатление, че в научната литература по управление, интересите и 

поведението все още се разглеждат като отделни категории. Систематизирането и 

обобщаването на съществуващите разработки и апробирането им в практиката ще допринесе 

за обогатяване както на научната литература, така и за решаване на практически проблеми в 

областта на управлението. 

Изследването на вътрешноорганизационните отношения през влиянието и 

взаимозависимостта на интересите и поведението е актуално както за теорията, така и за 

практиката на управлението. Представената теоретична разработка използна комплекс от  

общи комбинирани методи: метод  на анализ и синтез, логически анализ, ситуационен анализ 

и синтез. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

 

Взаимното влияние между рационалните интереси и функционалното поведение 

допринасят за: 

 Насърчаване на позитивното поведение. 

 Оценка на индивидуалния принос на хората. Това е много важно за съгласието, 

климата, удовлетвореността. 

 Развитие и усъвършенстване на човешките ресурси, както и увеличаване на 

тяхната отговорност. 

 Разкриване потенциала и качествата на служителите. На тази основа се 

предприема обучение, тренинг, квалификация, управлява се кариерата, 

извършва се планиране и пр. 

 Фокусиране върху силните страни и индивидуалните умения на служителите. 

 Синхронизиране на възнагражденията с оценката на резултатите и с 

оценката на потенциала на хората. Възнагражденията стават адекватни с 

индивидуалния принос. 
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 Осигуряване на ефективна обратна връзка с хората. По този начин успешното 

общуване синхронизира интересите на хората, целенасоченото и 

функционално поведение и положителните резултати в развитието на 

отношенията в дългосрочен план. 

В резултат на проведеното теоретично изследване могат да се направят следните изводи: 

 Интересите са предпоставка за социална активност в организацията. Те се 

проявяват като рационално-ценностна позиция, обезпечена с поведението на 

субектите. 

 Рационалните интереси са категория, свързана с функционалното поведение в 

процеса на управление, като си влияят и взаимодействат. 

 Рационалните интереси са релевантни на функционалното поведение в процеса на 

управлението, като осигуряват постигане на организационните цели. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В литературата по управление поведението на човешкия фактор се тълкува по различен 

начин. От гледна точка на основни поведенчески аспекти в управлението, той намира по-

специфично приложение. Ние се насочваме към значението на функционалното поведение 

при управление на организацията. Голяма част от изследователите акцентират на някои от 

следните моменти: избор, опитност, начин на мислене, конфликтност, интуитивност, 

предварително пресметната цел и средства (организация на действие) за постигане на тази 

цел, „саморационализация“, контрол и самоконтрол, отговорност,  оценка и самооценка, 

емоционалност, познание и мотивация. 

Застъпването на разгледаните в статията психологически аспекти на връзката и 

взаимното влияние между рационалните интереси и функционалното поведение допринасят 

за подобряване ефективността на управленския процес. Необходимо е да акцентираме, че да 

се развива динамично една организация означава, че идеите, целите и начинът на управление 

трябва да бъдат адаптирани според непрекъснато променящите се условия на вътрешната и 

външна среда.  
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