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София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски 
факултет, специалност Психология, Професионално направление 3.2. 
Психология (Трудова, организационна и икономическа психология –
Организационна психология) към Катедра по Социална, 
организационна, клинична и педагогическа психология.

◦ Брой страници: 258
◦ Брой цитирания и използвани източници: 219
◦ Брой приложения: 1
◦ Брой фигури: 26
◦ Брой таблици: 22
◦ Брой графики: 3

• обзор на научната 
литература;

• синтез на 
проблематиката и 
предмета на 
изследване;

• обект на 
изследване;

• конструиране на 
инструментариум;

• цели, задачи и 
хипотези;

• анализ и 
обобщения;

• прилежащи 
приложения.



Иновационни нагласи на съвременния мениджър
Създаване на иновативен

бизнес модел

Инфлуенсър маркетинг, 
Нетуъркинг, брандиране на 
служителите

Време , ноу-хау, материални
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&
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управление

Създаване и управление на 
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Управление на процеси

Стратегическо планиране и 
целеполагане, продажби

Изграждане на 
предприемаческа 

организационна култура

Иновативните
Вътрешни комуникации
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Иновативното управление 
чрез Личен бранд



Индивидуално 
ниво
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Когниции

Мотивация

Групово
ниво

Климат

Задачи

Лидерство

Организационно 
ниво

Структура

Стратегия

Култура

Фактори, влияещи върху мениджърската иновативност
/равнища на анализ/



Личностни черти от Големите 5 
/скали от въпросника за изследване на житейските нагласи/

Насоченост към новото; 

Нагласи и убеждения

субективни възприятия 
самоконтрол
самооценка

Субективно, рационалистично 
възприятие за контрол над 

събитията

Иновативност Креативност

Оригинални скали
/превод и културална адаптация/

94 въпроса, 11 демографски

Мениджърът-
иноватор

Абстрактни и философски идеи; 
въображение, изобретяване

Ниво на активност

Енергия, заряд и потенциал за 
действие, събиране на 

информация

Вътрешна и външна
мотивация за постижения

Стремеж към 
постижения

Ориентаця към 
риск

обща тенденция на личността

Локус на Контрол Фокус на изследванеВъзприет контрол
над вътрешните

състояния
когнитивен  контрол, отделяне 

на афект от поведение



поведение

емоциикогниции



Структурен изчислителен модел по метода на частичните най-малки 
квадрати (PLS-SEM), генериран със софтуера SmartPLS



Основни цели:
Дизайн на изследването сред 968 души:

➢ Онлайн форма на въпросника;
➢ Петстепенна скала за отговори, Ликъртов тип;
➢ Спазена изследователска етика (стр. 164);

Методологични ограничения и Социална желателност (стр. 165):

➢ Въпросници за самооценка - отразяват общите тенденции на 
личността;

➢Скалите са контекстуални, с описателен характер;
➢ Не обхваща всички аспекти на изследваните проблеми, както и 

дълбинни личностни процеси;
➢ Отразяват се субективните възприятия, а не обективното наличие или 

отсъствие на изследваните черти;
➢ Извадката представлява твърде малка част от бизнес 

представителството;
➢ Онлайн проучването изключва определена част от обществото без 

познания за работа със и достъп до социални медии
➢ Изследователски пристрастия и дизайн на изследване

Главна цел:

профил на иновативния 
мениджър, който да 
отразява успешнте 
личностни и демографски 
характеристики, водещи до 
повишаване на 
иновационните нагласи на 
мениджърите. 

Втората основна цел:

модел, при който фигурата 
на управляващия еволюира 
до мениджър-иноватор - да 
се проследят кои 
характеристики са най-

силни предиктори на 
иновационните нагласи и 
повишават присъщата 
готовност на мениджърите 
да приемат „новото“.







Хипотеза 1: 
Допуска се, че демографската характеристика “трудов статус” детерминира иновационните 

нагласи като влияе върху степента на възприета иновативност и ригидност. 
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Хипотеза 2: 

Допуска се, че 
личностните

характеристики 
“ориентация към риск”, 

“висока активност”, 
“инертност”, “висок 

емоционален 
самоконтрол” и “нисък 

емоционален 
самоконтрол” оказват 
статистически значимо 

влияние и детерминират 
иновационните нагласи 

като влияят върху 
степента на 

иновативност и 
ригидност на 
индивидите. 



Хипотеза 2: Отношения между личностните 
характеристики и тяхното влияние върху степента на 

възприета иновативност и ригидност

Бета-
стойности P-стойност

Висок емоционален контрол -> Иновативност 0,24 < 0,001

Висок емоционален контрол -> Ригидност 0,17 < 0,001

Нисък емоционален контрол -> Иновативност 0,15 < 0,001

Нисък емоционален контрол -> Ригидност 0,34 < 0,001

Висока активност -> Иновативност 0,42 < 0,001

Висока активност -> Ригидност -0,07 0,028

Инертност -> Иновативност -0,13 < 0,001

Инертност -> Ригидност 0,31 < 0,001

Склонност към риск -> Иновативност 0,33 < 0,001

Склонност към риск -> Ригидност -0,24 < 0,001



Хипотеза 3: 
Допуска се, че съществува индиректна връзка между трудовия статус и степента на 

иновативност и ригидност, медиирана от субективно възприетия контрол над вътрешните 
състояние и неговите измерения “висок емоционален самоконтрол” и “нисък емоционален 

самоконтрол”.

Налице е статистически значима частична медиация от страна на високите и ниските нива 
на емоционален самоконтрол по отношение на влиянието на трудовия статус върху 

резултатите по скалите за иновативност и ригидност.



Хипотеза 4: 
Допуска се, че съществува индиректна връзка между трудовия статус и степента на 

иновативност и ригидност, медиирана от нивото на активност на индивида. 

Налице е статистически значима частична медиация от страна на високата активност и 
инертността по отношение на влиянието на трудовия статус върху резултатите по скалите за 

иновативността, както и статистичеки значима пъла медиация по отношение на 
ригидността.



Хипотеза 5: 
Допуска се, че съществува индиректна връзка между трудовия статус и степента на 

иновативност и ригидност, медиирана от ориентацията към риск на индивида. 

Налице е статистически значима частична медиация от страна на склонността към поемане 
на риск по отношение на влиянието на трудовия статус върху резултатите по скалите за 

иновативност и ригидност.



Хипотеза 6: 
Допуска се, че демографските фактори “пол”, “възраст”, “образование”, “трудов опит”, “доходи”, 

“размер на организацията” влияят върху степента на възприета иновативност и ригидност.

Скала Пол
Брой

изследван
и лица

Средна 
стойност

Станда
ртно 

отклон
ение

T Sig

Ригидност
Жена 681 18,03 5,75

-0,224 0,823

Мъж 287 18,12 5,90

Иноватив
ност

Жена 681 46,48 7,33

-1,718 0,086

Мъж 287 47,37 7,27

Скала Възрастова 
група

Брой 
изследвани 

лица

Средна 
стойност

Стандартн
о 

отклонение
F Sig

Ригидност

До 25 г. 110 18.59 5.76

0,838 0,540

Над 55 г. 42 18.43 5.85

26 г. - 35 г. 438 17.99 5.90

36 г. - 45 г. 256 18.11 5.93

46 г. - 55 г. 122 17.59 5.09

Иновативно
ст

До 25 г. 110 47.99 6.23

1,558 0,635

Над 55 г. 42 48.14 6.61

26 г. - 35 г. 438 46.45 7.44

36 г. - 45 г. 256 46.76 7.36

46 г. - 55 г. 122 46.16 7.88





Направен е задълбочен 
психологически анализ на 

конструкта „иновативен 
мениджър“

Kултурално адаптираната и 
валидизирана  методика 

позволява да се  проследят по 
нов начин взаимовръзките 

между изследваните 
конструкти в специфичен 

български организационен 
контекст

По отношение на 
иновативността и ригидността 

не съществуват значими 
различия между 

мениджърите

Българските мениджъри 
имат по-високи показатели 
по скалата за иновативност 

и по-ниски по скалата за 
ригидност

Факторите „ориентация към 
риск“ и „висока активност“ 
имат по-силно положително 

влияние върху
иновативността и по-слабо 

негативно влияние върху 
ригидността

Върху степента на възприета
иновативност влияят

множество фактори от
личностен, демографски и 
организационен характер.

Основни приноси на дисертационния труд



„Не съществува съвършено писане така, както не съществува 
съвършено страдание“

Харуки Мураками


