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Увод 

Под влияние на глобализацията и непрестанната динамика в дейностите 

организациите са в процес на непрестанно търсене на инструменти, които да 

формират условията за перманентен растеж и бъдещ просперитет. Пътят, който е 

извървян в изследване на печелившите подходи, следва логиката на 

обществените и социалните реалности на времето, на което те са производни. 

Самата действителност ражда предизвикателства, определени от историческите 

и социалните реалности, които хората трябва да преодолеят, за да осигурят и 

осмислят своето бъдеще в организациите. Времето на класическите йерархично 

структурирани организации със заложени статични принципи и липса на 

чувствителност към хората, носители на организационния успех, постепенно 

отшумява с настъпването на XXI век. Създадоха се условия и се появиха 

организации, в чиято основа е обмяната на ангажименти между лидер и 

последователи, а те на свой ред подготвиха почвата за раждането на 

„интелигентната инициатива“ (Rost, 1993; Bass, 1998; Ригио, 2006; Yukl, 2006; 

Илиева, 2009; Карабельова, 2011). Според Бас (Bass, 1998) именно тя изисква 

широка и нетрадиционна рамка на лидерско поведение. Свързва се с гъвкавост в 

лидерските практики и сензитивност към силните страни на хората в 

организацията. Поради това спецификата на лидерското влияние върху 

последователите е фактор с огромно значение в живота на съвременните 

организации (Ригио, 2006).  

Успоредно с развитието на културите и организациите, както и свързаните с 

тях теоретични модели за описание на конкурентното лидерско поведение, е 

съществен и инструментариумът, използван от психолозите за оценка на 

лидерското поведение и потенциал. Увеличеният обем от знания тласка научните 

търсения към още по-обхватни и успешни концепции и модели за лидерството. 
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По естествен път се създават и съвременни апарати за емпирична оценка на 

лидерското поведение. 

В средата на 90-те години на XX век Касцио (Cascio, 1995) издига тезата, че 

организациите, отличаващи се с взаимна зависимост и свързаност, културно 

разнообразие и мащабност на целите, имат нужда от развиващи се лидерски 

умения, основаващи се на трансформиращото лидерство. През изминалото 

десетилетие в научните и организационните среди продължи да се изучава и 

утвърждава в практиката водещата позиция на трансформиращото лидерство. 
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Първа глава 

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА  

 

Трансформиращото лидерство е един от най-популярните теоретични 

подходи към лидерството, който фокусира вниманието на широк кръг 

изследователи в полето на социалната, организационната и трудовата психология 

още от началото на 80-те години на ХХ век. Следвайки развитието в теоретичните 

схващания по проблема, този подход е част от новата лидерска парадигма, 

формулирана от Браймън (Bryman, 1992) в началото на 90-те години, в контекста 

на настъпилите исторически промени на политическата карта в световен мащаб. 

Издигнатата парадигма фокусира вниманието върху харизмата на лидера и 

афективния (емоционалния) компонент от взаимодействието между лидер и 

последователи в процеса на лидиране. Наред с нарастващата роля в полето на 

научните изследвания в психологията, трансформиращото лидерство е предмет 

на оценка и анализ в областта на здравеопазването, образованието, 

индустриалното инженерство и в сектора на сигурността и отбраната (Antonakis, 

2012).  

Обобщавайки редица научни изследвания, свързани с трансформиращото 

лидерство, Бас и Ригио (Bass & Riggio, 2006) заключават, че популярността на 

теорията и произтичащия от нея емпиричен апарат се дължи на уникалното 

съчетание между вътрешната мотивация, личностното и професионалното 

развитие на хората в организациите. Нашите съвременници, част от различни 

работни екипи, изпитват необходимост освен да изпълняват процедурите, 

свързани с преките си задължения, и от допълнителен тласък в своята дейност. 

Този импулс според Бас и Ригио (Bass & Riggio, 2006) се отнася до вдъхновяването 

и упълномощаването, за да преодолеят не само собствената си неувереност, но 

и да формират вътрешното си усещане за смисъл.  
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По своята същност трансформиращото лидерство е процес, който променя 

хората. Отнася се най-вече до ценностите, емоциите, етиката, стандартите и 

дългосрочните цели. Поради това водещи се оказват харизмата и визията на 

лидера (Northhouse, 2013).  

Повечето съвременни теории за трансформиращо лидерство следват 

идеите, чийто родоначалник е Джеймс Макгрегър Бърнс (Burns, 1978). В своята 

книга „Лидерство” той изхожда от позицията на лидерството в политическата 

действителност. Бърнс разглежда лидерското влияние, като противопоставя един 

на друг два стила – трансформиращият и транзакционният. 

Трансформиращият стил е насочен към моралните ценности на 

последователите, провокирайки чувствителността им към етични проблеми и 

мобилизирайки енергията им за реформиране на институциите.  

Транзакционният стил мотивира последователите посредством частния 

им интерес. Според Бърнс в случая политическото лидерство се основава на 

обмяната на взаимни ангажименти, например получаване на трудова заетост 

срещу електорален вот. По същия начин транзакционните лидери предлагат 

финансови награди срещу трудова производителност или ограничават 

възнагражденията при нейната липса.  

Всъщност в основата на транзакционния стил е залегнал принципът на 

обмяната на взаимни ангажименти между лидер и последователи в 

субординационната верига. На този ранен етап в теоретичните допускания 

транзакционният стил се свързва с бюрократичното начало и се отъждествява със 

заемания пост в организацията. Лидерите се интересуват от постиженията, 

свързани със задачата, работните стандарти и постигнатите резултати. Разполагат 

със съответния инструментариум да стимулират хората си, като ги мотивират с 

обещания, оценки и награди. Могат да осигурят и негативна обратна връзка 

посредством неодобрение, заплахи и дисциплиниращи действия (Burns, 1978, 

Цит. по: Bass and Riggio, 2006). 
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Съществена особеност на трансформиращите лидери е, че напускат 

ограниченията на частния си интерес (собствен и на другите) и произтичащите 

единствено от това действия. Те постигат нещо повече – съумяват да направят 

последователите и сътрудниците си съпричастни на дейността, като ги стимулират 

и вдъхновяват, за да могат съвместно да постигнат забележителни резултати. 

Лидерите, прилагащи трансформиращ стил, се характеризират с редица 

особености. Съчетават силата на личната си харизма, познават и умеят да 

управляват в интерес на организацията проявите на индивидуалните различия на 

другите и груповите процеси, като по този начин насочват потенциала на хората в 

социалното (професионалното) си обкръжение за реализиране на 

организационния интерес (Ригио, 2006). Така прилаганите методи за влияние 

използват волята на хората да постигнат успех не толкова в условията на 

ограничения, мониторинг и санкции, а при наличието на поле за изява и 

доказване на творческия потенциал. По този начин трансформиращите лидери се 

интересуват от връзката си с последователите, като се стремят да бъдат 

подкрепящи, да разпознават степента на тяхната самореализация, осигурявайки 

благополучието им (Yukl, 2006).  

Трансформиращите лидери постигат забележителни резултати и поради 

способността си да отчитат и съчетават в печеливша алтернатива 

характеристиките на целта, средствата, хората и особеностите на средата. Проява 

на такова съчетание са ангажираното им личностно присъствие и вътрешната им 

нагласа да виждат многопластово взаимоотношенията с последователите си. На 

тази основа те развиват усет за другите в екипа и организацията като цяло по 

отношение на професионалното им израстване, отчитайки силните страни на 

последователите си. Познавайки природата на естествения стремеж на хората 

към самоусъвършенстване и изява, трансформиращите лидери са склонни да 

прилагат принципа на упълномощаване, за да постигнат в най-висока степен 

крайната желана и споделяна от всички последователи цел. Самият факт на 

приемането, следването и постигането на конкретна цел е елемент, генериращ 
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множество позитиви за всеки екип, подразделение (формирование), организация 

или цялото общество (Paschen & Dihsmaier, 2014).  

Освен еднозначното обединяване на енергия около целта, за хората следват 

и други положителни ефекти – мотивирането, екипната свързаност, развитието на 

доверие в другите и в лидера, повишаване нивата на удовлетвореност (Rost, 1993; 

Yukl, 2006; Bass & Riggio, 2006). Тези потенциални позитиви на трансформиращото 

лидерство са особено ценени във военната организация поради спецификата на 

работата и изпълняваните задачи, затова са предмет на лидерските 

компетентности, които се развиват у военните лидери. В това им качество 

трансформиращият лидерски стил се е превърнал в своеобразен фундамент, на 

който са изградени редица ръководни документи за лидерството във военна 

среда (ADRP 6-22, 2012; Leadership in the CF, 2005). 

Ранните изследвания представят трансформиращото лидерство като 

особено мощен инструмент за влияние във военна среда (Bass, 1985), а по-

късните потвърждават потенциала му във всяка организационна среда 

(Yammarino & Bass, 1990). Съществено предимство на трансформиращите лидери 

и по-конкретно в армията е потенциалът им да развиват и мотивират 

последователите си, за да постигнат повече от това, което са предполагали, че са 

способни да направят (Карастоянов, 2005). Процесът на мотивиране се основава 

на издигането на високи стандарти и морални ценности. Трансформиращите 

лидери са лицата, които могат да издигнат и осъществят визията пред 

организацията. Техният лидерски стил може да повлияе и в крайна сметка да 

промени (трансформира) индивидуалните и организационните възприятия, 

повишавайки мотивацията и разрешавайки колизиите и конфликтните ситуации 

(Yukl, 2006). Мотивирането се свързва с познаването на възможността да бъде 

увеличено лидерското влияние, като се използва волята на другите за постигането 

на целите (ADRP 6-22, 2012). Очакваният резултат е, че хората биха получили 

допълнителен импулс в дейността си, надхвърлящ дори собствените им 

представи за възможно и постижимо. Всекидневните успехи в резултат на 
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осъзнатия избор за изправянето пред предизвикателства и тяхното преодоляване 

формират усещането за успешно, перспективно и правилно поведение. На тази 

плоскост трансформиращите лидери успяват да настроят последователите си и 

другите в социалното им обкръжение, да се почувстват въвлечени в дейността и 

удовлетворени от самите себе си.  

Заслужава внимание и появата на необходимостта у хората да се 

възприемат като фактор за успеха на екипа и/или организацията като цяло. 

Поради това трансформиращото лидерство използва принципа на 

упълномощаването на последователите, отчитайки спецификата на 

индивидуалните потребности и кръга на интереси. То се свързва с 

демонстрирането на доверие, споделянето на ангажименти и отговорности 

между лидера на най-високо ниво и останалите лидери в организационната 

йерархия. Това своеобразно обвързване се възприема като важен елемент в 

професионалното израстване на лидерите в субординационната верига, 

подготовката им за бъдещите изпитания (ADRP 6-22, 2012) и приобщаването им 

към организацията (Илиева, 2006). Следвайки тази връзка, те всъщност успяват да 

постигнат развитие на лидерския потенциал на хората си в субординационната 

верига.  

Изследователите приемат допускането, че в условията на предизвикателни 

задачи хората по-често са склонни да участват в тях, като влагат повече усилия, 

проектирайки ефектите върху крайния резултат, осветяващ личния им принос и 

персоналното усещане за удовлетвореност. На практика това допускане е 

намерило практическо потвърждение във военната среда, като е посочено за 

водещ принцип в доктриналните публикации за лидерство в нея (CF Leadership, 

2005, ADRP 6-22, 2012). Необходимо е да се направи уточнението, че тези ефекти 

са свързани, но не и произтичащи от самосебе си резултати. В общия случай това 

може да бъде функция на организационната култура; свързаните с нея ценности, 

както и ценностите, споделяни от самата личност; степен на персонална и 

професионална зрялост; ниво на професионализъм; ситуационен контекст; вид на 
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лидерското влияние и т.н. Съществен е и факторът, който обединява усилията на 

всички, а именно – стремежът да бъдат постигнати не просто някакви резултати, 

а възможно най-добрите1.  

Аргументирайки позитивите на трансформиращото лидерство, е 

необходимо то да бъде възприето от позицията на съвременната перспектива за 

лидерството. Според Юкъл то се свежда до процес на повлияване на хората, за 

да разберат и приемат какво и защо е необходимо и как е възможно това да се 

осъществи, след което насочват усилията си (съвместно с другите) в посока 

към осъществяване на споделените с организацията намерения (Yukl, 2006). 

Съществен момент е, че в процеса на лидерското влияние присъства личността на 

лидера и на неговите последователи, като се преследва постигането на 

съвместния интерес – както за отделния индивид, така и по отношение на 

организацията. Оттук произтичащата възможност се свързва с възможността да се 

ангажира усещането за собствените стойност, воля и мотив да бъдат изпълнени 

задачите в практиката. 

По своята същност транзакционното лидерство използва принципа на 

взаимния интерес, което създава определена дистанция между страните поради 

отсъствието на съвместна обвързаност в начинанията. В този смисъл може да се 

обобщи, че трансформиращото лидерство в определен смисъл надгражда 

транзакционното. Трансформиращите лидери издигат принципите на 

лидерството на качествено различно ниво на влияние, където хората са готови да 

приемат и осъзнато да следват не само собствения си частен интерес, но и 

интереса на организацията. 

Трансформиращите лидери прилагат още един силен похват в практиките 

си за повлияване. Той се основава на харизмата. Поради същественото 

                                                      
1 Полезно би било тук да бъдат отчетени проявленията на националната и организационната култура. 
Благоприятни ефекти за хората се очаква да бъдат ясните правила и роли, предвидимостта, прозрачността, 
познаването на стандартите за работа, където всеки сътрудник може да проектира своето бъдеще като 
професионална реализация, а действията му да придобият смисъл. 
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проявление, което носи за хората във военната организация, ще ѝ отделим 

допълнително внимание.  

Ранните идеи на Вебер за харизматичното лидерство днес са развити, 

значително обогатени и твърде много си приличат (Conger & Kanungo, 1998; Ригио, 

2006). Харизматичният лидер вдъхновява и води своите последователи, 

разчитайки на личностното си присъствие и излъчване. Според Ричардсън 

(Richardson, 1993) ключовото въздействие на харизматичното влияние се 

основава на емоционалното стимулиране на хората, подкрепено с вербална 

аргументация. Емоционалният заряд отприщва потенциала на последователите 

за действие. Съществен момент е плоскостта, на която се осъществява лидерското 

влияние – на чистотата и искреността в действията или въз основа на тесния частен 

интерес – тъмната страна на харизмата (Yukl, 2006).  

Отличителен белег на истинското и очаквано от хората влияние е наричано 

често чиста (истинска) харизма. Основава се на позитивизъм, добронамереност, 

откритост и честност в отношенията, а така също и на етичност и почтеност в 

поведението. Като антипод на чистата, тъмната страна на харизмата 

преследва единствено постигането на личен интерес, който бива задоволяван с 

всевъзможни средства. Използваните похвати за влияние могат да бъдат 

характеризирани по-скоро като деструктивни и егоистични (Bass & Steidlmeier, 

1999). Това придава оттенък на възприятията и резултатите от дейността, които 

могат да са изпълнени с усещане за загуба и неудовлетвореност вследствие на 

манипулация във взаимоотношенията. Дори само този ефект сам по себе си е 

пагубен за страните (или поне за употребената), което ограничава възможностите 

за бъдещи съвместни начинания (Yukl, 2006). Така тъмната страна на 

харизмата не може да бъде реален компонент, с отношение към 

трансформиращото лидерство. Обобщавайки, можем да формулираме, че 

тъмната страна на харизмата в краткосрочен аспект би могла да осигури 

определени резултати, докато в дългосрочен – посредствени резултати. 

Последният ефект води след себе си и ефекти от втори ред, характеризиращи се с 
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дистанциране между лидер и последователи, демотивиране, липса на усещане за 

смисъл, неудовлетвореност от дейността и т.н. 

През последните две десетилетия в научната литература се поднови 

дискусията за харизматичното лидерство и потенциално негативните му 

дименсии (Bass and Steidlmeier, 1999; Avolio and Gardner, 2005; Nissinen, 2006; Yukl, 

2006; Avolio, Walumbwa and Weber, 2009; Langlois, 2011; Northhouse, 2013). Според 

Юкъл (Yukl, 2006) проблемът се състои в изначалното определяне на природата 

на лидерството. Белегът за проявата е резултат от ориентацията на лидера – към 

себе си или към общността, чийто интерес представлява.  

Тъмната страна на харизмата може да бъде наблюдавана в организациите 

под следните форми (Yukl, 2006; Bass and Steidlmeier, 1999): 

– напълно отсъстващо взаимодействие и критичност, а рутинните 

административни дейности не функционират нормално; 

– съпротива, провокирана въз основа на импулсивно и необичайно 

поведение, разрушаващо нормалното функциониране на активностите в 

организацията; 

– лишаване на хората от субординационната верига от заслугата за 

успеха, демонстриране на отказ при евентуален неуспех, убеждение, че от 

грешките не може да се учи; 

– риск от бъдещи грешки, причинени от прекомерна самоувереност, 

неразвитие на аналитичните способности. 

На индивидуално ниво негативните ефекти на харизмата могат да бъдат 

представени с три отличителни белега (Hogan 1990, по Nissinen, 2006): 

– социално компетентен индивид, който въпреки това има пропуски в 

областта на управлението; 

– тип с отлични знания, умения и социални способности, но криещ 

пасивна агресия и параноя; 

– нарцистичен тип. 
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Изхождайки от природата на харизмата и нейните две коренно 

противоположни проявления, можем да посочим, че харизматичните лидери 

условно могат да бъдат систематизирани в две групи – социализирани и 

персонализирани. Първите от тях (социализираните харизматични лидери) се 

придържат към егалитарното поведение (т.нар. социално равенство), служба в 

името на груповия (екипния) интерес и развитието на другите в организацията. Те 

са склонни към прояви на алтруизъм, а практиките им почиват върху утвърдени 

стандарти в упражняването на властовата позиция в името на обществото и 

организационните интереси (House & Howell, 1992). Или всички посочени 

характеристики като особености клонят към така наречената чиста и отворена към 

хората харизма, която събужда и съгражда добродетелите. 

На свой ред персонализираните харизматични лидери се отличават със 

склонност към лична доминация и авторитарност в поведението, самоизтъкване, 

егоизъм, използване на другите за собствена изгода. Те се осланят в голяма степен 

на манипулацията, заплахите, санкциите, игнорират издигнатите 

институционални процедури и не проявяват склонност да ги развиват в името на 

организационния просперитет, а така също не зачитат и не проявяват 

чувствителност по отношение на правата и желанията на колегите си в 

организационната йерархия (House & Howell, 1992). Друга отличителна 

характеристика на персонализираните харизматични лидери са импулсивната 

агресивност, нарцисизмът и прибързаността в действията (Bass & Steidlmeier, 

1999; Bass & Riggio, 2006). Тези особености на персонализираните харизматични 

лидери в определена степен предполагат отнасянето им към тъмната страна на 

харизмата.  

Диференцирането между социализирания и персонализирания 

харизматичен лидер демонстрира не само принципната разлика между тях, но и 

подчертава най-вече ролята на социализирания. Тези лидери са фокусирани в 

най-голяма степен към създаването на условия за успех и просперитет в името на 

своите последователи, а не единствено към собствените си амбиция и интерес. 
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Именно волята и действията за постигане на организационните интереси и цели 

са особено значими за военната организация, а това поставя социализираните 

харизматични лидери във фокуса на нашето внимание. Направените обобщения 

не са стандартен резултат, на случайност или обикновено логическо заключение, 

а по-скоро на закономерна необходимост, произтичаща от принципите, на които 

е изградена военната организация – в служба на обществото. 

Според Хауел, Аволио и Гарднър (Howell & Avolio, 1993; Avolio & Gardner, 

2005) истинското харизматично поведение, което попада в контекста на 

трансформиращото лидерство, е натовареното единствено с принципите, 

залегнали при социализирания тип лидери. Посочените особености, валидни при 

социализираните и персонализираните харизматични лидери, могат единствено 

да затвърдят спецификата в присъствието на всеки един от тях, а на следващо 

място да се открои контрастът между автентичната (чистата) харизма и 

тъмната страна на харизмата.  

Направеният анализ на природата на харизматичното начало ни осигурява 

възможността да насочим вниманието си към социализирания тип лидери, които 

се свързват с проявите на автентичната (чистата) харизма, а по отношение на 

персонализирания тип – да го отнесем към тъмната страна на харизмата 

(наричани и нехаризматични лидери). Обект на нашия анализ ще бъдат 

единствено лидерите, които са носители на автентичната (чистата) харизма. 

Съвременният преглед на харизматичните теории се характеризира с 

изместването им в посока на трансформиращите, които от своя страна се 

отличават с търсене на ефективното лидерско поведение. Прави впечатление 

тенденцията трансформиращото лидерство да включва различни по вид подходи 

за повлияване на аудиториите, като търсеният ефект е насочен към качествена 

промяна на хората в ролята им на последователи и с акцент за постигане на 

значими резултати за целите на самата организация (Bass and Riggio, 2006; Yukl, 

2006; Messick, 2005; Манев, 2007; Карабельова, 2004). 
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Конституцията на Република България изисква от въоръжените сили да са в 

служба на обществото като гарант на суверенитета, сигурността и независимостта 

на страната, защитавайки нейната териториална цялост2. Това изискване е 

доразвито в редица други нормативни и поднормативни документи, където са 

заложени основните принципи и стандарти в поведението на хората от военната 

организация. Фундаментът следва да бъде посочен в дълга, който изисква от тях 

да бъдат лоялни към страната си, като действат в пълна отдаденост за нейната 

защита и ценностите на демокрацията. Поради това поведението на военните 

лидери и последователите им следва да бъде функция на издигнатите армейски 

нравствени ценности, изградения боен дух, развития нравствен манталитет 

(морал) и уникалната дисциплина. Те в своята съвкупност формират базовите 

отличителни характеристики на военнослужещите, които в редица отношения 

следва да бъдат валидни и за цивилните служители във военната организация. 

Тези характеристики се очаква да бъдат възприети и следвани като водещи в 

поведението им (фиг. 1).  

 

 
 

 

Фигура 1. Йерархия и състав на елементите, формиращи характера  
на военнослужещите във военната организация  

 

                                                      
2 Конституция на Република България, чл. 9, ал. 1. (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и 
доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр. 78 от 26.09.2006 г. – 
Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.) [cited 29.06.2014, 14:30]. Available from: 
http://www.parliament.bg/bg/const  
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Специфичната спойка между отделните елементи на практика формира така 

наречения „характер“3 на воина. От решаващо значение е той да бъде поддържан 

устойчив по отношение влиянието на редица вътрешни и външни за 

организацията фактори, поставящи на изпитание морално-психичната 

издръжливост на военнослужещите. 

Един от елементите, формиращи характера на военнослужещите, върху 

който се гради цялостното им поведение, са армейските нравствени ценности. Те 

са ядрото, от което произтича поведението на воина. Основополагащи са 

водещите норми в обществото, споделяните ценности в НАТО, както и 

произтичащите от това армейски нравствени ценности и стандарти на поведение. 

Ключът се намира именно в ценностите4. Произтичащите от тях изисквания 

предполагат от военнослужещите пълна отдаденост във всички начинания за 

постигане на обществените цели и идеали.  

С оглед на посоченото можем да заключим, че лидерското поведение 

следва да се основава в голяма степен именно на принципите на 

социализиращото харизматично лидерство, с акцент върху чистотата и 

откритостта във взаимодействието си с другите в армията. В този си вид 

харизматичното лидерство придобива по-силна изразеност, което се свързва и с 

по-висока доза автентичност в поведението на лидера, включително на военния 

лидер.  

В армията харизматичното лидерство ще бъде силно индикативно като 

поведение, разпознаваемо от хората, и би се превърнало в пример, на който 

лидерите в субординационната верига и другите в подразделението 

(формированието) истински да желаят да подражават. Акумулирането на ефекти 

и от страна на харизматичната сфера на лидерското влияние, като основен 

компонент на трансформиращото лидерство способства за увеличаване на 

                                                      
3 Система от отличителни качества на личността, с които се позиционира естеството на персоналната тежест при 
справяне с проблеми от различно естество.   
4 Армейските ценности се състоят от набор от принципи и добродетели формиращи вземането на изискуемите 
решения в поведението на военнослужещите: дълг, чест, почтеност, уважение, лоялност, лична смелост и 
безкористна служба - ADRP 6-22, edition 2012 



 
19 

лидерското влияние над другите в субординационната верига, което води и до 

увеличаване на лидерската ефективност. 

Намерението да бъдат намерени съвършен теоретичен подход и 

инструмент за оценка на лидерското поведение съобразно заложените 

допускания е постигано с променлив успех. Като бъдат взети под внимание 

посочените вече особености, трансформиращото лидерство в определена степен 

би могло да отговори на специфичните предизвикателства във военна среда за 

лидерско поведение. Трансформиращото лидерство е носител на потенциал да 

променя оценките и поведението на хората към дейностите в организациите. То 

се отнася в най-голяма степен към ценностните приоритети, емоционалните 

преживявания, моралните норми и заложените цели. В тази връзка съществени 

са харизмата и визията на лидера.  

Като отчита теоретичните допускания за трансформиращото лидерство, 

Бърнард Бас създава инструмент за неговото измерване (Bass, 1998). Този подход 

към трансформиращото лидерство придобива широка популярност сред 

изследователите през 90-те години на ХХ век. Първоначално (в периода 

1985 – 1996 г.) Бас разглежда два основни лидерски стила – трансформиращ (Trf 

L Style) и транзакционен (Trsa L Style), а след 1997 г. (в сътрудничество с Брус 

Аволио) добавя още един – трети, който нарича ненамесващ (Non-Int L Style) 

(Avolio & Bass, 2004). Периодите и областите, в които се развиват теоретичните 

схващания и емпиричният апарат за трансформиращото лидерство, са 

представени в таблица 1. 
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Таблица 1. Периоди и области в развитието на трансформиращо лидерство 

(по Bass, 1985 – 1998; Bass and Avolio, 1997 – 2004) 

Период 
(години) 

Трансформиращо и транзакционно лидерско поведение 
(области на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ, 1985 – 2004) 

Трансформиращ 
стил 

Транзакционен 
стил 

Ненамесващ се 
стил 

1985 – 1990 

1. Идеализиращо 
влияние 

2. Интелектуална 
стимулация 

3. Индивидуален 
подход 

1. Вероятни 
възнаграждения 

2. Пасивно управление 
на изключенията 

Не се посочват 

1990 – 1996 

1. Идеализиращо 
влияние 

2. Вдъхновяваща 
мотивация 

3. Интелектуална 
стимулация 

4. Индивидуален 
подход 

1. Вероятни 
възнаграждения 

2. Активно управление 
на изключенията 

3. Пасивно управление 
на изключенията 

Не се посочват 

1997 – 2004 

1. Идеализиращо 
влияние като 
личностно качество 

2. Идеализиращо 
влияние като 
поведение 

3. Вдъхновяваща 
мотивация 

4. Интелектуална 
стимулация 

5. Индивидуален 
подход 

1. Условно 
възнаграждение 

2. Активно управление 
на изключенията 

1. Пасивно управление 
на изключенията 
(version 2004) 

2. Избягващ 
ангажиране 
(дистанциране от 
задачите и хората) 
(version 2004) 

 

 
 

1.1. Трансформиращото лидерство като процес 

 

Същността и произтичащите принципи на транзакционното лидерство на 

практика са насочени към дейности, където доминират еднообразието и 

цикличността в изпълнението на задълженията на хората, налице е известна 

рутина в практиките, отсъства отчетлива динамика в дейностите и поемане на 
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висок риск или където хората са неопитни и се нуждаят от супервизия5 в процеса 

на изпълнение на дейностите. Отчитайки тези особености, Бас и Аволио (Avolio & 

Bass, 2004) издигат тезата, че транзакционното лидерство по своята същност по-

скоро съдържа редица съществени ограничения и не би могло да послужи като 

база за дългосрочно и устойчиво развитие на хората и организацията. Това е така, 

защото предоставянето единствено на преки стимули от сферата на външната 

мотивация като средство за генериране на мотив за дейност обикновено бързо 

губи своята ефективност за ползвателите си поради ограничеността на 

инструментите за пряко допълнително и/или алтернативно възнаграждение. 

Всъщност в случая остава неизползвана креативната част от човешкото начало, 

която в определени случаи може да играе значима роля в процеса на постигане 

на визията и целите в организацията.  

Друго ограничение на транзакционното лидерство е отсъствието на 

необходимост от влагане на творчески подход в работата, когато става въпрос за 

решаването на сложни, нетрадиционни задачи от системен характер; за дейности, 

които ангажират всички във веригата и предполагат в по-висока степен 

прилагането на алтернативни лидерски подходи.6 В този случай транзакционният 

подход не би осигурил търсения оптимален резултат. Оценката на 

индивидуалните потребности напуска традиционната рамка на транзакционния 

обмен, а промяната на условията изисква адекватност на подходите към тях.  

Освен потенциала на трансформиращите лидери да мотивират 

последователите си друг техен позитивен аспект е ангажираното отношение към 

развитието на другите лидери, които са в субординация с тях (Avolio & Bass, 2004). 

Съвместното влияние между мотивацията за работа и необходимостта да се 

отговори на необходимостта за лична реализация, като се постигне необходимото 

професионалното развитие на хората в йерархията, повишава персоналната 

увереност за актуалните и бъдещите постижения на трансформиращите лидери. 

                                                      
5 Supervision (англ.). Надзираване, наблюдение, ръководство, оказване на помощ при изпълнение на задачите. 
6 Във военна среда проблеми от такъв характер се разрешават най-вече на стратегическо и в определена степен на 
оперативно ниво. 
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Осъзнаването на тази отговорност към последователите развива не само 

персоналната отговорност и ангажираност към другите в организацията, но и 

заздравява връзката с тях. Това поставя взаимоотношенията в субординационната 

верига на една по-продуктивна основа, която би осигурила повече възможности в 

организациите. Посочената особеност представлява значим момент при 

лидерското начало във въоръжените сили. Военните лидери са ангажирани и 

отговорни да бъдат автентичните водачи на хората си, да водят организацията 

към развитие и действията им да са ориентирани към постигане на целите7 (ADRP 

6-22, 2012). Съществен момент за настоящия анализ е постигането на 

организационно развитие и по-конкретно развитието на нисшестоящите лидери. 

Резултатите от това развитие е насочено към изграждане на екипните умения, 

поощряване на инициативата, поемане на отговорност, професионална 

компетентност, личностна зрялост, личен пример и т.н. Представената специфика 

изяснява взаимната обвързаност на военните лидери в йерархията по отношение 

създаването на предпоставки за приемственост и постоянно и устойчиво развитие 

на подразделенията, формированията и въоръжените сили като цяло. 

Бас и Ригио (Bass & Riggio, 2006) споделят виждането основната движеща 

сила за успеха на трансформиращото лидерство да е резултат, основаващ се не 

само на упълномощаване, делегиране на правомощия, подпомагане при 

изпълнение на конкретна задача. Истинското му предимство на практика 

произтича най-вече от способността на лидерите да трансформират, като 

променят и/или преобразуват асоциациите на хората, свързани с дейността, 

развивайки усета им за проблемите, в които са потопени. Това всъщност е и най-

силният ефект вследствие на прилагането на трансформиращия стил – да се 

насочат за действие хората от субординационната верига съобразно актуалните 

организационни приоритети. По този начин съществено се оказва развитието на 

                                                      
7 В най-голяма степен посочените особености са заложени в изискванията към лидерство на оперативно и 
стратегическо ниво, където присъствието и ролята на старшия лидер могат да бъдат решаващи. Той е факторът с 
потенциал да оказва влияние върху по-широк кръг аудитории (например в сравнение с тактическото ниво), а 
ефектите на повлияване да определят резултатите от дейността като цяло.  
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способността им да определят персоналния си акцент, стратегията за действие, 

мястото и ролята им в конкретната ситуация, а по отношение на крайния резултат 

– доколко той е важен и полезен за тях. Трансформиращите лидери стимулират и 

предизвикват последователите си, за да надскочат своя частен интерес. В 

определени случаи предизвикателството би могло да граничи с възможното или 

допустимото съобразно личностните ресурси. Ролята на лидера на практика се 

свежда до формулирането на същността и значението на конкретната дейност за 

последователите си и подразделението (формированието), като повлияе на 

действията за постигане на споделяната обща цел, следвайки визията за развитие 

на организацията.  

Анализът на основополагащите принципи, върху които се развива 

трансформиращото лидерство, отчита употребата на специфични подходи за 

оказване на социално влияние, чието съчетание осигурява заложените цели. На 

практика социалното влияние е сред основните концепти, обясняващи 

поведението на хората и резултатите от междуличностното взаимодействие. 

Според съвременните теоретични схващания в по-общ план социалното влияние 

се отнася до всяка промяна във вярванията, нагласите и поведението на 

хората в резултат на междуличностно взаимодействие (Карастоянов, 2012, 

с. 15 – 64). Социалните психолози използват по-съдържателното понятие 

преднамерено социално влияние, за да се подчертае взаимовръзката между 

източника на влияние – обекта на влияние – очакваните цели.  

Моделите за преднамерено социално влияние се свеждат до търсенето на 

поведенческо съгласие, убеждаване и пропаганда. Постигането на поведенческо 

съгласие се осъществява чрез заплахи, команди и ограничения; промяната в 

нагласите (по пътя на убеждаването) определя мислите и поведението на хората, 

а чрез пропагандата се променят природата на вярванията и техните когниции. 

Съществено е да се посочи, че вярванията, въз основа на личния ни опит, отчитат 

проблематика, която мислим, че познаваме или знаем, че е истина, то нагласите 

съставляват оценките ни за самите обекти (Карастоянов, 2012). Така посочените 
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белези на преднамереното социално влияние предполагат и известна аналогия с 

лидерските стилове. Поведенческото съгласие в определена степен се отнася към 

транзакционния лидерски стил поради демонстрирането на влияние, основаващо 

се на взаимната изгода, а в някои случаи и до налагането на воля от страна на 

лидера.  

На следващо място, убеждаването и пропагандата (формирането на 

представи, без да се използват за користни цели!) в голяма степен се отнасят до 

трансформиращия стил. Основават се на допускането да се влияе върху нагласите 

и вярванията на хората, за да действат съобразно обрисуваната действителност, а 

действията на последователите да са според формираната представа за 

настоящето и предстоящите възможности.  

Бърнард Бас формулира трансформиращото лидерство като процес на 

повлияване, в който лидерите успяват да променят асоциациите и 

представите на последователите си за конкретни цели, постигайки ги 

съвместно по нов и успешен начин, където и двете страни се чувстват 

победители (Bass, 1998).  

Трансформиращите лидери постигат целите си посредством един или 

няколко от следните подходи (Bass & Riggio, 2006): 

 Трансформиращите лидери са източник на вдъхновение за другите 

поради създаваната от тях представа за отдаденост, усещането за обвързаност, 

настойчивост за реализиране на мисията, готовността да поемат риск и силното 

желание да постигат целите си. 

 Трансформиращите лидери използват принципите, заложени в 

индивидуалния подход, за да определят, насочат и срещнат потребностите на 

всеки от своите съмишленици. 

 Трансформиращите лидери стимулират своите последователи да 

погледнат на света от нова перспектива, основана на информираност и споделени 

ресурси. 
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 Хората се доверяват на трансформиращите лидери, за да преодолеят 

всяка пречка, а отдавайки се на работата, съумяват да потиснат зова на собствения 

си интерес и да насочат волята си за постигане на организационната цел. 

Трансформиращото лидерство се състои от четири компонента (Avolio & 

Bass, 2004): идеализиращо влияние (характерно качество и поведение), 

вдъхновяваща мотивация, интелектуална стимулация, индивидуален подход. 

 

1.1.1. Идеализиращо влияние 

 
 

Трансформиращите лидери влияят върху аудиториите от последователи, 

служейки като модел (пример) за поведение. Те най-общо са обект на 

възхищение, уважение и доверие. Последователите са склонни да се 

идентифицират с тях и имат желание ревностно да им подражават, склонни са да 

демонстрират високи нива на доверие, като приемат, че лидерите са надарени с 

изключителни способности, комбинирани с настойчивост и решителност в 

действията. Бърнард Бас нарича това лидерското присъствие идеализиращо 

влияние или харизма (Bass, 1998). Някои изследователи свързват идеализиращото 

влияние (харизмата на лидера) с емоционалния компонент в лидерството 

(Antonakis, 2012). Характеристиките на идеализиращото влияние описват 

индивиди, които се отличават със специални дадености другите да следват 

визията им и продължавайки напред, да постигат заложените цели. 

Изследователи и практици са категорични, че критична характеристика на 

идеализиращото влияние, за да бъде то автентично, е да почива на високи 

морални стандарти (Northouse, 2013; Antonakis, 2012; Bass & Riggio, 2006; Yukl, 

2006; Avolio, Sosik, Jung and Berson, 2003; Yukl, 1999; Bass, 1998). 

В областта на идеализиращото влияние са изведени два аспекта – 

експресията на самото лидерско поведение и характеристиките, приписвани на 

лидера (под формата на характерно личностно качество) от неговите 

последователи. Двете измерения (като поведение и характерно личностно 
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качество8) се представят като отделни компоненти (субфактора), свързани по 

своята същност (Avolio & Bass, 2004; Bass & Riggio, 2006). Според Бас и Ригио 

лидери, отличаващи се с високи нива на идеализиращо влияние, са склонни да 

поемат риск и да се налагат над останалите (Bass & Riggio, 2006). Основавайки се 

на своите високи морални стандарти, съчетани с ръководни практики и 

съобразени с етичните стандарти, и личния пример те се стремят към правилното 

решение, акцентирайки на организационния интерес и минимизирайки своя 

собствен (Bass & Steidlmeier, 1999). В подкрепа на тази позиция Аволио и Хауел 

твърдят, че лидери, които изхождат от позицията на собственото си 

идеализиращо влияние, подкрепено с прилагането в практиките си на по-високи 

нива на контрол и манипулация, всъщност постигат по-ниски нива на ефективност 

и удовлетвореност по отношение на останалите компоненти на 

трансформиращия и транзакционния лидерски стил (Avolio & Howell, 1992).  

Лидерите с добре изявено ниво на идеализиращо влияние са в състояние 

да оживят визията си за организацията в представите на своите последователи и 

те по-лесно да приемат и следват споделените цели. Очевидно ключови се 

оказват уменията за изграждане на взаимно доверие, уважение и увереност. На 

тази основа възникват персоналният усет и изградените умения за поставянето на 

приоритети, фокусираността върху възможностите, постигането на мисията на 

екипа, разпознаването и използването на кризисните моменти като възможност 

за организацията. Тяхното истинско предимство резултира върху силното им 

желание за идентификация и свързаност с другите и организацията като цяло 

(Avolio & Howell, 1992).  

Така представено, идеализиращото влияние е близко до поведенческите 

характеристики на харизматичната теория, представена от Хаус (House, 1976 по 

Ригио, 2006). По своя смисъл айтъмите в самия емпиричен инструментариум на 

идеализиращото влияние като характерно качество и като поведение се 

                                                      
8 В изложението ще се използват кратките форми на двете прояви на идеализиращото влияние – характерно 
качество и поведение. 
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групират съвместно и формират производен компонент, наречен харизма9 на 

лидера. Двата изходни компонента на идеализиращото влияние се отличават с 

висока корелация, но принципно са различни по своята същност. Освен това в 

някои изследвания се отчита и фактът за присъствието на висока корелация с 

конструкта вдъхновяваща мотивация при стойности 0,65 < r < 0,90 (Bass & Avolio, 

1993; Avolio & Bass, 2004). Харизмата традиционно присъства в 5-, 6- и 9-

факторната структура на въпросника за трансформиращото лидерство MLQ в 

развитието на версиите му през годините като емпиричен инструмент за оценка 

на лидерското влияние (Avolio & Bass, 2004). 

 

1.1.2. Вдъхновяваща мотивация 

 
 

Трансформиращите лидери се държат по начин, който мотивира и 

вдъхновява техните последователи, осигурявайки им по този начин смисъл и 

предизвикателство в процеса на организационното изграждане. Те прилагат 

екипното начало в практиките, създавайки атмосфера на съвместност, ентусиазъм 

и оптимизъм. Отличаващите се с изявен потенциал в полето на вдъхновяващата 

мотивация лидери формират високи очаквания у хората, вдъхновяват ги 

посредством принципите на мотивацията, за да подготвят последователите си да 

бъдат част от екип, гарантиращ перманентен успех. В своите практики тези лидери 

използват символи и емоционални апели, за да фокусират усилията на екипите 

към постигането на по-високи резултати.  

Ефектът от вдъхновяващата мотивация в полето на лидерското влияние 

всъщност е, че хората се чувстват включени и ангажирани в практиките, 

възприемат ги като изпълнени със смисъл и съдържание, а това ги поставя в 

позицията на привлекателни и желани. В резултат се проявяват воля за действие 

и положителна активация за нови постижения. Общувайки с аудиториите, 

лидерите успешно определят целите, които трябва да бъдат постигнати въз 

                                                      
9 По-нататък в изложението вместо идеализиращо влияние ще използваме харизма. 
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основа на издигнатата и споделена визия с другите в организацията (Bass & Riggio, 

2006).  

Известно е, че харизмата традиционно е компонент на трансформиращото 

лидерство в развитието на теоретичните схващания. В същото време са налице 

емпирични резултати, където айтъмите на вдъхновяващата мотивация се отнасят 

към тези на харизмата, като заедно образуват друг производен компонент, 

наречен харизматично-вдъхновяващо въздействие (Avolio & Bass, 2004; Bass & 

Riggio, 2006). Всъщност при пет- и шестфакторната структура на въпросника 

не се диференцира отделен компонент, наречен вдъхновяваща мотивация, а 

общо компонентите на трансформиращото лидерство са съответно три – харизма, 

интелектуална стимулация и индивидуален подход (Bass, 1998).  

 

1.1.3. Интелектуална стимулация 

 
 

Трансформиращите лидери стимулират усилията на своите последователи 

да бъдат иновативни и креативни, да оценяват направените допускания за 

решаваните задачи, да прерамкират обхвата на проблематиката и да анализират 

стари проблеми по нов начин. В определени случаи се цели промяна дори във 

вярванията и ценностите, по модел на лидера и валидни в организацията като 

стандарт.  

Креативността е окуражаваща за всички в социалното обкръжение като 

подход за съставянето на оригинални решения за справяне с различни ситуации, 

свързани с практиките в организацията. Последователите са окуражавани да 

представят идеите с възможно най-малко ограничения, за да се концентрират 

върху възможностите за намиране на решение на проблемните области. В този 

контекст евентуална публична критика и/или осъждане на отделни членове на 

екипите за заетата позиция и изказано становище не биха били продуктивни 

(Northouse, 2013).  
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Съществен момент е създаването на градивна атмосфера в 

организационния живот (Bass & Avolio, 2006). Свързва се с доминиращата 

позитивна нагласа към хората, както и в съчетание с позитивни междуличностни 

тактики. Позитивните нагласи се демонстрират посредством взаимоотношения, в 

чиято основа са откритостта, принципността и добронамереността в 

междуличностните отношения, със зачитане на традиционните морални норми. 

Това е солидна основа хората да са склонни да споделят своите аргументирани 

съждения, идеи или предложения, без останалите да са настроени излишно 

негативно или да подхождат ненужно критично (по себични съображения), 

особено когато те самите имат дефицит на идеи. По този начин интелектуалната 

стимулация съставлява мощен инструмент за трансформиращите лидери при 

разрешаването на проблеми по уникален начин с очаквани за високи нива на 

ефективност. 

 

1.1.4. Индивидуален подход 

 
 

Индивидуалният подход като компонент на трансформиращото лидерство 

се характеризира с поддържането на климат в организацията, който откликва на 

потребностите на хората като личности, а също и по отношение на мястото и 

ролята им в организационния живот. Налице е сензитивност към всеки от 

последователите по отношение на желанията и стремежа им за постижения и 

развитие в настоящата и следващата роля на потенциални ментори и наставници 

(Bass & Riggio, 2006).  

Действията на лидерите с подчертано присъствие на индивидуалния подход 

обикновено се отнасят до ролята им на съветници и инструктори. Прибягва се до 

практиките на делегиране на правомощия на последователите в 

субординационната верига, като се следва пътят на индивидуалното и 

организационното им израстване. Развитият усет на лидера предполага да бъде 

достатъчно пластичен за прилаганите практики, отчитайки зрелостта на хората. Те 
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могат да варират от отличаващи се с доверие, близост и по-високи нива на 

делегиране до подчертана структурираност в дейностите (Northouse, 2013).  

Индивидуалният подход се развива най-добре в подкрепяща среда. 

Нормално е да се отчитат и приемат именно индивидуалните различия, 

определящи в известна степен и индивидуалните потребности и желания за 

растеж. Съществен момент следва да бъде действителното установяване на 

очакванията на всяка от страните. За целта използването на принципите на 

двупосочната или отворената комуникация би намалило неяснотите и 

недоразуменията и най-вече дефицита на информираност на страните в 

общуването. Лидерите с изградена чувствителност към индивидуалния подход 

прилагат принципите на активното слушане, както и на делегирането на 

правомощия като начин да развиват своите последователи (Avolio & Bass, 2004). 

 

1.2. Транзакционното лидерство като процес 

 

Транзакционното лидерство е вторият съставен елемент на пълния спектър 

на лидерското поведение (Avolio & Bass, 2004). Принципно то се различава от 

трансформиращото по това, че не отчита в значима степен потребностите на 

хората като личности и професионалисти по отношение на професионалната 

изява и реализация. Транзакционният лидер реализира организационния интерес 

(най-общо казано, спечелва волята на последователите си за работа), като в 

замяна предлага преки стимули и/или обещания за предстоящи възможности. По 

този начин се постига повлияване, защото, задоволявайки личния интерес на 

хората, те на практика успяват да осъществят и желанията си, както и 

продиктуваните от организацията. 

Според Бас и Ригио (Bass & Riggio, 2006) транзакционното лидерство обаче 

трудно може да бъде възприето като фундаментално в организациите, които се 

нуждаят от иновативност, визия, новаторство (Котър и Коен, 2003), 

инициативност, активност и креативност (ADRP 6-22, 2012). Традиционността, към 
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която в голяма степен се отнася транзакционното лидерство, носи със себе си 

редица позитиви и негативи. Транзакционните лидери се стремят изначално към 

изясняване на ролите и задачите на хората, за които са отговорни; стриктно 

спазване на правила, график и стандарти, доказали продуктивността си, защото 

пряко увеличават резултатите от съвместната им дейност. Оценявайки 

изискванията, определени от крайния резултат, регулират техните усилия. По своя 

характер посочените особености представляват силен акцент в транзакционното 

лидерство. Този подход на лидерите към постигане на целите е без алтернатива в 

определени случаи и е валиден в повечето организации. Един от негативите на 

подхода произтича от принципните ограничения в разнообразието на ресурсите 

за пряко стимулиране на усилията на последователите и най-вече, че не се отчитат 

потенциалът и волята на личността да докаже и надскочи своите възможности. 

Тази особеност би могла да придобие вид на слабост в случаите, когато 

транзакционното лидерство не се комбинира с други методи за влияние, 

например с трансформиращото лидерство. 

Водени от необходимостта да бъде изтъкнато най-същественото 

ограничение на транзакционното лидерство, а именно – критичната роля на 

начина на включване на личността и самия процес на постигане на 

организационните резултати, ще бъде разгледана йерархията на потребностите 

за персонален растеж и реализация10. Структурата се състои от триединството на 

потребностите от сигурност, включеност и растеж на личността в процеса на 

организационната динамика (фиг. 2).  

 

                                                      
10 Човешките потребности могат да бъдат групирани в йерархична структура – по аналогия с теорията на Маслоу за 
мотивацията (Маслоу, 2001). В нея присъстват освен потребността от сигурност, потребностите за включеност с 
останалите хора от социума, личното ни приемане, представеност и най-вече личният ни стремеж към растеж и 
самодоказване. Адаптирайки тази идея по отношение на лидерството, личността е едновременно негов обект и 
субект в контекста на организационния живот. Задоволяването на потребностите от личностен растеж тласка 
хората към знание и предизвикателства от по-високо ниво (Nissinen, 2001). 
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Фигура 2. Йерархия на потребностите за личностен растеж и реализация 

 
Израстването на индивидите във всеки етап на професионалното развитие 

предполага преминаване през йерархията и достигането на определено ниво. 

Третото ниво (личностният растеж) предполага най-пълното разгръщане на 

личността. Този етап настъпва при задоволяване на предходните сигурност 

(среда, стимулираща дейността като основа за растеж на личностния потенциал) 

и включеност (изграден авторитет и получено признание за професионализъм от 

другите) на личността в организационния живот.  

Същинското развитие на личността настъпва, когато индивидът е не само 

субект на организационната динамика, а преди всичко превръщането му във 

фактор с желаната тежест. Задоволяването в йерархията на потребностите от 

сигурност в работата11, съответстващата степен на включеност и виждането за 

проявите на растежа на практика определя какъв фактор в организацията ще бъде 

конкретната личност. Търсеният ефект е ръст на персоналния импулс за 

постижение и насочването му в посока, гарантираща и организационен растеж. 

Тук възниква и въпросът, как биха участвали хората в работния процес, ако 

съзнателно или не тяхната воля и потенциал бива ограничаван? Отговорът 

неминуемо ни отвежда до новите подходи към лидерството – обслужващото 

                                                      
11 Например проявлението може да бъде в посока лично здраве, демонстрация на работоспособност, редукция на 
страха, предвидимост и др. 

СИГУРНОСТ

Редукция на страха

Предвидимост

Работоспособност

ВКЛЮЧЕНОСТ

Уважение

Приемане

Работна среда

РАСТЕЖ

Стимулираща 
атмосфера

Условия за учене и 
растеж

Унисон между 
личността и 
средата
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(Greenleaf, 1970; Spears, 2002), автентичното (Terry, 1993; Avolio & Gardner, 

2005) и трансформиращото (Bass, 1998). С това се свързва на практика и 

основното ограничение на транзакционното лидерство.  

Компонентите на транзакционното лидерство са два (Bass & Riggio, 2006): 

условно възнаграждение и активно управление на изключенията. 

 

1.2.1. Условно възнаграждение  

 

Тази конструктивна форма на двустранен обмен на взаимни ангажименти в 

процеса на влияние е алтернатива за провокиране на мотивираност у 

последователите въз основа на външната мотивация. Целта е хората да бъдат 

въвлечени в изпълнението на задачите, като постигат по-високи нива на 

производителност, а в замяна очакват да получат конкретен материален и/или 

финансов стимул. Бас и Ригио правят изричното уточнение, че условното 

възнаграждение, като елемент на транзакционното лидерство, въпреки факта, че 

в резултат на прилагането му се постигат конкретни резултати в дейността, не 

надвишава по стойност, който и да е от петте компонента на трансформиращото 

лидерство (Bass & Riggio, 2006).  

Същността на условното възнаграждение като лидерско поведение се 

основава на споразумение с екипите за изпълнение на поетите ангажименти. 

Дейностите на хората са съизмерими с предложените стимули, задоволяващи 

усилията им, но без да ги надхвърлят. Условното възнаграждение запазва своята 

сила в случаите, когато стимулите за изпълнителите са съизмерими с очакванията 

на страните. Според Антонакис този компонент става трансформиращ, щом 

стимулите придобият формата на такива с психологичен ефект (похвали, отличие 

за постижение, положителна обратна връзка и т.н.) (Antonakis, Avolio, & 

Sivasubramaniam, 2003). 
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1.2.2. Активно управление на изключенията 

 

Тази проява на транзакционния стил се отнася към по-малко ефективните 

практики в дейността на лидерите в сравнение с компонентите на 

трансформиращия, а също и по отношение на първото измерение – условното 

възнаграждение. Като специфична проява на лидерското начало се проявява 

активното (постоянно) наблюдение на действията на изпълнителите за 

отклонение от заложените (възприетите) стандарти, слабости и грешки в 

изпълнението, като се предприемат мерки за тяхното отстраняване (Bass, 1998). 

Приема се, че тази проява на влияние е особено подходяща и резултатна за 

работа с хора, които се отличават с дефицит на умения, ниско ниво на личностна 

и професионална зрялост и мотивация или организационните условия и 

специфика изискват това (Avolio & Bass, 2004; ADRP 6-22, 2012). 

Обобщавайки посочените характеристики за трансформиращото и 

транзакционното лидерство е налице основание да подчертаем, че 

трансформиращото осигурява допълнителни ефекти в процеса на изпълнение на 

задачите. Докато транзакционното продуцира своите резултати предимно в 

зоната на очакваните или обичайните, то трансформиращото отива отвъд тях – в 

областта на свръх очакванията, където се надхвърлят пределите на 

съществуващите вътрешни ограничения на хората (фиг. 3).  

Метаанализът на проведените през последните 25 години емпирични 

изследвания с инструментариума на трансформиращото лидерство установява, че 

лидерите, прилагащи трансформиращ лидерски стил, са по-ефективни и с по-

добри работни показатели, отколкото лидерите с транзакционен лидерски стил. 

Данните са потвърдени както за ниските, така и при високите управленски нива и 

за публичния и частния сектор, което е положителен индикатор за ефектите на 

трансформиращото и транзакционното лидерство. Причината за това е 

потенциалът на трансформиращите лидери на практика да оказва влияние за 
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промяна на вярванията и нагласите на хората за дейностите в организацията (Bass, 

1998; Bass & Riggio, 2006; Antonakis, 2012; Northouse, 2013).  

 

 

 

1.3. Ненамесващото12 лидерство като процес  

 

Третият вид лидерско поведение се характеризира с пасивност по 

отношение на възникващите проблеми или пренебрегването им при изпълнение 

на задачите. Проявява се и като липса на чувствителност по отношение на 

потребностите на другите в зоната на лидерското им влияние и затова попада в 

областта на т.нар. неефективно лидерско поведение13 (фиг. 4). То се проявява в 

двете крайности при употребата на степента на контрол в управленските 

                                                      
12 Формулировката ненамесващо лидерство в научната литературата се среща и като нелидерско поведение. 
13 Спектърът на лидерското поведение, предопределено от проявите на активността, волята за постижение, 
увереността, професионализма и армейските ценности, са сред индикаторите за оценка на инвестирани и 
получени резултати. Способността на всеки военен лидер да постигне целта е пряк индикатор за ефективно 
лидерство в армията, чиито ефекти са базирани преди всичко на трансформиращото и транзакционното лидерство 
(CF Leadership Model, 2005). 

+ + + 

Фигура 3. Модел на усилващия ефект на трансформиращото лидерство 

(по Avolio & Bass, 2004, p. 19) 
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(командните) практики на лидерите, а именно – максимален или отсъстващ. Както 

проличава от фигура 4, липсата на контрол, ангажираност с работните процеси и 

хората в организацията са отличителните белези на ненамесващото лидерство. 

Сериозни отклонения в дейността или инциденти са причините с потенциал, които 

могат да привлекат тези лидери към проблемите на организацията. Прояви от 

такъв характер в определена степен биха оказали по-скоро негативно 

въздействие върху другите.  

 

 

Ефективно лидерско поведение  

 
 

 

 

А
в

т
о

р
и

т
а

р
ен

 

Н
ап

ъ
тс

тв
ащ

 
(д

и
р

ек
ти

ве
н

) 

Н
аг

р
аж

д
ав

ащ
  

и
 н

ак
аз

ва
щ

 

О
р

и
ен

ти
р

ан
  

къ
м

 п
о

ст
и

ж
ен

и
я 

У
б

еж
д

ав
ащ

 

У
л

ес
н

яв
ащ

 

П
о

д
кр

еп
ящ

 

У
ча

ст
ва

щ
 

Д
ел

ег
и

р
ащ

 

Н
ен

а
м

ес
ва

щ
 

 

 

Фигура 4. Спектър на ефективното лидерско поведение  
(Цит. по: CF Leadership Model, 2005, р. 64) 

 

Причината за подобна оценка е продиктувана от усещането им за липсата 

на връзка и подкрепа от лидера, както и от ориентир за адекватност на взетите 

решения. Проявите на дистанцираност от проблемите на деня, работата и 

потребностите на хората се оценяват на практика от останалите като отсъствие на 

лидерство или неспособност за такова. На другия полюс се намира авторитарният 

стил, където включеността в работните процеси достига нива на изземване на 

функции, а контролът е тотален. Ненамесващото лидерство се определя с два 

Максимален контрол   Липса на контрол 
  

Трансформиращо лидерство 
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компонента (Bass & Riggio, 2006): пасивно управление на изключенията и 

избягващ ангажиране. 

 

1.3.1. Пасивно управление на изключенията  

 
 

Този вид лидерско поведение се отличава с пасивно изчакване на 

развитието на проблемите. Следи се за отклонения и грешки в изпълнението от 

страна на хората, пряко ангажирани в изпълнението на конкретните задачи. 

Намеса се допуска по преценка на лидера в случаите, когато отклоненията в 

дейността се отнасят пряко до ситуации, свързващи се със сигурността и 

безопасността на хората и организацията или е застрашено постигането на 

мисията, а така също и преследваната цел. Лидерите могат да прилагат този 

вариант на влияние при необходимост да управляват голям като численост състав 

в организацията, могат да се доверят на професионализма на другите лидери в 

субординация, а перманентното им персонално присъствие в хода на изпълнение 

на задачите не е необходимо условие за тяхното постигане. В крайна сметка, 

въпреки отсъствието на честа и пряка намеса в хода на изпълнението на 

дейностите (какъвто е случая при активното управление на изключенията) 

командирът следи развитието на процесите и той е този, който обикновено взема 

крайното решение. Въпреки това е възможно да се формира усещането у 

последователите, че командването действа като екип за „спешни случаи“, когато 

„пациента“ се нуждае от незабавна помощ. 

 

1.3.2. Избягващ ангажиране  

 
 

Това е вторият тип проява на ненамесващия лидерски стил. По своята 

същност е демонстрация на отсъствие или избягване на лидерска активност. Този 

факт поставя лидера в позиция, която предполага най-ниска ефективност на 

неговата дейност (включеност в дейностите, процесите и по отношение на 
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хората). Очакваната и необходима организационна намеса от страна на лидера 

отсъства или закъснява като проява в нужния за организацията момент. 

Фактически или привидно за хората в организацията необходимите решения не 

се вземат, а в някои случаи те могат да се окажат неактуални (Bass, 1998).  

Съществена особеност при възприемането на лидерското поведение 

произтичащо от компонентите на ненамесващото лидерство е дали то е проекция 

единствено от позицията на самия лидер, или от позицията на последователите в 

организацията. Проявите на лидерското влияние в този аспект ще притежават 

различни оценки – в първия случай поведение продиктуване от обмислено 

отношение към дейностите и хората, а във втория като оценка на конкретно 

лидерско поведение, която в общия случай се очаква да бъде незадоволителна и 

неудовлетворяваща личността. Поради това ненамесващият лидерски стил не 

следва механично и едностранчиво да бъде обясняван единствено с 

управленската и/или професионалната немощ на лидера. Изхождайки от 

максимата всеки да се справя със своите ангажименти  поражда и съответните 

отговорности, може да бъде направен паралел с делегиращия стил (виж фиг. 4). 

При него е налице отсъствие от практикуването на някои дейности, за чиято 

отговорност е натоварен друг лидер, но приликите свършват дотук. Обикновено в 

организации, където решаваната проблематика е разнородна, строго специфична 

и се изисква експертиза, висшите ръководители делегират правомощия. В този 

случай лидерът избира принципа на упълномощаване на другите в съответствие с 

мястото на поста в йерархията и множеството отговорности, което предполага 

фокус върху конкретни приоритети, а този подход се приема за приемлив и водещ 

до желани резултати. 

Критичен за организациите е вторият вариант на оценка, свързващ се с 

физическото и психическото дезангажиране на лидера. То еднозначно се тълкува 

от хората като незаинтересованост и демонстрация на дистанцираност. Именно 

последната проява се възприема от всички в организацията (включително 

военната) като бягство или игнориране на персонална отговорност. Посочените 
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особености на практика поставят ненамесващото лидерство в категорията на 

дисфункционалните лидерски прояви в организациите.  

 

1.4. Оптимален профил в проявлението на лидерските стилове 

трансформиращ, транзакционен и ненамесващ  

 

Съществена особеност в работата на Бас е допускането лидерите да са 

носители, но в различна степен и на трите лидерски стила – трансформиращ, 

транзакционен и ненамесващ (Bass, 1998). Това е т.нар. пълен спектър на 

лидерското влияние. Различията в проявата на всеки от лидерските стилове, в 

съчетание с изграждащите ги компоненти, съставя съответния профил на 

лидерско влияние. Тяхната специфична изразеност формира на практика 

персоналния потенциал да изисква, коригира, напътства, вдъхновява, 

упълномощава, като в крайна сметка трансформира вярванията и нагласите на 

своите последователи в посока постигане на организационните цели. 

Въз основа на теоретичния анализ на трансформиращото лидерство и 

неговите характеристики Бас съставя оптималния профил на пълния спектър 

лидерството (фиг. 5). Най-значимите прояви, които съставляват основния предмет 

на организационния интерес, са заключени в сектора, съставен между 

ефективността на лидерското влияние, активността в действията и 

честотата в проявите на компонентите на лидерските стилове. Посоченият 

сектор е разположен в горната дясна част на фигурата. Първите две измерения 

(ефективност и активност) характеризират предимно трансформиращия и 

транзакционния лидерски стил. Третият показател – честотата на проявите на 

лидерската активност, е показан в дълбочина. Разположението на компонентите 

на лидерските стилове в дясната част на оста е индикатор за по-силно изразена 

честота в проявите на съответния компонент. 
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Оптималният профил на лидерското влияние определя спецификата на 

постигнатите резултати в дейността на самия лидер. Според Бас това осигурява и 

оценката на самите лидерски резултати, които по отношение на последователите 

предполагат полагане на допълнителни усилия в дейността, ръст на 

ефективността при изпълнението на задачите и удовлетвореност от съвместните 

усилия и постижения в работата (Bass & Riggio, 2006).  

Въз основа на изложеното може да се посочи, че всички компоненти на 

трансформиращия стил и част от транзакционния стил (представена от 

условно възнаграждение) се характеризират с най-висока степен на ефективност, 

активност и честота на съпровождащите ги прояви в сравнение с всички останали. 

В противовес на активните, пасивните прояви на лидерско влияние (изразяващи 

се с ненамесващия лидерски стил) се характеризират със слаба активност и по-

ниска ефективност, а честотата в проявите на лидерското им присъствие е рядка в 

сравнение с останалите лидерски стилове. 

Фигура 5. Оптимален профил на пълния спектър на лидерството 

(Цит. по: Bass & Riggio, 2006, p. 9) 
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Анализът на оптималния профил на пълния спектър на лидерството и 

неговите предимства предполага да бъдат изяснени и особеностите на 

субоптималния. Той може да бъде определен като огледален на оптималния по 

отношение на третото измерение – честота на проявите (фиг. 6).  

При субоптималния профил акцентите в лидерското присъствие са 

изместени към ненамесващото лидерство (компонентите пасивно управление на 

изключенията и избягващ ангажиране) и в известна степен върху 

транзакционното (отчитайки по-осезателното присъствие на дейности, 

характерни за компонента активно управление на изключенията). Промененият 

баланс в тежестта на проявите на компонентите на лидерските стилове на свой 

ред модифицира профила на лидерското поведение и на практика процеса на 

влияние върху последователите. Доминиращото усещане у хората ще се 

характеризира с липса на очакван контакт с лидера им, отсъствие на съвместност 

в усилията и подкрепа в начинанията на организацията. Тези индикатори по-скоро 

се оценяват като разочароващи, което не подхранва усещането им за смисъл в 
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Фигура 6. Субоптимален профил на пълния спектър на лидерството 

(Цит. по: Bass & Riggio, 2006, p. 10) 

 



 
42 

дейността. В резултат на такова лидерско присъствие в незадоволителна степен 

се осигурява постигането на организационния интерес, а самото поведение може 

да бъде класифицирано като дисфункционално. Посочената особеност, 

произтичаща от субоптималния профил на пълния спектър на лидерството, би 

следвало да се окаже нехарактерна и неочаквана като вид лидерско присъствие 

от самите лидери и техните последователи в армията. Следвайки добрите 

практики, служещите в системата на сигурността и отбраната традиционно 

споделят принципите на егалитаризма, а постигането на заложените резултати и 

на практика победата в боя е резултат най-вече на целенасочеността, 

решителността, широтата на възгледите, инициативността, креативността и 

себеотрицанието14. Самата природа на егалитаризма предполага инвестирането 

на усилия, персонално отношение към хората и решаваните задачи за 

осигуряване на благополучието на последователите. Съществена особеност на 

егалитаризма е, че хората са склонни да се социализират по един критичен за 

военната организация признак – споделянето на общи ценностни ориентации. 

Високо ценени прояви са честността, справедливостта, отговорността и 

взаимопомощта между военнослужещите – фактори, които изцяло са 

продиктувани от армейските нравствени ценности (ADRP 6-22, 2012; CF Leadership 

Institute, 2003). Тези особености предполагат по-скоро отхвърляне на 

ненамесващия лидерски стил като потенциално неконструктивен и на практика 

незначим във всички аспекти на проявата му във военна среда. 

 

  

                                                      
14 Позицията се потвърждава от резултатите в изследвания на военната среда, където установените водещи 
ценности са егалитаризмът, интелектуалната автономност и включеността. По-подробно виж: Димитров, 
Димитър. Адаптиране на въпросника за организационните ценности на Шалом Шварц във военна среда. – В: 
Военен журнал, 2013,№ 4. 
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Втора глава  

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

2.1. Съдържание на скалите и субскалите на Многомерния въпросник за 

лидерски стил MLQ 5x 

 

Дългогодишната работа на Бърнард Бас, а впоследствие и в сътрудничество 

с Брус Аволио (от 1985 до 2006 г.) води до създаването на широкодискутирания в 

научните среди инструмент за оценка на лидерския стил – Многомерен въпросник 

за стил MLQ 5x, който бързо придобива популярност в различни организации по 

света (Avolio & Bass, 2004; Bass & Riggio, 2006). Въпросникът операционализира 

теоретичния модел за трансформиращото лидерство, като оценява пълния 

спектър на лидерството, определен от съответните компоненти и формиращ 

потенциала на лидера за влияние върху последователите в субординационната 

верига.  

Принципно подходите за оценяване на лидерите са два – този на 360-

градусовата обратна връзка и на самооценката. При първия метод лидерът се 

оценява от всички в командната (управленската) верига – висшестоящи, 

нисшестоящи, равни по длъжност, включително чрез самооценка, като се добива 

пълна представа за истинската тежест на лидерското влияние в организацията. 

Вторият метод осигурява информация за това как самият лидер възприема 

персоналното си влияние върху последователите. Методът на самооценката 

осигурява съществена информация за конкретния лидер, но липсата на обратна 

връзка от другите в йерархията предполага и известни ограничения за реалния 

лидерски потенциал в практикоприложен аспект (Bass, 1998; Avolio & Bass, 2004; 

Avolio, 2011; Ригио, 2006).  

Версиите на въпросника MLQ 5x след 1990 г. осигуряват възможност да 

бъдат измервани и вложените усилия от страна на лидера (т.нар. резултати от 
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лидерското влияние). Настоящата стандартизация на Многомерния въпросник за 

лидерски стил MLQ 5x е проведена с версията му, съдържаща 45 айтъма. 

Лидерските стилове (трансформиращ, транзакционен и ненамесващ), както и 

деветте им структуриращи компонента се описват посредством 36 айтъма, а 

останалите айтъми съставляват компонентите на лидерските резултати (фиг. 7 и 

табл. 2). Общият брой на скалите и субскалите (включително резултатите от 

дейността на лидерите и производната скала „харизма“) е 16. 

 

Фигура 7. Структурен модел на Многомерния въпросник за лидерски стил  
MLQ 5x  

(Цит. по: Avolio & Bass, 2004) 
 

Изхождайки от информацията във фигура 7, е съставена таблица 2, където 

са публикувани конструктите на лидерските стилове (трансформиращ, 

транзакционен, ненамесващ), техните съставни компоненти и лидерските 

резултати (резултатите от лидерското влияние). Лидерските резултати се състоят 

от три компонента: допълнителни усилия, ефективност и удовлетвореност. 

Допълни-
телни 
усилия 

Ефектив-
ност 

Удовлет-
вореност 

ВИД 

ЛИДЕРСКО 

ВЛИЯНИЕ

Трансформиращо 

Идеализиращо влияние 
(като характерно качество)

Идеализиращо влияние 

(като поведение)

Вдъхновяваща мотивация

Интелектуална стимулация

Индивидуален подход

Транзакционно

Условно възнаграждение

Активно управление 

на изключенията

Ненамесващо

Пасивно управление 

на изключенията

Избягващ ангажиране
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Таблица 2. Съдържание на скалите и субскалите на въпросника MLQ 5x  

и лидерските резултати 
 

Скали на 

въпросника 

Субскали на лидерския стил 

1 2 3 4 5 

Трансформиращ 

Идеализи-

ращо 

влияние 

като 

характерно 

качество  

 

Идеализи-

ращо 

влияние 

като 

поведение 

Вдъхновява-

ща 

мотивация 

Интелек- 

туална 

стимулация 

Индивиду-

ален подход 

Харизма 

Транзакционен 

Условно  

възнаграж-

дение 

Активно  

управление 

на изклю- 

ченията 

– – – 

Ненамесващ 

Пасивно  

управле- 

ние на 

изключени-

ята 

Избягващ  

ангажиране 
– – – 

Лидерски 

резултати 

Допълни-

телни 

усилия 

Ефектив-

ност 

Удовлетво-

реност 
– – 

 

2.1.1. Трансформиращ лидерски стил (Trf L Style)15 

 

Трансформиращото лидерство е процес на повлияване, в който лидерите 

успяват да променят асоциациите и представите на последователите си за 

конкретни цели. Постигнатите резултати в дейността се възприемат като 

съвместни, като на практика и двете страни имат основание да се чувстват 

победители. Трансформиращите лидери се отличават със забележима активност, 

личностно присъствие и находчивост, които са в основата на визията им за 

организационния успех. Техните действия се основават на високия морал и 

                                                      
15 В скоби са посочени съкратените наименования на скалите и субскалите на лидерските конструкти и компоненти, 
които предстои да бъдат използвани в изложението. 
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етичност, а те самите са в позицията на модел за подражание на останалите (Bass, 

1998). 

Субскалите на трансформиращия лидерски стил според Аволио и Бас (Avolio 

& Bass, 2004) са следните: 

 Идеализиращо влияние като характерно качество (II-A). Отнася се до 

лидерския потенциал да въздейства върху другите посредством съвместното 

усещане за гордост въз основа на институционалната и организационната 

свързаност. Трансформиращите лидери са в състояние да минимизират 

собствените си интереси в името на успеха на групата. Действията им будят 

уважение и доверие, което на практика допълва силата и увереността в лидера.  

 Идеализиращо влияние като поведение (II-В). Определя умението на 

лидера да изразява собствените си ценности и техните проекции върху взетите от 

него решения в хода на изпълнение на задачите, като повлиява общото усещане 

за свързаност. Тези лидери са уважавани, добре приемани и развиват доверие 

към себе си. Идеализиращото влияние е насочено най-вече към трайно 

спечелване на упованието на последователите с конкретни действия. Лидерът 

локализира потенциалните рискове и информира своите последователи. 

Съвместните усилия водят до преодоляване на проблемите, постигайки 

организационната цел. Личният пример, граден върху основополагащи 

организационни допускания, издига етичността, а на следващ ред формира 

индивидуалните и организационните ценности. Компонентите идеализиращо 

влияние като характерно качество и идеализиращо влияние като поведение 

съставляват цялостното идеализиращо влияние (харизма) на лидера. 

 Вдъхновяваща мотивация (IM). Изразява потенциала на лидера да 

трансформира готовността на последователите си за действие в съответствие с 

приоритетите в развитието на организацията. 

 Интелектуална стимулация (IS). Дефинира готовността на лидера да 

стимулира последователите си за намиране на нетрадиционни решения в отговор 

на предизвикателствата на деня. 
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 Индивидуален подход (IC). Характеризира умението на лидера да приема 

последователите си като зрели, самостоятелни индивиди, на които създава 

условия за учене и индивидуален растеж в организацията. 

  

2.1.2. Транзакционен лидерски стил (Trsa L Style) 

 

Транзакционното лидерство е процес на конструктивна обмяна на 

ангажименти, супервизиране на дейности и намеса в изпълнението при 

вероятност от допускане на грешки от другите. Конструктивното начало се отнася 

до стимулирането на поведението и действието на последователите, а 

корекцията на вероятните грешки изисква активност в търсенето и поправянето 

им в процеса на изпълнението. Субскалите на транзакционния лидерски стил са 

две: 

 Условно възнаграждение (CR). Определя процеса на откриване на 

очакванията на последователите и предлагане на конкретни стимули в отговор на 

техните усилия за изпълнение на поставените задачи.  

 Активно управление на изключенията (MbE-A). Свежда се до процеса на 

активен мониторинг при изпълнение на всички дейности и последователи в 

организацията. Близкият контрол цели откриване на грешки или слабости. При 

локализиране на такива, отнасящи се на практика до отклонение от заложените 

стандарти или очакваното поведение лидерът се намесва с указания и/или 

санкции. Преценката произтича от лидера, който определя времето и мястото на 

намеса в дейността.  
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2.1.3. Ненамесващ лидерски стил (Non-Int L Style) 

 
 

Третият вид лидерски стил се отличава с дистанцираност към хората, 

дейностите и процесите. Не се осъществява близък мониторинг на изпълнението 

от екипите, а възникващите затруднения се отлагат или не се решават системно. 

Ненамесващото лидерство се характеризира с избягване поемането на 

специфични ангажименти и отговорности към дейностите в организацията и 

служещите (работещите) в нея. Освен дистанциране от процесите в организацията 

често е налице и спад в мотивацията за работа у последователите. Водещата 

причина се свързва с липсата на разбиране и заинтересованост от предвиждане и 

свързване на организационните цели с очакванията и стремежите на 

последователите. Такова лидерско поведение често се отъждествява и с 

неангажираност спрямо всичко и всички в организацията. 

Субскалите на ненамесващия лидерски стил са: 

 Пасивно управление на изключенията (MbE-P). Мониторингът на 

изпълнението на дейностите от последователите се осъществява от лидера, който 

се намесва само в случай на крайна необходимост и то по собствена преценка. 

 Избягващ ангажиране (L-F). Лидерското влияние е дистанцирано от 

дейностите, откъснато е от ангажиментите и проблемите в организацията. 

Отсъства системен мониторинг на изпълнението, а възникващите проблеми в 

дейността на хората често не попадат в обсега на лидерското внимание, поради 

което не са обект на оценка и готовността за намеса отсъства.  
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2.1.4. Резултати от лидерското въздействие 

 

Трансформиращото и транзакционното лидерско въздействие се свързват с 

най-мощните инструменти за въздействие върху хората в организацията. При 

самооценяващите се лидери оценката за постигнатите резултати е отражение на 

собствената им представа за степента на въздействие върху последователите, а 

постигнатите резултати са мерило за техните усилия. 

Субскалите на резултата от лидерското влияние са: 

 Допълнителни усилия (Еx-Еff). Показват степента, в която 

последователите са повлияни от лидерските активности, за да вложат повече 

усилия в постигането на целите. 

 Ефективност (Eff). Оценява степента на успешно лидерско 

взаимодействие с последователите при организирането и изпълнението на 

задачите. 

 Удовлетвореност (Sat). Измерва степента на задоволство на лидера от 

изпълнените намерения и постигнатите цели. 

 

2.2. Методи 

 
 

Изходната концептуализация на въпросника MLQ (5x), разработена от 

Бърнард Бас (Bass, 1985 по Avolio & Bass, 2004), се свързва с двата лидерски стила 

– трансформиращ и транзакционен, които включват общо седем лидерски 

конструкта – харизма, вдъхновяващ, интелектуална стимулация, индивидуален 

подход, условно възнаграждение, управление на изключенията, избягващ 

ангажиране. Отчитайки факта от установената висока корелация между 

компонентите харизма и вдъхновяващ, Бас ги запазва в отделни скали поради 

концептуалната им разлика. Според него по своя смисъл идеализиращото 

влияние (харизмата) се отнася до процеса на повлияване – резултат от 



 
50 

характерното излъчване на личността на лидера, където той служи като модел на 

поведение. Това специфично и впечатляващо поведение се характеризира с 

персонален магнетизъм и проява на възхищение, уважение и доверие от 

последователите.  

От своя страна компонентът вдъхновяващ е носител на мотивираността и 

усещането за перспектива в настоящите и бъдещите активности, оказвано от 

лидера върху другите. По този начин Бас смята, че лидерът на практика осигурява 

на последователите си смисъл и предизвикателство в начинанията. Следвайки 

пътя на демонстрация на собствените си ценности и проекциите им върху взетите 

от него решения в хода на изпълнение на задачите, той всъщност повлиява 

общото усещане за свързаност между членовете на екипите (Bass & Riggio, 2006).  

На следващо място при оценката на варианта за петфакторната версия на 

въпросника (Bycio, Hackett and Allen, 1995) се установява висока корелация между 

субскалите на трансформиращото лидерство, но ниска корелация с резултатите от 

дейността на лидерите. Развитието на научноизследователските търсения на Бас 

и колектив (от 1985 до 1999 г.), както и успоредните изследвания на други автори 

единствено потвърждават тежестта на първоначалната версия на въпросника MLQ 

(Form 1) от 1985 г. с някои допълнения, които са намерили своето проявление в 

настоящата версия – MLQ 5x (Avolio & Bass, 2004). 

Психометричните свойства на въпросника MLQ 5x са успешно потвърдени с 

извадка от над 7000 респонденти в САЩ (Avolio & Bass, 2004). Получената 

надеждност (вътрешната съгласуваност) по всички скали е със стойност α ≥ 0,80. 

Въпросникът е успешно адаптиран в Европа (Германия, Франция, Финландия, 

Великобритания, Испания, Полша и др.), а също и в Южна Корея, Океания (има се 

в предвид Австралия и Нова Зеландия), Канада и т.н. В някои изследвания се 

докладват затруднения в потвърждаването на пълната структура от девет фактора 

на въпросника (Bycio et all, 1995; Den Hartog, Van Muijen and Koopman, 1997; 

Tejeda, Scandura and Pillai, 2001). Според анализа на Антонакис и колектив 

(Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam, 2003) несъответствията могат да се дължат 
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на високата хетерогенност в извадките на изследваните лидери в отделните 

култури и по отношение на особеностите на дейностите в различните 

организационни нива. Налице е зависимост между субскалите в отделните 

лидерски стилове, чийто коефициент на корелация обикновено е r ≥ 0,5. Авторите 

съобщават и за възможността някои от скалите в деветфакторната структура на 

въпросника да бъдат допълнително групирани (на идеализиращото влияние, а в 

някои случаи и в комбинация с вдъхновяващата мотивация) поради наличието на 

специфични културни и организационни фактори. Посочените особености се 

споделят като възможност и като реална находка от страна на Бас и Ригио (Bass & 

Riggio, 2006). 

Авторите на последната ревизия на въпросника (MLQ 5x) Аволио и Бас (Avolio 

& Bass, 2004) посочват съдържанието на скалите и изграждащите ги субскали на 

въпросника. Вариациите в подходите към изследването на факторната структура 

на въпросника предполагат различен състав изходна факторна структура. Те се 

свеждат до два подхода: първият – установяване на лидерските конструкти, а 

впоследствие и на техните компоненти; вторият – установяване на лидерските 

компоненти, от които да бъдат изведени и изграждащите ги лидерски конструкти. 

Анализът на структурата и взаимовръзките между компонентите предполага 

цялостна оценка на параметрите специфициращи емпиричния апарат.  

Началната адаптация на въпросника във военна среда у нас започва през 

2010 – 2011 г. с 212 офицери, като са потвърдени неговата валидност и факторната 

му структура (Димитров и Карастоянов, 2012). Там след установяване на пълния 

състав на субскалите е потърсено потвърждение на съответните скали на 

лидерските стилове (втори вариант). В настоящата стандартизация е избран 

алтернативният вариант (първи вариант). Първо, да бъдат установени скалите, 

съставляващи лидерските конструкти трансформиращ, транзакционен и 

ненамесващ, а като втора стъпка – и на структурните компоненти, които ги 

изграждат. Получените статистически данни и приложените процедури 
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потвърждават целесъобразността на подхода, а публикуваните по-долу резултати 

демонстрират проявлението на лидерското влияние във военна среда. 

Потенциалът на теорията за трансформиращото лидерство в съчетание с 

получените резултати от адаптацията на въпросника продиктува необходимостта 

от задълбочаването на анализа. В резултат на срещите и разговорите в научната 

общност и в учебна среда с различни аудитории, както и споделената визия за 

настоящите и бъдещите перспективи пред военното лидерство у нас, интересът 

към темата за трансформиращото лидерство продължи да нараства. Възникна 

необходимостта от задълбочаване на изследванията, като се съставят и 

публикуват съответните референтни стойности, отразяващи специфичните 

измерения при ползването на въпросника за трансформиращото лидерство MLQ 

5x във военна среда и у нас. Получените данни могат да са от полза не само за 

изследователите и специалистите, но и в командната практика на офицерите. 

Особено индикативен за нас е проявеният интерес от офицерите, обучаващи се в 

магистърските програми „Стратегическо ръководство на отбраната и 

въоръжените сили“, „Организация и управление на военни формирования на 

оперативно ниво”, както и в курсовете „Стратегически курс“, „Мениджмънт на 

отбраната“, „Военно лидерство“ и други във Военна академия „Г. С. Раковски“ 

през последните години (от 2011 до 2014 г.). 

Използваната версия на въпросника MLQ 5x съдържа 45 айтъма (Avolio & 

Bass, 2004). Избраният метод е самооценка. Изследваните лица оценяват всяко от 

твърденията със скала тип „Ликерт”. Приложено е право кодиране посредством 

следната инструкция:  

Ако дадено твърдение изобщо или никога не съвпада с Вашите 

предпочитания, оградете с кръг 0; ако „Рядко” съвпада с Вашите 

предпочитания, оградете с кръг 1; ако „Понякога” съвпада с Вашите 

предпочитания, оградете с кръг 2; ако „Често“ съвпада с Вашите 

предпочитания, оградете с кръг 3; ако „Почти винаги, ако невинаги“ съвпада с 

Вашите предпочитания, оградете с кръг 4. 
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Пояснено е, че зад думата „други” следва да се възприемат равнопоставени, 

висшестоящи, последователи, сътрудници и/или всички, като се използва 

посочената скала за избор на отговорите. 

 

2.3. Статистически анализ 

Използваният статистически пакет е SPSS 19. Методите на анализ включват 

корелационен анализ (Pearson correlation), факторен анализ (PCA), дисперсионен 

анализ (ANOVA), оценка на вътрешната съгласуваност по метода на Кронбах 

(Cronbach`s Alpha). Заложените методи предполагат да бъдат получени 

съответните изследователски резултати, които ще осигурят информация по 

отношение на всички необходими променливи: състав на скалите и субскалите на 

въпросника, средните и референтните стойности съобразно изследваните социо-

демографски фактори. 

 

2.4. Изследвани лица 

 

В изследването участват офицери в различни форми на обучение във 

Военна академия „Г. С. Раковски“ през 2012 и 2013 г. Общият брой изследвани 

лица е 363 и включва единствено офицери. От тях 90,6% са мъже, а 9,4% – жени; 

средната възраст е 38,8 години; старшите офицери са 61,4%, а 38,6% са младши. 

Изследваните лица се определят допълнително и от следните характеристики: 

вид въоръжени сили (СВ – 59,2%, ВВС – 34,7%, ВМС – 6,1%), кариерно поле 

(командно – 39,4%, логистика – 17,9%, комуникационно – 14,3%, административно 

– 13,2%, професионално – 15,2%), управленско ниво (стратегическо – 20,7%, 

оперативно – 22,3%, тактическо – 39,7%, слушател във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ – 17,4%). 
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2.5. Цел и задачи на изследването 

 

Важността от проучването е продиктувана от факта, че Многомерният 

въпросник за лидерски стил MLQ 5x е инструментариум за обхватно изследване 

на лидерския стил във военна среда (офицери от всички управленски нива, 

сержанти и войници) и в бизнеса (мениджъри с различен управленски ранг). Той 

разполага с необходимата теоретична основа и емпирична база от резултати, а 

оценката на получените стойности ще осигури база за по-задълбочена оценка на 

лидерския потенциал.  

Вземайки предвид посочените възможности, целта на настоящето 

изследване изисква да бъде стандартизиран за военна среда Многомерният 

въпросник за лидерски стил MLQ 5x, като се посочат средните и референтните 

стойности за офицерите. 

Постигането на целта изисква решаването на следните три изследователски 

задачи: 

 Посредством факторен анализ да се оценят и анализират скалите и 

субскалите на въпросника MLQ 5x. 

 Да се потвърди вътрешната консистентност на въпросника MLQ 5x 

посредством: 

– анализ на вътрешната консистентност на скалите и субскалите. 

– анализ на свързаността на структурните компоненти на въпросника 

MLQ 5x. 

 Да бъдат изчислени средните и референтните стойности по всички скали 

и субскали на въпросника съобразно с предварително заложените социо-

демографски данни. 
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2.6. Изследователска хипотеза 

 
 

Всеки изследователски апарат в полето на психологията при своето 

създаване, освен теоретичните допускания, отчита и особеностите, произтичащи 

и от съответните културни различия и/или организационна специфика. Затова е 

необходимо да бъде потърсено потвърждение за работоспособността на 

емпиричния инструментариум във всяка култура и/или субкултура, където той 

предстои да се прилага. Изследователската хипотеза в настоящето изследване ще 

търси потвърждение на допускането за работоспособността на Многомерния 

въпросник за лидерски стил MLQ 5x във военна среда с извадка само от офицери 

във Въоръжените сили на Република България по отношение на състава на 

изграждащите го конструкти на лидерския стил и техните компоненти. 
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Трета глава  

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

3.1. Факторна структура на Многомерния въпросник за лидерски стил  

MLQ 5x 

 

Анализът на факторната структура на въпросника е от ключово значение, 

защото чрез него се очаква потвърждение за състава структурата на въпросника и 

съответствие с теоретичните допускания. Съобразно избрания подход за оценка 

на въпросника MLQ 5x анализът на факторната структура протича в следната 

последователност: 

Първо. Установяване на скалите на лидерските стилове – трансформиращ, 

транзакционен и ненамесващ: 

– извеждане субскалите на трансформиращия лидерски стил; 

– извеждане субскалите на транзакционния стил; 

– извеждане субскалите на ненамесващия лидерски стил. 

Второ. Установяване субскалите на резултатите от дейността на 

лидерите. 

Във връзка с избрания подход е необходимо да бъдат посочени следните две 

особености: 

 Първичният анализ се отнася до оценка на лидерските конструкти 

трансформиращ, транзакционен и ненамесващ и включва всички референтни 

айтъми (общо 36), заложени от авторите на въпросника MLQ 5x Брус Аволио и 

Бърнард Бас (Avolio & Bass, 2004). 

 Вторичният анализ е насочен към извличане на съставните компоненти 

на всеки от стиловете, а включените айтъми са резултат на изведените от 

първичната оценка. На следващ ред е оценката на субскалите на лидерските 

резултати, които се състоят от девет айтъма (Avolio & Bass, 2004). 
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За разкриване на факторната структура е използван обяснителен факторен 

анализ. Извличането на факторите е осъществено по метода на главните 

компоненти. При оценката на извлечените компоненти в n-мерното пространство 

са използвани методите на ортогоналната и късоъгълната ротация. 

Резултатите са изведени в таблици 3 – 5, 7 – 12, 14 – 18, като са посочени броят и 

частичното съдържание на айтъмите, факторното им тегло, обяснителната 

дисперсия, валидността на вътрешната съгласуваност (вътрешната валидност) на 

скалата, изчислена по метода на Кронбах (Cronbach`s Alpha) и обозначена с индекс 

„α”. Представянето на получените резултати за факторната структура на 

Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5x ще започне с първичния 

анализ, а именно – установяване на конструктите на лидерския стил, чиято мярка 

са съответните скали на въпросника. 

3.1.1. Установяване скалите на лидерските стилове трансформиращ, 

транзакционен и ненамесващ 

 

Установяването на скалите на въпросника първоначално изисква оценка на 

едномерността на измерваната величина преди провеждането на същинския 

факторен анализ (Калинов, 2010). За целта самият анализ е осъществен по метода 

на главните компоненти без приложена ротация (Харалампиев, 2007). Така 

посоченият вариант на факторен анализ е с обяснителна дисперсия от 63,06%, 

като по този начин описва значителна част от вариациите в анализа. В случая KMO 

and Bartlett`s Test (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) е със стойност 

0,898, което е индикатор за приемлива извадкова адекватност. Стойностите в 

матрицата по отношение на показателя Anti-image Correlation са над 0,779, което 

на свой ред е индикатор за приемливо включване на променливите в анализа. 

Общият брой на получените фактори е 10. Водещият фактор се описва от всички 

айтъми и притежава приемливи тегла чиито стойности са над 0,31. Този факт даде 

основание да предположим, че е налице едномерност по отношение на 

измерваната величина лидерски стил. 
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Задълбочаването на анализа има за цел да се изследва предположението 

за няколко корелиращи се помежду си скали – на трите лидерски стила. За целта 

избрахме отчитането на три фактора, отново с участието на всички 36 айтъма. 

Всяка факторна матрица бе подложена на ортогонална ротация. Очакването бе 

скалите на лидерските стилове да се потвърдят и да са в корелация помежду си. 

 

Таблица 3. Описание на айтъмната структура на фактор 1 
 

Скала 

Трансформиращ лидерски стил 

Фактор 1 α = 0,866 

Обяснена дисперсия 

22,28% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t13:  ,732 

Айтъм t9:  ,706 

Айтъм t26:  ,699 

Айтъм t14:  ,672 

Айтъм t36:  ,666 

Айтъм t25:  ,609 

Айтъм t10:  ,603 

Айтъм t34:  ,587 

Айтъм t21:  ,528 

Айтъм t15:  ,512 

Айтъм t32:  ,503 

Айтъм t30:  ,486 

Айтъм t6:  ,386 

Айтъм t29:  ,389 

Айтъм t19:  ,291 

Айтъм t31:  ,509 

Айтъм t23:  ,436 

Айтъм t8:  ,375 

Айтъм t18:  ,299 

Общ брой айтъми – 19 

Получените резултати за всеки от факторите са посочени съответно в 

таблици 3, 4 и 5. Фактор 1 се описва с 19 от всичките възможни 20 айтъма. 

Обяснителната дисперсия е над 22% – факт, който подчертава тежестта на 

оценяваната променлива. Единствено айтъм 2 прави изключение поради липса на 
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адекватно тегло (под 0,25). Оценката за тежестта на неговото участие във 

факторите доведе до решението той да бъде елиминиран. Анализът на 

съдържанието на айтъмите16 ни позволи да направим заключението, че те 

съответстват по съдържание и описват скалата на трансформиращия лидерски 

стил. 

Получените резултати за фактор 2 и 3 включват айтъмите съответно на 

скалите на ненамесващия (табл. 4) и транзакционния (табл. 5) лидерски стил. 

Анализът на групирането и съдържанието на айтъмите доведе до потвърждаване 

на същностните характеристики на двата посочени стила. Айтъмната локация и 

тежест не наложиха изключване на други айтъми (освен айтъм 2) в настоящия 

факторен анализ. Обяснената дисперсия съответно е 9% и 8%, които по своята 

представеност могат да бъдат оценени като приемливи. 

 

Таблица 4. Описание на айтъмната структура на фактор 2 
 

Скала 

Ненамесващ лидерски стил 

Фактор 2 α= 0,768 

Обяснена дисперсия 

8,92% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t20:  ,732 

Айтъм t12:  ,707 

Айтъм t28:  ,668 

Айтъм t5:  ,657 

Айтъм t7:  ,636 

Айтъм t3:  ,593 

Айтъм t33:  ,542 

Айтъм t17:  ,252 

Общ брой айтъми – 8 

Получените резултати могат да бъдат приети за силен индикатор в посока 

потвърждаване разпознаването на трите скали, които във въпросника формират 

съответно и лидерските стилове трансформиращ, транзакционен и ненамесващ. 

По-голяма част от участващите айтъми със своите тегла, които са със стойности над 

                                                      
16 Формулировката на айтъмите не се публикува, в съответствие с изискванията на лицензното 
споразумение с Mind Garden, Inc. 
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0,5, са приемливо потвърждение за надеждността на приложената статистическа 

процедура за оценка. 

 

Таблица 5. Описание на айтъмната структура на фактор 3 
 

Скала 

Транзакционен лидерски стил 

Фактор 3 α= 0,735 

Обяснена дисперсия 

7,77% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t22:  ,677 

Айтъм t24:  ,671 

Айтъм t27:  ,618 

Айтъм t4:  ,587 

Айтъм t11:  ,551 

Айтъм t16:  ,402 

Айтъм t35:  ,315 

Айтъм t1:  ,280 

Общ брой айтъми – 8 

 

Таблица 6 съдържа стойностите от компонентната корелационна матрица 

между трите фактора в анализа. Оценката на резултатите в корелационната 

матрица показа ниска положителна корелация (r = 0,31) между скалите на 

трансформиращия и транзакционния стил, както и ниска отрицателна (r = –0,35; r 

= –0,22) корелация с фактора, описващ ненамесващото лидерство. Принципните 

характеристики, заложени в теоретичните допускания, са потвърдени с вида и 

степента на установените корелационни коефициенти. Този резултат, както и 

посочените в текста, подкрепят предположението за едномерност и наличие на 

съответните взаимовръзки между скалите. 
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Таблица 6. Коефициенти на корелация в компонентната матрица на факторния 

анализ 
 

Компоненти Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Фактор 1 1   

Фактор 2 - 0,35 1  

Фактор 3 0,31 - 0,22 1 

 

 

3.1.2. Установяване субскалите на трансформиращия лидерски стил 

 

След потвърждаването на трите скали на въпросника, описващи лидерските 

стилове, бе направена оценка на съдържанието на изграждащите ги компоненти 

чрез субскалите, които ги описват. Последователният анализ на всеки от стиловете 

се очаква да осветли вида и съдържанието на компонентите на лидерския стил. 

 

3.1.2.1. Установяване на производната субскала харизма 

 

Първоначално действията се насочиха в посока оценка на съдържанието на 

субскалите на трансформиращия лидерски стил. В теоретичен план харизмата е 

основна характеристика на трансформиращия лидерски стил, като освен това е 

производна от определено съчетание на компонентите на айтъмите и субскалите 

на този стил. За целта в ролята на променливи във факторния анализ бяха 

въведени всички айтъми, за които беше установено, че описват трансформиращия 

лидерски стил. Приложена бе ортогонална ротация за извличане на двуфакторна 

структура. Причината за това се основава на предварителния анализ на данните с 

5, 4, 3 и 2 фактора, като последният се оказа най-обещаващ от статистическа 

гледна точка. Този факт осигури възможността да се направи допускането за 

наличието на два неедномерни фактора, единият от които да съдържа белезите 

на харизмата в лидерското начало. Получените резултати отчитат, че моделът е 

сполучлив. Параметрите на избрания факторен анализ описват 42,50% от 

вариациите. В този случай KMO and Bartlettʾs Test е със стойност 0,892, което е 

положителен индикатор за приемлива извадкова адекватност. От извлечените 
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два фактора теглото на всеки от включените айтъми е със стойност над 0,41. 

Логическият анализ на включените 10 айтъма във фактор 1 доведе до отчитане 

съдържанието на характеристиките, свързващи се с харизматичното влияние, а 

за фактор 2 – на характеристиките на индивидуалния подход и интелектуалната 

стимулация. Отстранени са айтъми 18 и 23 поради липса на приемливо айтъмно 

тегло, както и в съответствие с изискванията за работа с въпросника MLQ (5x), 

защото смислово не се отнасят по принадлежност към мястото си на локация в 

установените фактори (Avolio & Bass, 2004). Данните в таблица 7 илюстрират 

представените оценки и са база, на чиято основа се потвърждава присъствието на 

производната субскала харизма в анализа вследствие на айтъмния анализ. 

 

Таблица 7. Описание на айтъмната структура на субскала харизма 
 

Айтъми 

Факторни компоненти 

Фактор 1 

Харизма 

Факторни тегла 

Фактор 2 

Интелектуален 

подход 

и интелектуална 

стимулация 

Факторни тегла 

Айтъм t26:  ,825  

Айтъм t9:  ,779  

Айтъм t13:  ,737  

Айтъм t14:  ,607  

Айтъм t25:  ,549  

Айтъм t10:  ,537  

Айтъм t36:  ,533  

Айтъм t34:  ,467  

Айтъм t21:  ,412  

Айтъм t6:  ,410  

Айтъм t29:  ,750 

Айтъм t31:  ,654 

Айтъм t19:  ,646 

Айтъм t8:  ,548 

Айтъм t30:  ,545 

Айтъм t32:  ,507 

Айтъм t15:  ,453 

Общ брой айтъми: 10 7 
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3.1.2.2.  Установяване на субскалите, съставящи харизмата 

 

Следващата стъпка изисква установяване на структурата на 

субкомпонентите на харизмата. В анализа са включени всички 10 айтъма на 

фактор 1, както са посочени в таблица 7. Избрана бе късоъгълна ротация поради 

очакването компонентите да са в корелация помежду си. Факторният анализ се 

описва с 64,59% от вариациите, а KMO and Bartlett`s Test е със стойност 0,849, 

което представлява положителен индикатор за приемлива извадкова 

адекватност. 

В таблици 8, 9 и 10 са представени основните резултати от анализа на 

айтъмите и изведените фактори. Получените три фактора се характеризират с 

добра, но различно изразена обяснителна дисперсия. Анализът на групираните 

айтъми, изграждащи факторите, потвърди състава на субскалите – вдъхновяваща 

мотивация, идеализиращо влияние като поведение и идеализиращо влияние 

като характерно качество, съответстващи на фактор 1, 2 и 3. Като локация 

айтъмите отговарят на съответните компоненти на скалите и при сравняването им 

– със зададените от авторите на въпросника Аволио и Бас (Avolio & Bass, 2004, 

р.110-111). Съществена особеност е айтъмният строеж на субскалата 

вдъхновяваща мотивация (табл. 8). Статистическите показатели – обяснителна 

дисперсия 41,37% и високи айтъмни тегла над 0,584, при максимален брой 

включени айтъми (четири от четири възможни) – са индикатори за изключително 

силното присъствие и водещата позиция на компонента вдъхновяваща 

мотивация във факторния анализ.  

Съставът на скалите идеализиращо влияние като поведение и 

идеализиращо влияние като характерно качество се състои от айтъми с добре 

изразени тегла, а обяснителната вариация е общо над 23%. Всяка от тях се описва 

с по три айтъма (таблици 9 и 10). Тези данни позиционират скалата вдъхновяваща 

мотивация като водеща характеристика на харизмата в настоящия анализ.  
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Таблица 8. Описание на айтъмната структура на фактор 1 
 

Скала 

Вдъхновяваща мотивация 

Фактор 1 α = 0,779 

Обяснена дисперсия 

41,37% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t9:  ,854 

Айтъм t26:  ,826 

Айтъм t13:  ,748 

Айтъм t36:  ,584 

Общ брой айтъми – 4 

 

Таблица 9. Описание на айтъмната структура на фактор 2 
 

Скала 

Идеализиращо влияние като поведение 

Фактор 2 α = 0,511 

Обяснена дисперсия 

12,50% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t6:  0,990 

Айтъм t14:  0,569 

Айтъм t34:  0,359 

Общ брой айтъми – 3 

 
Таблица 10. Описание на айтъмната структура на фактор 3 

 

Скала 

Идеализиращо влияние като характерно качество 

Фактор 3 α= 0,770 

Обяснена дисперсия 

10,73% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t10:  ,828 

Айтъм t21:  ,813 

Айтъм t25:  ,720 

Общ брой айтъми – 3 

 

Данните в таблици 7, 8, 9 и 10 доказват не само съществуването на 

субскалата харизма, но и я поставят в позицията на централна характеристика на 

трансформиращия лидерски стил.  
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Първо, този производен компонент на практика обхваща айтъмите на 

субскалите идеализиращо влияние като характерно качество, идеализиращо 

влияние като поведение и вдъхновяваща мотивация. Те като компоненти на 

трансформиращия лидерски стил съдържат в себе си 12 от общо 18 айтъма в 

цялостния му анализ.  

Второ, тежестта на харизмата има и друга важна проява. Находката е 

съществена, тъй като е резултат на призмата, през която се възприема и оценява 

трансформиращото лидерство от българските офицери в настоящата извадка. 

Спецификата на организационния живот в армията и функционирането на хората 

в него съобразно заложените стандарти са уникални и нямат аналог с друга сфера 

от социалното обкръжение. Тази своеобразна уникалност на задълженията и 

убежденията на лидерите и техните последователи се отразява върху 

очакванията, конкретните възприятия и поведенчески активности на всеки 

военнослужещ. В резултат лидерите осъзнават ключовата си роля като модел за 

поведение, достоен за уважение, възхищение и доверие. Приобщаването на 

характеристиките на вдъхновяващата мотивация допълнително обогатява 

профила на харизмата за офицерите. Те приемат харизматичното начало във 

военната среда у нас да е носител и на ефекти, които да мотивират и вдъхновяват 

последователите си на основата на предизвикателства в работата и на оптимизъм, 

които се материализират в осигуряването на смисъл в практиките между лидер и 

последователи. Или този по-комплексен образ на харизматично-

вдъхновяващото лидерство е натоварен с повече отговорности и очаквания от 

страна на самите лидери по отношение на другите във военната среда.  

Трето, остава отворен въпросът за очакванията на самите последователи - 

дали и в каква степен действително биха очаквали изразено лидерско 

присъствие от такъв характер (харизматично-вдъхновяващ). Отговорът, 

макар и получен по индиректен път, сочи, че щом военните лидери в своето 

поведение залагат в харизмата си набор от по-широк спектър ефекти, измерващи 

се с идеализиращо влияние и вдъхновяващ, поведението им би могло да е 
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продиктувано в резултат на обучението и спецификата на работната среда. 

Същевременно това може да бъде и реакция по отношение на очакванията на 

хората от именно такова лидерско присъствие. Посочената особеност също 

следва да бъде анализирана. Отчитайки редица променливи като национална и 

организационна култура, специфика на настоящата подготовка при различните 

категории военнослужещи, работна среда и своеобразната ѝ динамика, 

икономически и социални особености и редица други – от офицерите ще се 

очаква да са в състояние да свързват посочените потенциални характеристики със 

специфично лидерско поведение, като реакция на съответните проявления. Дори 

нещо повече – от тях ще се очаква и да адаптират поведението си в зависимост от 

конкретната ситуационна определеност. Така например дефицитът на сигурност, 

предвидимост, персоналното усещане за двойственост в стандартите, 

перманентните организационни промени, отсъстващата или недобре 

структурираната визия, както и отсъствието на необходимата информираност за 

настоящето и перспективите пред формированието, профилът на националните 

културни измерения и т.н., биха провокирали прояви на песимизъм, неувереност 

и пасивност в дейността. Такъв резултат е неприемлив, защото е в противовес с 

армейските нравствени ценности и понижава на практика организационната 

ефективност. 

В конкретния случай удачна би била по-тясната връзка между лидер и 

последователи, като лидерът да осигурява повече информираност, увереност в 

собствените сили и много личен пример, натоварен с ясна визия за предстоящето, 

чистота, добронамереност и почтеност във взаимоотношенията. Проявления от 

подобен характер се очаква, самостоятелно или съвместно, да компенсират 

проявите на потенциални дефицити във възприятията на хората и нуждата от 

характерно лидерско присъствие. Затова системните и еднопосочни усилия, в 

съчетание с усещането за персонална реализация в полето на общите усилия, ще 

осигури повече смисъл в работата и на двете страни – лидери и последователи. С 

други думи, ефектите на харизмата в практиката на офицерите ще бъдат по-
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значими, щом е налице „златното“ сечение от прилагането в практиката на 

харизматично-вдъхновяващото лидерство от военните лидери, съобразно 

реалностите на времето и хората, които ще води лидерът. С това всъщност се 

свързва представата за харизмата у българските офицери, която се оказва 

натоварена с повече очаквания и отговорности от страна на самите военни лидери 

по отношение на техните последователи днес. 

 

3.1.2.3.  Установяване на субскалите „индивидуален подход“ и „интелектуална 

стимулация“ 

 

Данните в таблици 11 и 12 съдържат резултатите от втората група айтъми 

(фактор 2) от анализа на първа точка – установяване на производната субскала 

харизма (табл. 7). Айтъмите са 7. Изборът на късоъгълна ротация се определи от 

очакването участващите компоненти да са в корелация помежду си. Факторният 

анализ бе заложен да определи два фактора, като в този случай се описват 58,55% 

от вариациите, а KMO and Bartlett`s Test е със стойност 0,839, което също е 

положителен индикатор за приемлива извадкова адекватност. Представените 

данни предполагат анализът на факторите да продължи. 

 

Таблица 11. Описание на айтъмната структура на фактор 1 
 

Скала 

Индивидуален подход 

Фактор 1 α = 0,691 

Обяснена дисперсия 44,58% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t19:  ,837 

Айтъм t29:  ,773 

Айтъм t31:  ,445 

Общ брой айтъми – 3 
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Таблица 12. Описание на айтъмната структура на фактор 2 
 

Скала 

Интелектуална стимулация 

Фактор 2 α= 0,663 

Обяснена дисперсия 13,99% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t32:  ,690 

Айтъм t30:  ,422 

Айтъм t8:  ,269 

Общ брой айтъми – 3 

 

Установи се сравнително висока стойност на обяснената дисперсия, която е 

особено показателна по отношение на твърде силния фактор 1 – 44,58%, а фактор 

2 е с дисперсия 13,99%. На свой ред факторните тегла в първия случай също са с 

високи коефициенти, като варират от 0,445 до 0,837. Стойностите на айтъмите в 

изходната компонентна матрица са добре изразени с минимално тегло от 0,532. 

Този резултат подкрепи очакването ни за свързаност между оценяваните 

субскали, а изчисленият корелационен коефициент между двата фактора е 

умерено изразен със стойност r = 0,506. Наличните резултати са добра основа да 

бъдат разгледани и оценени съдържанието и разпределението на индикаторите 

във всеки фактор. 

Оценката на структуриращите айтъми в двете измерения на факторите ни 

позволи да обобщим, че първият от тях отчита характеристиките на компонента 

индивидуален подход (табл. 11), а вторият – на интелектуална стимулация 

(табл. 12). Изключен е айтъм 15 поради несъответствие на принадлежност към 

компонента индивидуален подход. По този начин всеки от двата компонента 

съдържа по 3 айтъма. Обобщавайки резултатите дотук, публикувани в таблици 8 

– 12, се потвърдиха структурата и съставът на компонентите, съставляващи 

трансформиращия лидерски стил.  

В търсене на допълнително потвърждение на получените резултати (петте 

субскали, съставящи скалата на трансформиращото лидерство) бе взето решение 

те да бъдат подложени отново на факторен анализ. Той би следвало да потвърди 

начина на групиране на самите субскали по отношение на производната субскала 
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харизма, както и да бъдат получени допълнителни данни, подкрепящи 

отношенията между субскалите на трансформиращото лидерство. За тази цел 

първоначално бяха изчислени средните стойности съобразно състава на 

изграждащите ги айтъми, посочени в таблици 8 – 12. Резултатите показаха 

приемливи стойности на коефициентите в анализа: KMO and Bartlett's Test – 0,765; 

добре изразена обща обяснена дисперсия – 73,21%; компонентна матрица – 

айтъмни тегла над 0,669. Първият фактор присъства със силно включване на 

обяснената дисперсия – 57,02%, а вторият – с 16,19%. Групирането на структурните 

елементи в ротираната матрица на фактор 1 съдържа субскалите на 

вдъхновяващата мотивация, идеализиращото влияние като поведение и 

идеализиращото влияние като характерно качество. В този вид и съдържание 

те потвърждават резултатите от таблица 6, формирайки субскалата харизма. Към 

фактор 2 са съответно субскалите на индивидуалния подход и интелектуалната 

стимулация. Факторните тегла и подробното разпределение на субскалите са 

представени в таблица 13. 

 

Таблица 13. Факторна структура на субскалата „Харизма” 
 

Вид на субскалата 

Факторни компоненти 

Фактор 1 

Харизма 

Факторни тегла 

Фактор 2 

Интелектуална 

стимулация 

и 

Индивидуален подход 

Факторни тегла 

Вдъхновяваща  

мотивация 
,858 

 

Идеализиращо влияние  

(като характерно качество ) 
,793 

 

Идеализиращо влияние  

(като поведение) 
,776 

 

Индивидуален  

подход 

 
,895 

Интелектуална стимулация  ,782 
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Допълнителна оценка на взаимовръзките между компонентите бе 

намерена в корелационния анализ между тях, чиито резултати и анализ от 

получените данни са поместени в точка 3.2.3. Оценка на структурната 

свързаност между скалите на въпросника и в таблица 19. 

 

3.1.3. Установяване субскалите на транзакционния лидерски стил 

 

Анализът включва 8 айтъма, установени като състав в точка 3.1.1. 

Установяване скалите на лидерските стилове трансформиращ, 

транзакционен и ненамесващ, посочени в таблици 3, 4 и 5. Поради естеството на 

скалата „транзакционен лидерски стил“ (табл. 5) отново бе използвана 

късоъгълна ротация въз основа на допускането за потенциална едномерност, 

което предполага компонентите да са в корелация помежду си. Факторният 

анализ беше зададен да отчете два фактора. Получените резултати описват 

51,52% от вариациите, а KMO and Bartlett`s Test е със стойност 0,791, което също е 

положителен индикатор за приемлива извадкова адекватност (табл. 14 и 15). 

Първият фактор съдържа 37,36% обяснителна дисперсия, а айтъмните тегла 

са високи – над 0,542. Броят на изграждащите айтъми е 4. Вторият фактор 

притежава собствена специфика, като отчита 14,16% от дисперсията, налице е по-

голямо разнообразие в тегловите стойности на айтъмите, които варират от 0,379 

до 0,816, чийто брой също е четири. Това означава, че всички включени в анализа 

айтъми са локализирани към съответните фактори без изключение, съобразно 

заложените изисквания от Аволио и Бас (Avolio & Bass, 2004). Оценката на 

включените айтъми по фактор 1 се измерва с транзакционния лидерски 

компонент активно управление на изключенията, а по фактор 2 – с условно 

възнаграждение, като образуват и съответните едноименни скали. Коефициентът 

на корелация между факторите е при ниво r = 0,514. 

Следва да се обърне внимание на факта, че отново високата степен на 

обяснена дисперсия на фактор 1 предполага отчетлива разпознаваемост на 
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характеристиките, които са носители на постоянен мониторинг и непосредствен 

контрол в лидерските практики на офицерите. Степента им на изразеност по 

средна стойност ще осветли в каква степен те залагат в практиката си на 

конструкта активно управление на изключенията. 

 

Таблица 14. Описание на айтъмната структура на фактор 1 
 

Субскала 

Активно управление на изключенията 

Фактор 1 α = 0,688 

Обяснена дисперсия 

37,36% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t27:  ,851 

Айтъм t22:  ,683 

Айтъм t4:  ,596 

Айтъм t24:  ,542 

Общ брой айтъми – 4 

 

Таблица 15. Описание на айтъмната структура на фактор 2 
 

Субскала 

Условно възнаграждение 

Фактор 2 α= 0,627 

Обяснена дисперсия 

14,16% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t16:  ,816 

Айтъм t11:  ,635 

Айтъм t35:  ,458 

Айтъм t1:  ,379 

Общ брой айтъми – 4 

 

Получените резултати потвърдиха взаимовръзките между компонентите на 

транзакционното лидерство активно управление на изключенията и условно 

възнаграждение. Установените отношения са очаквани и значими. Анализът на 

факторите не доведе до отстраняване на айтъми. Всяка една скала се състои от по 

4 айтъма. 
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3.1.4. Установяване субскалите на ненамесващия лидерски стил 

 

Оценката на компонентите на третия лидерски стил следва аналогичен път, 

като при оценката на транзакционния стил. Получените резултати описват 56,08% 

от вариациите, а KMO and Bartlettʼs Test е със стойност 0,856, което също е добра 

основа за приемлива извадкова адекватност. Фактор 1 и в този случай се отличава 

с добре изразена обяснителна дисперсия – 38,66%, а факторните тегла са 

представени със силни стойности над 0,608 (табл. 16). Анализът на включените 4 

айтъма съответстват на очакваните по вид и по брой. Офицерите и в този случай 

категорично разпознават белезите на лидерското поведение, което е натоварено 

с категорична дезангажираност към последователите и дейностите.  

 

Таблица 16. Описание на айтъмната структура на фактор 1 
 

Субскала 

Избягващ ангажиране 

Фактор 1 α = 0,674 

Обяснена дисперсия 

38,66% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t28:  ,695 

Айтъм t5:  ,682 

Айтъм t7:  ,639 

Айтъм t33:  ,608 

Общ брой айтъми – 4 

 

Фактор 2 участва в анализа с 17,42% обяснена дисперсия, а айтъмните тегла 

присъстват с по-слабо изразени стойности. Освен това от анализа е изключен 

айтъм 17 поради неприемливо ниско айтъмно тегло17 (табл. 17). Отчитайки 

айтъмния строеж на субскалите разпознатите конструкти на ненамесващия 

лидерски стил са съответно избягващ ангажиране и пасивно управление на 

изключенията, които съответстват на фактор 1 и 2. Установеният корелационен 

                                                      
17 Във факторния анализ са филтрирани всички айтъми с теглови коефициенти под 0,25 за по-голяма чистота на 
данните. 
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коефициент в матрицата между тях е положителен, определен по-скоро като 

умерен r = 0,49, с което се потвърждава предположението за връзка между 

субскалите. Въз основа на получените резултати бихме могли да приемем за 

потвърдени конструктите, изграждащи ненамесващия лидерски стил. 

 

Таблица 17. Описание на факторната структура, описваща фактор 2 
 

Субскала 

Пасивно управление на изключеният 

Фактор 2 α = 0,683 

Обяснена дисперсия 

17,42% 

Айтъми Факторно тегло 

Айтъм t3: Не се …, докато ... ,439 

Айтъм t20: … да предприема … ,412 

Айтъм t12: … да се влошат … ,373 

Общ брой айтъми – 3 

 

 

3.1.5. Установяване субскалите на резултатите от дейността на 

лидерите (допълнителни усилия, ефективност и удовлетвореност) 

 

Анализът е получен при включването единствено от айтъмите с отношение 

към резултатите от дейността на лидерите, чийто изходен брой възлиза на 9 

(Avolio & Bass, 2004). Нашето предположение бе за отсъствие на свързаност между 

изследваните субскали. Действително неедномерността беше потвърдена в 

компонентната матрица, което предпостави ползването на ортогонална ротация. 

Получените резултати описват 64,48% от вариациите, а KMO and Bartlett`s Test е 

със стойност 0,892, което също е добра основа за приемлива извадкова 

адекватност (таблица 18). Установените три фактора се изграждат съответно от 4, 

3 и 2 айтъма, чийто анализ позволи да бъдат разпознати и съответните субскали – 

ефективност, допълнителни усилия и удовлетвореност.  
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Таблица 18. Описание на айтъмната структура на резултатите от дейността  

на лидерите 
 

Съдържание на айтъмите 

Обхват: 64,48%, α = 0,846 

Фактор 1 

45,88% 

α = 0,781 

Фактор 2 

10,31% 

α = 0,666 

Фактор 3 

8,29% 

α = 0,501 

Факторни тегла 

Айтъм t45:  ,779   

Айтъм t43:  ,624   

Айтъм t37:  ,616   

Айтъм t40:  ,363   

Айтъм t39:  ,916  

Айтъм t42:  ,559  

Айтъм t44:  ,552  

Айтъм t38:    ,784 

Айтъм t41:    ,374 

Общ брой айтъми – 9    
 

Съществен факт е високият процент на обяснената дисперсия от 45,88% в 

извадката на фактор 1, който се отнася до компонента ефективност в 

резултатите от дейността на лидера. Посочената особеност на фона на останалите 

два фактора, чиято сумарна дисперсия съставлява общо под 20%, демонстрира 

отчетлива разпознаваемост от офицерите на лидерския резултат ефективност. 

Ефективността в работата, породена от лидерските практики, е съществена в 

организационния живот. Асоциира се от офицерите като своеобразен индикатор 

лидерското поведение да се съчетава с дейности, носещи за военната 

организация желан последващ резултат или до ново състояние на нещата в 

резултат на изпълнените задачи. Оттук произтича и възможността офицерите да 

виждат в това специфика, която е част от тяхната работа и ежедневие. В този 

смисъл, изхождайки от интегративния модел за лидерството, лидерското влияние 

всъщност благоприятства по непряк път условията за повишаване на получените 

резултати от съвместните усилия в дейността на всички от командната верига и от 

социалното обкръжение (Димитров, 2013, с. 147).  
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Посочената особеност има потенциално обяснение. Офицерите са 

обучавани в голяма степен именно в тази посока. Те преобладаващо са 

ориентирани към постижения в своята практика. Работата им изисква постигането 

на конкретни цели, изпълнявайки разнородни задачи. Това всъщност е базата, 

където се оценява дейността им, към която има отношение и потенциалът им да 

влияят на другите в субординационната верига за гарантиране успеха на 

подразделението и формированието като цяло. 

Обобщавайки получените по-горе резултати, имаме основание да приемем 

за потвърдени скалите и субскалите, съставляващи лидерските стилове 

трансформиращ, транзакционен и ненамесващ, изграждащите ги компоненти, 

както и резултатите от дейността на лидерите. Всички те са в съответствие с 

изискванията за работа, посочени от авторите на въпросника Аволио и Бас (Avolio 

& Bass, 2004). С това по своята същност се приема за изпълнена и първата 

изследователска задача. 

 

3.2. Надеждност и валидност на Многомерния въпросник за лидерски 

стил MQ (5x) 

 

Създадените добри практики на работа с тестове в психологията изискват 

емпиричните изследвания да отчитат степента на съответствие на измерваната 

величина, като се държи сметка за допустимото отклонение (или наричано още 

грешка на измерването). Вземайки в предвид несъвършенствата на съответния 

измервателен апарат, разликата между истинския и наблюдавания резултат е 

функция от грешката на измерване. Тестовете, които са относително свободни от 

грешка на измерване, се приемат за надеждни. Поради ключовото значение на 

надеждността на теста познаването на този индикатор ще бъде първият пункт за 

анализ. Надеждността може да се оцени от корелацията между наблюдавания 

тестов резултат и истинския резултат (Анастази и Урбина, 2001; Каплан и Сакъзо, 

2013). Високите стандарти за надеждност предполагат високи корелационни 
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коефициенти (Goodwin, 2002). В математически вид изчисляването на 

коефициента на надеждност изразява отношението между вариацията на 

истинския резултат по теста и вариацията на наблюдаваните резултати (Каплан и 

Сакъзо, 2013): 

 

𝑟 =
𝜎2𝑡

𝜎2х 
 , 

 

където 𝑟 е теоретичната надеждност на теста; 

𝜎2𝑡 – вариацията на истинските резултати; 

𝜎2х – вариацията на наблюдаваните резултати. 

 

Полученият коефициент на надеждност е особено важен. Той е индикатор 

за процента от вариациите, които ще обясняват истинските различия у хората, а 

остатъчният процент ще приписва случайните фактори. 

Надеждността на теста обикновено се оценява по един от следните методи: 

тест-ретест (повторно изследване с една и съща извадка от лица за определен 

интервал от време), паралелни форми (два различни теста, които притежават 

еднакъв брой айтъми, имат една и съща природа, степен на трудност, но са 

видоизменени по форма), еквивалентни половини (айтъмите се разделят на две 

еднакви половини, обработват се поотделно, след което се сравняват получените 

резултати) или от данните за вътрешната съгласуваност (коефициент алфа).  

Оценката на надеждността в настоящето изследване ще се проведе по 

последния метод. При него коефициентът на надеждност алфа (α) на Кронбах 

(Cronbach`s Alpha) осигурява информация на изследователите за най-ниската 

оценка за надеждност, която може да се очаква в извадката от изследвани лица 

(Каплан и Сакъзо, 2013). Всички подходи за оценка на вътрешната съгласуваност 

оценяват степента, до която различното включване от айтъми в теста измерват 

една и съща характеристика, а в нашия случай това са компонентите на лидерския 
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стил. Биха се очаквали ниски оценки при незадоволителна вътрешна 

съгласуваност. 

Вътрешната съгласуваност (консистентност) между айтъмите, изграждащи 

скалите и субскалите на въпросника, е критична характеристика, защото е 

индикатор за адекватността на измерваната величина и е пряк индикатор за 

надеждността на въпросника. Процесът на оценка се свежда до изчисляване на 

корелацията между всеки отделен айтъм с общия бал, съставен от останалите 

айтъми в съответната скала (субскала) (Goodwin, 2002). Изчисляването на висок 

корелационен коефициент е индикатор, че е налице релевантност на измерваната 

величина (Джонев, 2004) – в конкретния случай това представлява лидерския стил 

или неговите компоненти. 

Следващата стъпка представлява изясняване на въпроса с валидността на 

теста. Тази оценка традиционно е един от основните етапи на емпиричните 

измервания в поведенческите и социалните науки, включително в психологията. 

Понятието „валидност“ според Каплан и Сакъзо (Каплан и Сакъзо, 2013), а така 

също и по Анастази и Урбина (Анастази и Урбина, 2001), често се определя като 

съгласие между тестовия резултат и качеството, за което се смята, че 

тестът измерва. Обикновено, когато говорим за валидност на тест се търсят 

потвърждения в следните насоки: 1) видима валидност (отсъства пряко 

потвърждение, не се прилагат доказателства, оценката е смислова); 2) свързани с 

критерий доказателства или критерийна валидност (степен, в която тестът 

съответства на определен критерий); 3) прогностични и съгласувани 

доказателства (вероятност за предстоящо представяне по предварително 

заложен критерий); 4) свързани със съдържанието доказателства (оценка за 

релевантност на съдържанието на айтъмите към определен критерии18, 

извършвано от „съдии“); 5) свързани с конструкта19 доказателства за 

валидност (външна и вътрешна оценка за представеността на конструкта). 

                                                      
18 Съдържателната валидност, както и видимата, са единственият тип доказателства, при които се изхожда от 
позоваване на логическа основа, а не от статистическо потвърждение. 
19 Конструктът се дефинира като нещо изградено чрез умствен синтез (Каплан и Сакъзо, 2013, с. 171). 
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Напоследък в изследователските среди се поставя акцент върху събирането 

на поредица от доказателства в подкрепа на валидността на теста. Натрупването 

на данни в научните изследвания, извършвани с теста, е потвърждение за 

истинските психометрични свойства на съответния апарат (Goodwin, 2002; Каплан 

и Сакъзо, 2013). Тази тенденция предполага успоредната оценка на видимата, 

съдържателната, прогностичната, съгласуваната и конструктната валидност. 

Сама по себе си конструктната валидност получава потвърждение по 

конвергентен и дискриминативен път:  

 Конвергентни доказателства. Посредством корелацията с други 

тестове, за които е известно, че измерват същия конструкт. Тези доказателства се 

извличат по две направления. В първото скалите на теста измерват същите 

параметри, както при други съпоставими тестове. Във второто направление се 

демонстрират от взаимовръзките чрез корелацията между скалите и субскалите. 

Последната алтернатива предполага системна обвързаност на изследваните 

променливи, за да се осигури по-пълна представа за отношенията между 

компонентите на лидерските стилове, а оттам и за валидността на теста. 

 Доскриминантни доказателства. Посредством получаването на ниски 

корелации с инструменти на други несвързани конструкти. Получава се 

информация за обосновка, че тестът измерва уникален параметър. 

Дискриминантните доказателства са индикатор за инструмента, че не е конструкт, 

различен от този, за чието измерване е бил създаден (Каплан и Сакъзо, 2013). 

При първоначалната адаптация на Многомерния въпросник за лидерски 

стил MLQ 5x за военна среда бе направена оценка на видимата и съдържателната 

валидност, както и по отношение на конструктната валидност (конвергентни 

доказателства от първи тип). В определена степен и в настоящото изследване бе 

осъществен видим и съдържателен анализ на лидерските компоненти при 

провеждането на факторния анализ за установяване на факторната структура на 

въпросника. По отношение на конструктната валидност бе взето решение нейната 

оценка да се проведе по втория метод, а именно – получаване на доказателства 
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за взаимовръзките между конструктите на лидерския стил и техните компоненти. 

Критерий ще бъдат коефициентите на корелацията между структурните елементи 

на теста (скалите и субскалите), които да съответстват с изискванията зададени в 

ръководството за работа с теста от Аволио и Бас (Avolio & Bass, 2004). 

С оглед на направения обзор по отношение на надеждността и валидността 

на психологическото тестиране се предвиди работата за установяване на 

психометричните свойства на въпросника MLQ 5x да продължи, като бъде 

проведен анализ на: 

– надеждността на теста посредством вътрешната съгласуваност на 

всички компоненти на лидерския стил, изчислена по метода на Кронбах 

(Cronbach`s Alpha) и обозначена с индекса „α”.  

– валидността на теста посредством конструктната валидност, 

чрез конвергентни доказателства – структурната свързаност (връзката) между 

отделните скали и субскали, посредством корелационен анализ. 

 

3.2.1. Оценка на вътрешната съгласуваност на скалите на въпросника 

 

Изследването за вътрешната съгласуваност се осъществи съобразно 

получената айтъмна структура от факторния анализ на конструктите на лидерския 

стил, публикувани в таблици 3 – 18. Изчислените α-коефициенти на Кронбах на 

скалите, описващи лидерския стил (трансформиращ, транзакционен и 

ненамесващ), са посочени в таблици 3, 4 и 5. Стойностите са добре изразени и се 

характеризират като напълно задоволяващи изискванията за вътрешна 

съгласуваност (α > 0,70) и попадат в границите 0,74 ≤ α ≤ 0,87. Категоризират се по-

скоро като много добри с оглед нивото на доброкачественост (Джонев, 2004, с. 

47). Тези резултати са напълно очаквани и удовлетворяващи и в крайна сметка 

релевантни на целите на изследването, а освен това са в унисон с резултатите, 

публикувани в ръководството на въпросника MLQ 5x от Аволио и Бас (Avolio & 

Bass, 2004). Стойността на коефициента на общата надеждност на целия 
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въпросник (с включването на всички 36 айтъма) също е много добра, представена 

е с коефициент α = 0,83. 

Обобщавайки получените резултати на коефициентите на надеждност 

(вътрешна съгласуваност) по скалите, те са в областта на приемливите и 

съответстващи на емпиричните находки в редица други изследвания. Тази 

находка е положителен индикатор за надеждността на въпросника MLQ 5x по 

отношение на оценяваните три основни скали на лидерския стил (Bass & Riggio, 

2006; Avolio, Bass & Jung, 1999; Antonakis & House, 2002; Avolio, 2004 и др.). Те са 

подходяща основа анализът да се задълбочи, като бъдат оценени и отделните 

структуриращи субскали на въпросника MLQ (5x). 

 

3.2.2. Оценка на вътрешната съгласуваност на субскалите на 

трансформиращото лидерство 

 

Първата стъпка в този анализ ще се занимае с производната субскала 

харизма. Тя се описва от общо 10 айтъма (табл. 7). Изчислената вътрешна 

съгласуваност е много добра – с коефициент α = 0,85, и също е в съответствие с 

изискваните стандарти, което я определя като „много добра“ и удовлетворяваща 

изискванията (Калинов, 2010). 

Установеният резултат е приемлива основа анализът да бъде задълбочен, 

като втората стъпка предвижда оценка на структурните компоненти на харизмата. 

Всички резултати са представени съответно в таблици 8, 9 и 10. Вътрешната 

съгласуваност, измерена с коефициента α на Кронбах, е с добри показатели за 

конструктите вдъхновяваща мотивация (табл. 8) и идеализиращо влияние като 

характерно качество (табл. 10), които попадат в областта на очакваните (α > 

0,70). Стойността на коефициента на вътрешна съгласуваност на третия компонент 

на харизмата – идеализиращото влияние като поведение, е сравнително по-

ниска от очакваната: α = 0,51 (табл. 9).  



 
81 

Последният резултат предполага да бъдат проследени коефициентите и на 

останалите конструкти на трансформиращия лидерски стил, както и на другите 

стилове, за да се анализира тяхната стабилност по отношение на измерваните 

величини. Освен това установеният факт предполага и допълнителен коментар. 

Както бе посочено, изследваните лица приемат за особено индикативно 

присъствието на харизмата в трансформиращия лидерски стил, но едновременно 

с това нееднозначно възприемат формулировките, определящи проявите на 

идеализиращото влияние, които се осъществяват на практика. Причините могат 

да бъдат от различен характер, като част от тях вече бяха анализирани. Отчитайки 

резултатите в други научни изследвания (Avolio & Bass, 2004; Bass & Riggio, 2006), 

може да се приеме за по-вероятна причина затруднението да произтича в 

определена степен от културния бекграунд и организационните характеристики 

на средата, в която са потопени офицерите.  

Положителен индикатор в настоящия случай е устойчивото проявление на 

останалите два компонента – вдъхновяваща мотивация и идеализиращо влияние 

като характерно качество, където коефициентът на вътрешна съгласуваност е 

представен в устойчиви и добре изразени приемливи граници 0,77 ≤ α ≤ 0,78. 

Третата стъпка в оценката на вътрешната съгласуваност на структурните 

компоненти на харизмата предполага оценка на субскалите индивидуален подход 

и интелектуална стимулация. Установено бе наличието на сравнително добре 

изразен и стабилен α-коефициент. Неговата стойност варира в сравнително 

тесния интервал от 0,66 до 0,69, резултат, който може да бъде категоризиран като 

приемлив от статистическа гледна точка и удовлетворяващ нашите очаквания. 

 

3.2.2.1. Оценка на вътрешната съгласуваност на субскалите на 

транзакционното лидерство 

 

Вътрешната съгласуваност на субскалите на транзакционното лидерство се 

характеризира със стойности в равнището по-скоро като добри, съответно 0,62 ≤ 

α ≤ 0,69, а общата съгласуваност приема стойност 0,73 (табл. 14 и 15). Получените 
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резултати се поместват в много тесен интервал и могат да бъдат характеризирани 

като стабилни, което ги определя за удовлетворяващи по отношение на 

статистическите изисквания. Получените резултати са основание да бъде приета 

за потвърдена надеждността на скалите активно управление на изключенията и 

условно възнаграждение. 

 

3.2.2.2. Оценка на вътрешната съгласуваност на субскалите на 

ненамесващото лидерство 

 

При оценката на вътрешната съгласуваност на структурата на 

ненамесващото лидерство се установиха приемливи резултати по отношение на 

субскалите избягващ ангажиране и пасивно управление на изключенията с 

коефициенти в границите 0,67 ≤ α ≤0,68, попадащи в равнището на „добро“ 

качество на субскалите. Изчислената обща валидност на скалата е при α = 0,77 

(табл. 16 и 17). В този случай данните показват, че коефициентът на съгласуваност 

в субскалите варира в много тесен интервал, който също може да бъде приет за 

удовлетворяващ нашите изисквания за вътрешната съгласуваност по отношение 

на оценяваните характеристики. 

 

3.2.2.3. Оценка на вътрешната съгласуваност на субскалите на лидерските 

резултати 

 

Оценката на вътрешната съгласуваност в този случай установи приемливи 

стойности за субскалите ефективност и допълнителни усилия, с коефициенти в 

границите на „доброто“ равнище 0,67 ≤ α ≤ 0,78 (табл. 18). Изключение прави 

коефициентът на съгласуваност, измерващ субскалата на компонента 

удовлетвореност. Изчислената стойност е α = 0,50. Коефициентът на вътрешна 

съгласуваност е в зоната, определяща го като нисък резултат. 

Обобщавайки получените резултати, можем да заключим, че като цяло от 

всички 15 скали и субскали α-коефициентът при 13 от тях е по-голям от 0,60, 

докато за другите две стойностите са 0,51 (идеализиращо влияние като 
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поведение) и 0,50 (удовлетвореност). Последните два резултата могат да бъдат 

определени като сравнително ниски, а това определя и процента вариации, с 

които ще се обясняват истинските различия у хората (долен праг съответно 51% и 

50%), а остатъчният процент е на случайните фактори. В същото време беше 

отчетено, че по отношение на останалите субскали са добре изразени 

коефициентите на съгласуваност, а вариациите на коефициентите са в 

сравнително тесен интервал. Освен това ниските стойности на субскалите 

идеализиращо влияние като поведение и удовлетвореност са компоненти на 

различни конструкти. В първия случай това е скалата трансформиращ лидерски 

стил, а във втория – лидерски резултати, т.е. те са елементи на две различни 

области в теста, които не се определят взаимно. На следващо място е необходимо 

да се направи и същественото уточнение, че субскалата удовлетвореност се 

състои единствено от едва два айтъма. Този факт от статистическа гледна точка 

също ще оказва своето влияние, в негативен план по отношение на вътрешната 

съгласуваност, наред с вече изложените съпътстващи потенциални причини. 

  

3.2.2.4. Интерайтъмен анализ на компонентите на теста  

 

В опит да бъде потърсено допълнително потвърждение за надеждността 

на въпросника беше задълбочен междуайтъмният анализ. Често срещани 

подходи за подобряване на надеждността са: 1) увеличаване броя на айтъмите; 2) 

интерайтъмен анализ и 3) корекция на грешката от измерване (Каплан и Сакъзо, 

2013). Поради известни съображения в теоретичен и методологичен аспект 

нашата работа ще продължи, като се придържаме към втория подход, свързан с 

оценка на връзката между айтъмите в компонентите на въпросника.  

Първоначално вниманието се насочи към факторната структура и по-

конкретно към стойностите в корелационните матрици. Повторният анализ на 

данните в корелационните матрици на всеки един от компонентите на 

въпросника установи корелационни коефициенти между структуриращите 

айтъми в интервала 0,23 < r < 0,76. В областта на много ниските стойности подадат 
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единствено коефициентите, където участват айтъми, неразпознати като 

структуриращи (изключени са от анализа) за съответния фактор. След 

„изчистването“ им корелацията се повиши, като достигна стойност 0,42 < r < 0,78, 

и от ниски се достигна до умерени и високи корелации.  

Интерайтъмният анализ се състои в изследване на коефициентите на 

линейна корелация между средните стойности на съответния айтъмен бал и 

общия тестов бал (на съответния компонент), без да се отчита приносът на 

анализирания айтъм (Goodwin, 2002; Field, 2005; Калинов, 2005; Каплан и Сакъзо, 

2013). За краткост ще го наричаме айтъм спрямо общ бал корелация. Предмет на 

оценка са:  

– първо, коефициентите на корелация от средните стойности между 

всеки отделен айтъм спрямо стойностите на общия бал (или анализ на 

способността за различаване на измерваната променлива като характеристика 

на съответния компонент на лидерския конструкт).  

– второ, коефициентите на айтъмна дискриминация. 

Анализът на способността за различаване на айтъм спрямо общ бал 

корелация има за цел да получи информация за всеки отделен айтъм как е 

представен спрямо общия тестов резултат. Теоретичните изисквания сочат, че ако 

корелацията между отделен айтъм и общия тестов резултат (за всеки отделен 

компонент) е прекалено ниска (например r < 0,20), айтъмът по всяка вероятност 

отчита нещо различно от другите в съответния компонент. Освен това е възможно 

и тълкувание по отношение на трудността на айтъма, която да формира и 

разнопосочност в отговорите. Без значение какъв е всеки един възможен случай 

при наличие на много ниска корелация (r < 0,30), то тя ще предполага намаляване 

на надеждността на теста, а конкретният айтъм по-скоро ще подлежи на 

изключване от анализа (Калинов, 2010; Каплан и Сакъзо, 2013). Емпиричните 

данни от анализа на способността за различаване установиха от ниски до 

умерени положителни коефициенти 0,31 < r < 0,64 (за всеки от компонентите по 

съответните лидерски конструкти – трансформиращ, транзакционен и 
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ненамесващ). По-ниски стойности (но не и много ниски) се локализираха при 

компонентите идеализиращо влияние като поведение (0,31 < r < 0,39) и 

интелектуална стимулация (0,33 < r < 0,45). 

Анализът на айтъмната дискриминация отчете също така и относително 

ниски отрицателни корелационни коефициенти – от минус 0,19 до минус 0,48. 

Отрицателните  корелации са резултат на отношенията между айтъмите, 

съставящи компонентите на трансформиращ и транзакционен спрямо 

ненамесващ стил. Получените стойности са пряко потвърждение за категоричната 

айтъмна дискриминация между изследваните компоненти – изграждащите 

айтъми на трансформиращото лидерство се намират в противовес с 

ненамесващото лидерство. Същата е и посоката на оценка по отношение на 

транзакционното лидерство, като степента на изразеност е по-слаба в сравнение 

с трансформиращото. 

Получените резултати в анализа на интерайтъмния анализ на теста могат да 

бъдат възприети като своеобразно допълнително потвърждение за надеждността 

на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ (5x). Установените по-ниски 

стойности следва да бъдат предмет на по-нататъшен анализ и в други 

изследвания с въпросника. 

Обобщавайки получените резултати при оценката на вътрешната 

съгласуваност на скалите на въпросника, имаме основание да приемем, че 

предвид сравнително големия брой изследвани лица (N = 363) в извадката е 

съществено да се отчете, че и относително по-слабо изразените коефициенти на 

вътрешна съгласуваност (0,50 ≤ α ≤ 0,60) следва да бъдат взети под внимание 

(Калинов, 2005; 2010). Интерайтъмният анализ също потвърди съизмерността на 

оценяваните параметри по компонентите на въпросника, които на свой ред са 

пряк индикатор за неговата надеждност. Посочените съображения дават 

основание да се предположи, че надеждността на въпросника MLQ 5x би 

следвало да се приеме за потвърдена в рамките на заложените критерии. 
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3.2.3. Оценка на структурната свързаност между скалите във 

въпросника 

 

Корелационният коефициент на Пирсън „r“ беше използван за изучаване на 

структурната свързаност между скалите и субскалите на въпросника MLQ 5x. 

Изчислените коефициенти между скалите на лидерските стилове 

трансформиращ, транзакционен и ненамесващ са посочени в таблица 19. Беше 

установена умерена положителна корелация между скалите на 

трансформиращия и транзакционния лидерски стил (r = 0,57). На свой ред 

коефициентът на корелация между скалите на ненамесващия лидерски стил с 

транзакционния и трансформиращия е двустранно отрицателен –0,21 < r < –

0,42, а получените стойности се категоризират съответно като много ниска и ниска 

отрицателна корелация (Калинов, 2010). Получената отрицателна корелация 

между конструктите на трансформиращия, транзакционния и ненамесващия 

стил са индикатор за дискриминантната валидност между 

структурообразуващите скали на теста. Дискриминантната валидност се смята за 

проявена, ако тестът има прекалено ниски или отрицателни корелации с 

несвързани конструкти (Каплан и Сакъзо, 2013). 

 

Таблица 19. Корелационни коефициенти между скалите на лидерските 

конструкти 
 

Лидерски стил Трансформиращ  Транзакционен  Ненамесващ  

Трансформиращ 1   

Транзакционен 0,57*** 1  

Ненамесващ – 0,42*** – 0,21*** 1 

*** Индекс на корелационния коефициент при ниво на значимост р < 0.001 
(двустранно) 

 

Представените емпирични резултати, оценяващи връзката между 

лидерските стилове трансформиращ, транзакционен и ненамесващ като посока 

и степен на проява, потвърждават заложените допускания в теоретичния модел. 

Ненамесващият стил се намира в противовес с принципите на лидерското 
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влияние най-вече по отношение на трансформиращото и в по-малка степен с 

транзакционното лидерство, а коефициентът на корелация между тях е 

отрицателен.  

Традиционно във военната среда пасивността и дистанцираността от хората 

и дейностите (по каквито и да е подбуди и причини) се възприемат като намиращи 

се в противовес с очакваната изявена активност и ангажираност в лидерското 

поведение. Освен това от военните лидери се очаква да издигат, следват и 

постигат целите на организацията, а взетите решения да се основават на 

армейските нравствени ценности и етичните стандарти, споделяни с другите в 

организацията. Това в същност е автентичното лидерско поведение в армията. На 

практика именно тези особености са успешно разпознати и съответно оценени от 

офицерите в изследването. Установените взаимовръзки в резултатите, които са в 

контекста на организационните изисквания, а така също и по отношение на 

теоретичните допускания на модела са обстоятелствата, потвърждаващи на 

практика работоспособността на въпросника по отношение на диференцирането 

на структуроопределящите лидерски конструкти.  

Вторичният анализ е насочен към оценка на взаимовръзките между 

компонентите на лидерските стилове трансформиращ, транзакционен и 

ненамесващ. В частност изследването на корелацията между субскалите на 

трансформиращия лидерски стил (табл. 20) установи умерена положителна 

корелация (0,57 ≤ r ≤ 0,61) между структурните компоненти на харизмата (II-A, II-

B, IM), както и между тези на интелектуалната стимулация (IS) и 

индивидуалния подход (IC) (r = 0,54).  
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Таблица 20. Корелационни коефициенти между субскалите  

  на трансформиращия лидерски стил 
 

Компоненти  

на трансформиращия 

лидерски стил 

II-A II-B IM IS IC Ch 

Идеализиращо влияние като 

характерно качество (II-A) 
1      

Идеализиращо влияние като 

поведение (II-B) 
0,58** 1     

Вдъхновяваща мотивация 

(IM) 
0,61** 0,57** 1    

Интелектуална стимулация 

(IS) 
0,35** 0,43** 0,48** 1   

Индивидуален подход (IC) 0,35** 0,37** 0,36** 0,54** 1  

Харизма (Ch) - - - 0,52** 0,43** 1 

** Индекс на корелационния коефициент при ниво на значимост р < 0.01 (двустранно) 

 

От съществено значение е отчетената положителна корелация между 

всички компоненти на трансформиращото лидерство (0,35 ≤ r ≤ 0,61). Налице са 

ниски положителни корелации между компонентите интелектуална 

стимулация и индивидуален подход със съставляващите харизмата (0,35 ≤ r ≤ 

0,48). Проявлението на коефициента на корелация между отношението на 

производния компонент харизма с индивидуален подход е r = 0,43, който е по-

слабо изразен в сравнение с този при интелектуалната стимулация е r = 0,52. 

Последният резултат може да бъде възприет като по-индикативен. 

Същевременно офицерите придават по-силен акцент на взаимовръзката между 

интелектуалната стимулация с присъствието, произтичащо от принципите на 

идеализиращото влияние като поведение (r = 0,43) и с вдъхновяващата 

мотивация (r = 0,48), които са два от компонентите на лидерската харизма. Този 

резултат е поредното доказателство в подкрепа на теоретичните допускания в 

модела, но и за факта, че българските офицери също намират за значими 

взаимовръзките между компонентите.  
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На практика реалностите, в които са потопени понастоящем офицерите, 

пораждат по-тясната връзка между необходимостта от намирането на 

нетрадиционни решения в отговор на предизвикателствата на деня в съчетание с 

ролята на лидера като модел за поведение, от което произтичат възхищение, 

уважение, доверие у другите и воля за постигане на целите. Тази взаимовръзка 

между харизмата и интелектуалната стимулация е оценена с по-голяма тежест, 

отколкото корелацията с индивидуалния подход. Във втория случай практиките, 

оформящи климата в организацията, и реализацията на всеки от екипите в 

работата с харизмата са оценени в по-ниска степен.  

Структурната свързаност между компонентите на въпросника по отношение 

на трансформиращия лидерски стил предоставя още възможности. Те се отнасят 

до перспективата да бъдат потърсени и умножени на дело значими за военното 

лидерство и за цялата организация ефекти. Факта, че са успешно разпознати 

анализираните характеристиките на трансформиращото лидерство от 

българските офицери е налице възможността те да бъдат развити до по-високи 

нива в практиките на офицерите, във всички организационни нива, а така също и 

за по-широк кръг категории военнослужещи, включително и за цивилните 

служители. Всъщност това е поле с възможности за ръст на организационните 

резултати в перспектива във военна среда. 

Оценката на връзката между субскалите на транзакционния лидерски стил 

(MbE-А и CR) установи ниска положителна корелация (в горните граници) като r = 

0,47, а при ненамесващия стил (MbE-P и L-F): умерена положителна (в горните 

граници) r = 0,66. Получените резултати са показани в таблици 21 и 22. 

Оценяваните коефициенти на корелация като посока и степен на проява 

потвърждават вътрешната свързаност на компонентите на лидерските стилове 

във въпросника и удовлетворяват нашите очаквания като сила и посока на проява. 
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Таблица 21. Корелационни коефициенти между субскалите  

на транзакционния лидерски стил 
 

Компоненти  

на транзакционния лидерски стил 
CR MbE-A 

Условно възнаграждение (CR) 1  

Активно управление на изключенията 

(MbE-A) 

0,47** 1 

** Индекс на корелационния коефициент при ниво на значимост р < 0.01 

(двустранно) 

 

Таблица 22. Корелационни коефициенти между субскалите  

на ненамесващия лидерски стил 
 

Компоненти  

на ненамесващия лидерски стил 
MbE-P LF 

Пасивно управление на изключенията 

(MbE-P) 

1  

Избягващ ангажиране (LF) 0,66** 1 

** Индекс на корелационния коефициент при ниво на значимост р < 0.01 

(двустранно) 

 

На следващо място в търсене на допълнително потвърждение за тежестта 

на посочените резултати анализът бе насочен към оценка на диаграмите на 

разсейване на структурообразуващите конструкти на въпросника MLQ 5x (Ригио, 

2006; Калинов, 2005, 2010). Този вид диаграми представят картината на 

взаимоотношението между две променливи в двумерното пространство. Върху 

всяка една от осите по двойки са нанесени стойностите на трите скали на 

въпросника. В полученото разпределение на данните в пространството е налице 

възможността да се оцени:  

– първо, дали високите стойности по едната ос са свързани също с 

високи резултати и по другата ос, а ниските резултати по едната ос свързват ли се 

също с ниски резултати по другата;  

– второ, по-високите резултати по едната ос са свързани с по-ниските по 

другата ос; 
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– трето, резултатите за едната променлива не осигуряват никаква 

информация за другата (Анастази и Урбина, 2001; Ригио, 2006).  

Построяването на диаграмите на разсейване за всяка от трите групи 

конструкти на лидерския стил представи разсейването на данните в 

съответстващите им области. Установиха се области с дясна и лява ориентация на 

данните. Дясната ориентация е индикатор за наличие на положителна корелация, 

а лявата – за отрицателна. Връзката между данните може да бъде категоризирана 

по-скоро като линейна. Не се идентифицират области, където свързаността може 

да бъде пренебрегната поради прекомерно разсейване на стойностите (в 

случаите, когато корелационният коефициент е прекалено нисък, r < 0,20). По-

долу са представени в графичен вид диаграмите на разсейване единствено между 

скалите на трите вида конструкти на лидерския стил – трансформиращ, 

транзакционен и ненамесващ (фиг. 8, 9 и 10), а в долния им десен ъгъл е вписана 

изчислената корелация. Диаграмата на разсейване между стойностите на скалите 

на трансформиращия и транзакционния стил е с изразена дясна ориентация (фиг. 

8), стойностите са групирани и може да се възприеме като положително 

взаимоотношение между тях, а при фигури 9 и 10 ориентацията е лява и 

групирането сочи за отрицателно взаимоотношение. По отношение на 

последните две фигури може да се обобщи, че лидерските конструкти са в 

противовес, където нарастването на едната променлива води до намаляване на 

другата, визуализира се като лява ориентация на облака с данни и е индикатор за 

отрицателна корелация.  
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Фигура 8. Диаграма на разсейването между скалите на трансформиращ  
и транзакционен стил 

 

 

Фигура 9. Диаграма на разсейването между скалите на трансформиращ  
и ненамесващ стил 

 

 

Фигура 10. Диаграма на разсейването между скалите на транзакционен  
и ненамесващ стил 

r = 0,57 

r = - 0,42 

r = - 0,21 
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Установените корелационни коефициенти по вид и степен на проява са в 

съответствие с характера на оценяваните структурни компоненти на въпросника 

MLQ (5x), произтичащи от теоретичните допускания и предявените изисквания от 

неговите автори. Получените резултати по отношение на структурната свързаност 

на въпросника MLQ 5x можем да приемем за потвърдена валидността, оценявана 

въз основа на връзките между скалите и субскалите на въпросника. Обобщавайки 

всички находки в анализа на вътрешната съгласуваност, взаимовръзката 

между отделните скали, както и на изследваните индикатори за структурната 

свързаност между конструктите и компонентите на въпросника, имаме 

основание да приемем за удовлетворени изискванията към психометричните 

свойства на оценяваната методика – Многомерен въпросник за лидерски стил 

MLQ 5x. 

Отчитайки данните и заключенията по отношение на надеждността и 

валидността на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ (5х) може да се 

приеме за изпълнена и втората част от втората изследователска задача. 

 

3.3. Сравнителен демографски анализ 

 

Провеждането на сравнителния демографски анализ осигурява 

информация за изследователя, като установява различията в начина, по който 

изследваните лица прилагат лидерското си влияние, определено от конкретните 

характеристики. Дисперсионният анализ е основа за направения анализ и 

произтичащите оценки и изводи. За целта се изисква провеждането на анализ в 

следните две направления:  

– оценка на еднородността на дисперсиите, определени от 

съответните демографски характеристики, от които са извлечени извадките; 
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– оценка за нормалността на разпределението на резултатите 

съобразно спецификата на демографските характеристики (Калинов, 2005, 2010; 

Field, 2005).  

Това по същество е и съдържанието на третата изследователска задача. 

 

3.3.1. Проверка на хипотезата за еднородност на дисперсиите 

 

Анализирайки резултатите от проведения едномерен дисперсионен анализ 

с отчетена статистика на Левен (табл. 23), беше направен изводът, че допускането 

за еднородност на дисперсиите се отхвърля (за р < 0,05) по отношение на 

следните променливи: 

– скалата транзакционен стил – за демографската характеристика 

„кариерно поле“; 

– скалата ненамесващ стил – за демографската характеристика „завършен 

курс за СДК“; 

– субскалата индивидуален подход – за демографската характеристика 

„кариерно поле“ и „управленско ниво“; 

– субскалата пасивно управление на изключенията – за демографската 

характеристика „завършен курс за СДК“; 

– субскалата избягващ ангажиране – за демографската характеристика 

„завършен курс за СДК“; 

– субскалата ефективност – за демографските характеристики „вид 

въоръжени сили“ и „кариерно поле“. 
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Таблица 23. Резултати от проверката на хипотезите за еднородност20 
 

Индикатор – лидерски стил 

(категория) 

Статистика на 

Левен 

(Levene 

statistic) 

Степени на 

свобода 
р 

df1 df2 

Кариерно поле – транзакционен стил  2,81 4 358 ,025 

Кариерно поле – индивидуален 

подход  

4,537 4 358 ,001 

Управленско ниво – индивидуален 

подход  

3,375 3 359 ,019 

Завършен курс за СДК – ненамесващ 

стил  

7,378 1 361 ,007 

Завършен курс за СДК – пасивно 

управление на изключенията  

11,933 1 361 ,001 

Вид въоръжени сили – ефективност  4,203 2 360 ,016 

Кариерно поле – ефективност  3,458 4 358 ,009 

 

Обобщавайки анализа на всички данни в таблица 23, можем да заключим, 

че за останалата част от скалите и субскалите на въпросника оценката за 

еднородността на дисперсиите е потвърдена. Поради тази причина е налице 

основание наред с непараметричния анализ да се използва и параметричен при 

моделирането на данните. Изхождайки от получения резултат (проявена 

еднородност в дисперсията за част от променливите), оценката за разсейването 

на дисперсиите за всеки вид индикатор (социо-демографски характеристики) бе 

реализирана и по двата метода – параметричен и непараметричен (Калинов, 

2010).  

Данните в таблица 2421 представят резултатите от дисперсионния анализ по 

заложените социодемографски характеристики. Те ни осигуряват обща представа 

при кои демографски показатели резултатите могат да се приемат за различаващи 

се, което има отношение към съставянето на таблиците с референтни стойности. 

 
  

                                                      
20 Таблицата съдържа единствено променливите, за които се отхвърля вероятността за еднородност на 
дисперсиите. 
21 Съдържа информация единствено за конструктите на лидерския стил при зададено ниво на значимост р ˂ 0,05. 
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Таблица 24. Параметричен и непараметричен дисперсионен анализ  
на лидерските стилове от въпросника MLQ (5x) 

 

Индикатор/вид на 

дисперсионния 

анализ  

и параметри 

Параметричен 

дисперсионен анализ 

Непараметричен 

дисперсионен анализ 

(Крускал – Уолис) 

Лидерски стил 

Степени 

на 

свобода 

df1; df2 

F 

статисти

ка 

p 
 2א

(хи-

квадрат) 

Степен 

на 

свобода 

p 

ПОЛ  

Трансформиращ 

стил 
1; 361 1,770 ,184 1,192 1 ,275 

Транзакционен 

стил 
1; 361 4,956 ,027 3,234 1 ,072 

Ненамесващ стил 1; 361 ,511 ,475 ,663 1 ,415 

ВЪЗРАСТ  

Трансформиращ 

стил 
4; 358 ,274 ,895 1,739 4 ,784 

Транзакционен 

стил 
4; 358 ,307 ,873 ,810 4 ,937 

Ненамесващ стил 4; 358 1,274 ,280 4,799 4 ,309 

ВОЕННО ЗВАНИЕ  

Трансформиращ 

стил 
5; 357 ,509 ,770 4,295 5 ,508 

Транзакционен 

стил 
5; 357 ,365 ,872 1,321 5 ,933 

Ненамесващ стил 5; 357 1,291 ,267 5,742 5 ,332 

ВИД ВЪОРЪЖЕНИ 

СИЛИ 
 

Трансформиращ 

стил 
2; 360 ,093 ,911 ,250 2 ,882 

Транзакционен 

стил 
2; 360 2,900 ,056 4,973 2 ,083 

Ненамесващ стил 2; 360 2,955 ,053 7,285 2 ,026 

КАРИЕРНО ПОЛЕ  

Трансформиращ 

стил 
4; 358 

1,511 

 
,198 6,201 4 ,185 

Транзакционен 

стил 
4; 358 4,565 ,025 1,877 4 ,758 

Ненамесващ стил 4; 358 1,210 ,306 4,975 4 ,290 

УПРАВЛЕНСКО 

НИВО 
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Индикатор/вид на 

дисперсионния 

анализ  

и параметри 

Параметричен 

дисперсионен анализ 

Непараметричен 

дисперсионен анализ 

(Крускал – Уолис) 

Лидерски стил 

Степени 

на 

свобода 

df1; df2 

F 

статисти

ка 

p 
 2א

(хи-

квадрат) 

Степен 

на 

свобода 

p 

Трансформиращ 

стил 
3; 359 3,359 ,019 4,506 2 ,105 

Транзакционен 

стил 
3; 359 1,812 ,145 4,617 2 ,099 

Ненамесващ стил 3; 359 1,266 ,286 4,686 2 ,096 

ЗАВЪРШЕНА 

ВОЕННА 

АКАДЕМИЯ 

 

Трансформиращ 

стил 
2; 360 ,366 ,694 ,439 2 ,803 

Транзакционен 

стил 
2; 360 1,627 ,198 2,718 2 ,257 

Ненамесващ стил 2; 360 ,906 ,405 ,698 2 ,705 

ЗАВЪРШЕН КУРС 

СДК 
 

Трансформиращ 

стил 
1; 361 ,014 ,905 ,027 1 ,870 

Транзакционен 

стил 
1; 361 1,057 ,305 ,854 1 ,355 

Ненамесващ стил 1; 361 3,139 ,077 1,354 1 ,245 
 

В таблицата с удебелен шрифт са отбелязани случаите, където не са 

удовлетворени изискванията за еднородност в дисперсионния анализ (р ≤ 0,05). 

Задълбоченото изследване на резултатите, което включва и компонентите на 

лидерските стилове, регистрира следните особености:  

1) Полът оказва влияние върху транзакционния стил, а така също и по 

отношение на компонента активно управление на изключенията и лидерските 

резултати допълнителни усилия и ефективност. Мъжете офицери са с по-високи 

средни стойности, отколкото жените, за всички променливи с изключение на 

компонента избягващ ангажиране. 
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2) Военното звание оказва влияние единствено върху лидерските резултати 

допълнителни усилия и ефективност; 

3) Видът въоръжени сили оказва влияние върху транзакционния и 

ненамесващия стил, както и по отношение на компонентите активно управление 

на изключенията, пасивно управление на изключенията и избягващ 

ангажиране. Офицерите от Сухопътните войски в по-голяма степен упражняват 

транзакционен лидерски стил в дейността си в сравнение с офицерите от 

Военноморските сили, ползващи по-често ненамесващ стил. 

4) Кариерното поле оказва влияние върху транзакционния и 

ненамесващия стил, а така също и по отношение на компонентите активно 

управление на изключенията и пасивно управление на изключенията. 

Офицерите от кариерно поле „Командно“ в по-голяма степен прилагат лидерско 

влияние при повечето от компонентите на трансформиращия и транзакционния 

лидерски стил в сравнение с останалите, докато офицерите от кариерно поле 

„Логистика“ в по-голяма степен ползват ненамесващ стил в работата си в 

сравнение с тези от поле „Командно“; 

5) Управленско ниво оказва влияние върху трансформиращия лидерски 

стил, както и по отношение на компонентите идеализиращо влияние като 

поведение, интелектуална стимулация, харизма, пасивно управление на 

изключенията, избягващ ангажиране, а така също и при компонентите 

допълнителни усилия и ефективност. Офицерите от стратегическо 

управленско ниво и слушател във Военна академия прилагат в по-висока степен 

в работата си трансформиращ лидерски стил, както и по отношение на голяма част 

от структурните му компоненти, а от тактическото ниво – транзакционен стил. 

Освен това слушателите във Военна академия в по-голяма степен показват ръст 

по отношение на лидерските резултати допълнителни усилия и ефективност, а 

при офицерите от тактическо ниво в по-голяма степен е застъпен резултатът 

удовлетвореност. 
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6) Завършен курс СДК оказва влияние единствено върху компонента 

избягващ ангажиране от състава на ненамесващия лидерски стил. 

В някои от анализираните случаи са разгледани и данните, при които се 

надвишава определеното ниво на значимост при оценката на едномерността 

(дадени с курсив), но същевременно отсъства изискването за нормалност на 

разпределението (виж данните в табл. 25 – 31). При тези случаи 

непараметричният подход следва да бъде по-надежден (Калинов, 2005). 

 

3.3.2. Проверка на хипотезата за нормалност на разпределението 

 

При проверката на хипотезата за нормалност на разпределението бяха 

използвани два теста: параметричен – на Колмогоров – Смирнов (Kolmogorov-

Smirnov) и непараметричен – на Шапиро – Уилк (Shapiro-Wilk). Този анализ цели 

намирането на отговор на въпроса, какви методи следва де се използват по-

нататък при представяне на данните за отделните лидерски конструкти и 

изграждащите ги компоненти (Калинов, 2005, 2010; Бардов, 2008). След 

направените изчисления, бяха установени стойности, определени от съответните 

нива на значимост (при p < 0,05), за които допускането на т.нар. „нулева“ хипотеза, 

която осигурява информация за отсъствие на нормалност в разпределението на 

данните, че не може да бъде отхвърлена. Получените резултати за отделните 

скали и субскали по отношение на демографските характеристики като цяло не 

могат да бъдат приети за подчиняващи се на нормалния закон за 

разпределение. Поради тази причина бе взето решение анализът да продължи, 

като успоредно с параметричните методи се използват и непараметрични. При 

установяване на разминаване между получените стойности предимство ще 

вземат непараметричните. Изчисляването на референтните стойности следва да 

се извърши по метода на персентилите22 (Калинов, 2010). 

                                                      
22 Персентилите са специфични резултати или точки в разпределението, разделящи общата честота на определен 
набор наблюдения в стотни. Те сочат конкретния резултат, под който попада определен процент от резултатите 
(Каплан и Сакъзо, 2013, с. 61 –62). 
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В таблици 25 – 31 са показани стойностите за проверка на нормалността на 

разпределението относно параметричния и непараметричния дисперсионен 

анализ на скалите на лидерските конструкти23 на въпросника MLQ 5x във връзка с 

променливите, представени от седемте изследвани социо-демографски 

характеристики. Долната граница на истинската значимост е обозначена със 

звезда (*). Демографските характеристики, за които оценката по отношение на 

„нулевата“ хипотеза за нормалност на разпределението не може да бъде 

отхвърлена при избраното ниво на значимост, са отбелязани с удебелен шрифт. 

Ясно е, че поведението на променливите по отделните скали не може да бъде 

възприето за изцяло подчиняващо се на нормалния закон. Посочената особеност 

на разпределението се отнася за всички лидерски конструкти и техните 

компоненти. 

 
Таблица 25. Тест за нормалност на разпределение на дисперсиите 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „пол“ 
 

Лидерски стил Пол 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 
Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 

Трансформира

щ стил 

Мъж ,055 329 ,018 ,992 329 ,089 

Жена ,102 34 ,200* ,960 34 ,247 

Транзакционен 

стил 

Мъж ,064 329 ,003 ,989 329 ,018 

Жена ,154 34 ,041 ,945 34 ,088 

Ненамесващ 

стил 

Мъж ,084 329 ,000 ,962 329 ,000 

Жена ,120 34 ,200* ,939 34 ,060 

* Долна граница на истинската значимост (р) 

** Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 

 

  

                                                      
23 Представени са единствено резултатите за нормалността на разпределението на скалите на лидерските стилове 
по отношение на заложените социо-демографски данни. Установената тенденция се мултиплицира и по 
отношение на субскалите на въпросника по същите критерии. 
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Таблица 26. Тест за нормалност на разпределението на дисперсиите 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „възраст“ 
 

Лидерски стил Възраст 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 

Степени 

на 

свобода 

Статис-

тика 
p 

Трансформиращ 

стил 

От 22 до 29 г. ,130 22 ,200* ,972 22 ,753 

От 30 до 36 г. ,057 96 ,200* ,983 96 ,240 

От 37 до 42 г. ,094 83 ,067 ,961 83 ,013 

От 43 до 49 г. ,058 133 ,200* ,992 133 ,701 

Над 50 г. ,118 29 ,200* ,963 29 ,384 

 

Транзакционен 

стил 

От 22 до 29 г. ,139 22 ,200* ,965 22 ,586 

От 30 до 36 г. ,101 96 ,018 ,986 96 ,391 

От 37 до 42 г. ,101 83 ,035 ,969 83 ,044 

От 43 до 49 г. ,080 133 ,037 ,987 133 ,221 

Над 50 г. ,126 29 ,200* ,941 29 ,109 

Ненамесващ стил 

От 22 до 29 г. ,117 22 ,200* ,972 22 ,762 

От 30 до 36 г. ,107 96 ,009 ,971 96 ,033 

От 37 до 42 г. ,131 83 ,001 ,921 83 ,000 

От 43 до 49 г. ,099 133 ,003 ,967 133 ,003 

Над 50 г. ,163 29 ,048 ,923 29 ,037 

* Долна граница на истинската значимост (р) 

** Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 

 

Таблица 27. Тест за нормалност на разпределението на дисперсиите 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „вид въоръжени сили“ 
 

Лидерски стил 
Вид въоръжени 

сили 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 

Степени 

на 

свобода 

Статис-

тика 
p 

Трансформиращ 

стил 

Сухопътни войски ,063 215 ,040 ,983 215 ,009 

Военновъздушни сили ,069 126 ,200* ,986 126 ,210 

Военноморски сили ,100 22 ,200* ,958 22 ,451 

 

Транзакционен 

стил 

Сухопътни войски ,074 215 ,006 ,988 215 ,077 

Военновъздушни сили ,078 126 ,058 ,987 126 ,262 

Военноморски сили ,125 22 ,200* ,953 22 ,355 

Ненамесващ 

стил 

Сухопътни войски ,097 215 ,000 ,945 215 ,000 

Военновъздушни сили ,097 126 ,005 ,971 126 ,008 

Военноморски сили ,164 22 ,129 ,943 22 ,227 

* Долна граница на истинската значимост (р) 

** Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 
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Таблица 28.Тест за нормалност на разпределението на дисперсиите 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „Кариерно поле“ 
 

Лидерски стил Кариерно поле 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 
Степени 

на 

свобода 

Статис-

тика 
p 

Трансформиращ 

стил 

Командно ,074 143 ,050 ,977 143 ,018 

Логистика ,068 65 ,200* ,989 65 ,855 

Комуникационно ,094 52 ,200* ,983 52 ,652 

Административно ,085 48 ,200* ,973 48 ,332 

Професионално ,117 55 ,060 ,977 55 ,379 

Транзакционен 

стил 

Командно ,087 143 ,010 ,987 143 ,181 

Логистика ,119 65 ,022 ,953 65 ,015 

Комуникационно ,106 52 ,200* ,986 52 ,808 

Административно ,089 48 ,200* ,969 48 ,230 

Професионално ,077 55 ,200* ,988 55 ,864 

Ненамесващ 

стил 

Командно ,112 143 ,000 ,942 143 ,000 

Логистика ,101 65 ,095 ,967 65 ,080 

Комуникационно ,159 52 ,002 ,963 52 ,104 

Административно ,134 48 ,031 ,949 48 ,038 

Професионално ,106 55 ,189 ,963 55 ,085 

*. Долна граница на истинската значимост (р) 

**. Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 

 

Таблица 29. Параметричен и непараметричен дисперсионен анализ 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „управленско ниво“ 
 

Лидерски стил Управленско ниво 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 
Степени 

на 

свобода 

Статис-

тика 
p 

Трансформиращ 

стил 

Стратегическо ,083 75 ,200* ,986 75 ,568 

Оперативно ,103 81 ,033 ,972 81 ,074 

Тактическо ,059 144 ,200* ,983 144 ,076 

Слушател във ВА ,065 63 ,200* ,979 63 ,362 

Транзакционен 

стил 

Стратегическо ,063 75 ,200* ,990 75 ,837 

Оперативно ,092 81 ,090 ,980 81 ,232 

Тактическо ,092 144 ,005 ,987 144 ,186 

Слушател във ВА ,091 63 ,200* ,981 63 ,432 

Ненамесващ стил 

Стратегическо ,153 75 ,000 ,944 75 ,002 

Оперативно ,140 81 ,000 ,961 81 ,015 

Тактическо ,096 144 ,002 ,933 144 ,000 

Слушател във ВА ,116 63 ,035 ,970 63 ,130 

* Долна граница на истинската значимост (р) 

** Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 
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Таблица 30. Параметричен и непараметричен дисперсионен анализ 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „завършена ВА“ 
 

Лидерски стил 

Завършена 

магистърска 

степен във Военна 

академия 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 
Степени 

на 

свобода 

Статис-

тика 
p 

Трансформиращ 

стил 

Професионално 

направление 

„Военно дело" 

,059 168 ,200* ,987 168 ,123 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

,084 23 ,200* ,980 23 ,914 

Не съм завършил ,064 172 ,079 ,986 172 ,095 

Транзакционен 

стил 

Професионално 

направление 

„Военно дело" 

,085 168 ,005 ,987 168 ,126 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

,131 23 ,200* ,934 23 ,134 

Не съм завършил ,077 172 ,014 ,989 172 ,222 

Ненамесващ 

стил 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

,119 168 ,000 ,947 168 ,000 

Професионално 

направление „НСО“ 
,160 23 ,134 ,901 23 ,026 

Не съм завършил ,084 172 ,005 ,973 172 ,002 

* Долна граница на истинската значимост (р) 

** Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 

 

Таблица 31. Параметричен и непараметричен дисперсионен анализ 

на скалите на въпросника MLQ 5x по признак „завършен курс за СДК“ 
 

Лидерски стил 
Завършен курс 

за СДК 

Колмогоров – Смирнов** Шапиро – Уилк 

Статис-

тика 

Степени 

на 

свобода 

p 

Степени 

на 

свобода 

Статис-

тика 
p 

Трансформиращ 

стил 

Да ,051 283 ,068 ,989 283 ,033 

Не ,079 80 ,200* ,985 80 ,500 

Транзакционен 

стил 

Да ,074 283 ,001 ,989 283 ,031 

Не ,072 80 ,200* ,982 80 ,317 

Ненамесващ  

стил 

Да ,100 283 ,000 ,959 283 ,000 

Не ,114 80 ,012 ,978 80 ,178 

* Долна граница на истинската значимост (р) 

** Корекция на Lilliefors на значимостта (р) 
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3.3.3. Средни стойности на лидерския стил и неговите компоненти 

 

В таблица 32 са представени емпиричните данни на скалите, съставляващи 

трите лидерски конструкта, и деветте лидерски компонента, които ги изграждат. 

Данните съдържат средната стойност, стандартното отклонение, квартилните24 

стойности, както и най-малката и най-голямата наблюдавана стойност в оценката 

на променливите25. Отчитайки получените резултати, може да се обобщи, че 

водещият лидерски стил на офицерите е трансформиращият, следван от 

транзакционният, а на трета позиция е ненамесващият. Сред компонентите на 

трансформиращия стил като водещ се откроява индивидуалният подход, следван 

от интелектуалната стимулация, а най-слабо е проявен идеализиращото 

влияние като характерно качество. От компонентите на транзакционния стил 

най-силно е изразено условното възнаграждение, а при ненамесващия стил – 

пасивното управление на изключенията. 

 

  

                                                      
24 Едно разпределение може да се квантифицира по-общо в четири интервала. Това се осъществява чрез 
определянето на три стойности, наричани квартили, които разделят разпределението в четири интерквартила, 
всеки от които обхваща по 25% от общия брой наблюдения в разпределението. По този начин квартилите разделят 
характеристиката на четири подмножества. Всяко от тях обхваща по 1/4 от случаите в съвкупността. Вторият 
квартил съвпада с медианата. По-подробно виж: Щетински, Д. Измервания и анализ в поведенческите и 
социалните науки. София: Акад. изд. „Марин Дринов“, 2005. 
25 Това представяне се отнася за случаите, при които е установена едномерност в разпределението на данните. 
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Таблица 32. Описателна статистика на скалите и субскалите на Многомерния 

въпросник за лидерски стил MLQ 5x 

Скали и субскали на 

лидерските стилове 

и резултатите от 

дейността 

N 𝒙 S. D. 

С
т

а
т

и
ст

и
-

че
ск

и
 

м
и

н
и

м
ум

 
С

т
а

т
и

ст
и

-

че
ск

и
 

м
а

кс
и

м
ум

 Квартили 

25th 
50th  

(медиана) 
75th 

Трансформиращ стил 

(Trf L Style) 
363 2,86 0,46 1,42 3,89 2,58 2,89 3,21 

Транзакционен стил 

(Trsa L Style) 
363 2,84 0,51 1,50 4,00 2,50 2,88 3,13 

Ненамесващ стил 

(Non-Int L Style) 
363 1,05 0,56 0,00 3,13 0,63 1,00 1,38 

Идеализиращо  

влияние като 

характерно  

качество (II-A) 

363 2,59 0,65 0,00 4,00 2,33 2,67 3,00 

Идеализиращо  

влияние като  

поведение (II-B) 

363 2,63 0,62 0,67 4,00 2,33 2,67 3,00 

Вдъхновяваща  

мотивация (IM) 
363 2,69 0,70 0,50 4,00 2,25 2,75 3,25 

Интелектуална  

стимулация (IS) 
363 3,07 0,54 1,00 4,00 2,67 3,00 3,33 

Индивидуален  

подход (IC) 
363 3,29 0,59 1,33 4,00 3,00 3,33 3,67 

Харизма (Ch) 363 2,64 0,55 0,70 4,00 2,30 2,70 3,00 

Условно  

възнаграждение (CR) 
363 3,05 0,51 1,25 4,00 2,75 3,00 3,50 

Активно управление 

на изключенията 

(MbE-A) 

363 2,63 0,68 0,50 4,00 2,25 2,75 3,00 

Пасивно управление 

на изключенията 

(MbE-P) 

363 0,94 0,70 0,00 3,33 0,33 1,00 1,33 

Избягващ  

ангажиране (LF) 
363 0,84 0,61 0,00 3,00 0,50 0,75 1,25 

Допълнителни  

усилия (ExEff) 
363 3,01 0,63 0,67 4,00 2,67 3,00 3,33 

Ефективност (EFF) 363 3,11 0,49 1,50 4,00 2,75 3,00 3,50 

Удовлетвореност 

(SAT) 
363 3,05 0,55 0,00 4,00 3,00 3,00 3,50 



 
106 

Често в работата на изследователите или ползвателите на съответните 

данни за по-голяма оперативност би било полезно да разполагат и с друг вид 

представяне на данните – по категории, което максимално да улесни отчитането 

и интерпретирането на резултатите за практиката. Поради тази причина в таблица 

33 са представени всички конструкти и компоненти на лидерския стил и 

честотното им разпределение за всяка от заложените пет категории на оценка: 

много ниски, ниски, средни, високи и много високи стойности. Категориите са 

предварително изчислени на база средна стойност и стандартно отклонение.  

Таблицата представя детайлно съдържанието по вид лидерска 

характеристика, категория, степен на проявление на характеристиката и 

съответстващ и кумулативен процент. Тя послужи като база за съставянето на 

таблица 34, където е публикувана подробна информация за измеренията в 

проявлението на лидерските компоненти в цялата извадка. 

 

Таблица 33. Разпределение на конструктите на лидерския стил по нива 

 

Признак N % Кумулативен процент 

Трансформиращ стил 
(Trf L Style) 

много ниски 12 3,3 3,3 

ниски 65 17,9 21,2 

средни 271 74,7 95,9 

високи 15 4,1 100,0 

Общо 363 100,0  

Транзакционен стил 
(Trsa L Style) 

много ниски 16 4,4 4,4 

ниски 65 17,9 22,3 

средни 250 68,9 91,2 

високи 30 8,3 99,4 

много високи 2 ,6 100,0 

Общо 363 100,0  

Ненамесващ стил 
(Non-Int L Style) 

много ниски 341 93,9 93,9 

ниски 12 3,3 97,2 

средни 10 2,8 100,0 

Общо 363 100,0  
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Признак N % Кумулативен процент 

Идеализиращо влияние 
като характерно качество 
(II-A) 

много ниски 40 11,0 11,0 

ниски 114 31,4 42,4 

средни 186 51,2 93,7 

високи 15 4,1 97,8 

много високи 8 2,2 100,0 

Общо 363 100,0  

Идеализиращо влияние 
като поведение 
(II-B) 

много ниски 36 9,9 9,9 

ниски 116 32,0 41,9 

средни 182 50,1 92,0 

високи 19 5,2 97,2 

много високи 10 2,8 100,0 

Общо 363 100,0  

Вдъхновяваща мотивация 
(IM) 

много ниски 48 13,2 13,2 

ниски 67 18,5 31,7 

средни 208 57,3 89,0 

високи 27 7,4 96,4 

много високи 13 3,6 100,0 

Общо 363 100,0  

Интелектуална стимулация 
(IS) 

много ниски 8 2,2 2,2 

ниски 42 11,6 13,8 

средни 235 64,7 78,5 

високи 48 13,2 91,7 

много високи 30 8,3 100,0 

Общо 363 100,0  

Индивидуален подход 
(IC) 

много ниски 7 1,9 1,9 

ниски 32 8,8 10,7 

средни 168 46,3 57,0 

високи 82 22,6 79,6 

много високи 74 20,4 100,0 

Общо 363 100,0  

Харизма 
(Ch) 

много ниски 41 11,3 11,3 

ниски 87 24,0 35,3 

средни 229 63,1 98,3 

високи 4 1,1 99,4 

много високи 2 ,6 100,0 
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Общо 363 100,0  

Условно възнаграждение 
(CR) 

много ниски 7 1,9 1,9 

ниски 25 6,9 8,8 

средни 284 78,2 87,1 

високи 24 6,6 93,7 

много високи 23 6,3 100,0 

Общо 363 100,0  

Активно управление на 
изключенията 
(MbE-A) 

много ниски 49 13,5 13,5 

ниски 78 21,5 35,0 

средни 211 58,1 93,1 

високи 17 4,7 97,8 

много високи 8 2,2 100,0 

Общо 363 100,0  

Пасивно управление на 
изключенията 
(MbE-P) 

много ниски 324 89,3 89,3 

ниски 26 7,2 96,4 

средни 13 3,6 100,0 

Общо 363 100,0  

Избягващ ангажиране 
(LF) 

много ниски 339 93,4 93,4 

ниски 17 4,7 98,1 

средни 7 1,9 100,0 

Общо 363 100,0  

Допълнителни усилия 
(ExEff) 

много ниски 13 3,6 3,6 

ниски 59 16,3 19,8 

средни 210 57,9 77,7 

високи 41 11,3 89,0 

много високи 40 11,0 100,0 

Общо 363 100,0  

Ефективност 
(EFF) 

много ниски 6 1,7 1,7 

ниски 18 5,0 6,6 

средни 284 78,2 84,8 

високи 29 8,0 92,8 

много високи 26 7,2 100,0 

Общо 363 100,0  

Удовлетвореност 
(SAT) 

много ниски 5 1,4 1,4 

ниски 20 5,5 6,9 

средни 305 84,0 90,9 
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високи 33 9,1 100,0 

Общо 363 100,0  

 
 

Таблица 34 съдържа информация за разпределението на средните 

стойности по категории на лидерските конструкти и техните компоненти, 

отчитайки статистическите принципи при нормалното разпределение на 

резултатите. От статистическа гледна точка при това разпределение 50% от 

резултатите се намират над средната, а останалите 50% от тях под нея (случаите, 

когато медианата съвпада със средната аритметична стойност – 𝒙). Това условно 

пространство е разделено въз основа на стандартното отклонение (SD). При 

нормалното разпределение приблизително 68% от резултатите попадат в 

рамките на едно стандартно отклонение (над и под средната стойност), а 

приблизително 95% от всички резултати са в рамките на две стандартни 

отклонения (Калинов, 2010).  

Тази стъпка е предприета за по-оперативно оценяване на резултатите, като 

получените стойности за всяко изследвано лице могат да бъдат отнесени към 

съответната категория. По този начин оценяващият получава относително точна 

информация, но бърза ориентация в коя категория попада изследваното лице, 

спрямо стойностите в една извадка, която е приета за референтна. Публикуваните 

тук данни приемаме за референтни (за военна среда у нас) поради размера на 

настоящата извадка (N=363). Водени от желанието резултатите да са максимално 

описателни, за да бъдат най-полезни на специалистите, командирите, 

слушателите и студентите, бе направен опит да бъдат обхванати почти всички 

възможни проявления (над 95% от резултатите). Следвайки предварително 

заложените категории (много ниски, ниски, средни, високи и много високи 

стойности), в таблица 34 са представени и съответните стойности по категории.  
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Таблица 34. Разпределение по категории на скалите и субскалите 

на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ (5x) 
 

Компоненти на 

лидерските стилове и 

резултати  

от дейността 

𝒙 S. D. 

Категории  

Много  
ниски 

Ниски Средни Високи 
Много  
високи 

Трансформиращ стил  

(Trf L Style) 
2,86 0,46 под 1,94 1,94 до 2,29 2,3 до 3,31 3,32 до 3,78 над 3,78 

Транзакционен стил  

(Trsa L Style) 
2,84 0,51 под 1,82 1,82 до 2,32 2,33 до 3,35 3,36 до 3,86 над 3,86 

Ненамесващ стил  

(Non-Int L Style) 
1,05 0,56 0 0,00 до 0,48 0,49 до 1,61 1,62 до 2,17 над 2,17 

Идеализиращо  

влияние като характерно  

качество (II-A) 

2,59 0,65 под 1,29 1,29 до 1,93 1,94 до 3,24 3,25 до 3,89 над 3,89 

Идеализиращо  

влияние като  

поведение (II-B) 

2,63 0,62 под 1,39 1,39 до 2,00 2,01 до 3,25 3,26 до 3,87 над 3,87 

Вдъхновяваща  

Мотивация (IM) 
2,69 0,70 под 1,29 1,29 до 1,98 1,99 до 3,39 3,40 до 3,99 4 

Интелектуална  

Стимулация (IS) 
3,07 0,54 под 1,99 1,99 до 2,52 2,53 до 3,61 3,62 до 3,9 4 

Индивидуален  

Подход (IC) 
3,29 0,59 под 2,11 2,11 до 2,69 2,70 до 3,88 3,89 до 3,99 4 

Харизма (Ch) 2,64 0,55 под 1,54 1,54 до 2,08 2,09 до 3,19 3,20 до 3,74 над 3,74 

Условно  

Възнаграждение (CR) 
3,05 0,51 под 2,03 2,03 до 2,53 2,54 до 3,56 3,57 до 3,99 4 

Активно управление на 

изключенията (MbE-A) 
2,63 0,68 под 1,27 1,27 до 1,94 1,95 до 3,31 3,32 до 3,99 4 

Пасивно управление на 

изключенията (MbE-P) 
0,94 0,70 0 0,00 до 0,23 0,24 до 1,64 1,65 до 2,34 над 2,34 

Избягващ  

Ангажиране (LF) 
0,84 0,61 0 0,00 до 0,22 0,23 до 1,45 1,46 до 2,06 над 2,06 

Допълнителни  

Усилия (ExEff) 
3,01 0,63 под 1,75 1,75 до 2,37 2,38 до 3,64 3,65 до 3,99 4 

Ефективност (EFF) 3,11 0,49 под 2,13 2,13 до 2,61 2,62 до 3,60 3,61 до 3,99 4 

Удовлетвореност (SAT) 3,05 0,55 под 1,95 1,95 до 2,49 2,50 до 3,60 3,61 до 3,99 4 
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Както бе посочено, интересът към темата за трансформиращото лидерство 

е предмет на множество изследвания26 най-вече в САЩ, Канада, Австралия, Нова 

Зеландия, Европа (Великобритания, Ирландия, Германия, Финландия, Белгия, 

Италия, Полша) и др. Получените и публикувани резултати в редица научни 

форуми и специализирани издания предлагат възможността за сравнение и 

произтичащите от това анализи. Въз основа на натрупания емпиричен материал, 

част от който е публикуван и достъпен на сайта на Mind Garden Inc., в таблица 35 

са поместени сравнителни данни от три чуждестранни извадки27 – от Европа, САЩ 

и Океания (има се в предвид Австралия и Нова Зеландия). Графично на фигура 11 

се онагледени резултатите от таблицата с посочените вече извадки. 

 

  

                                                      
26 След проведен контент анализ от Лоуи и Гарднър през 2001 г. 34% от публикациите в представителното 
американско списание Leadership Quarterly в периода 1990 – 2000 г. са били предмет на трансформиращото и 
харизматичното лидерств. Източник: Lowe, K., W. Gardner. Ten years of the Leadership Quarterly: Contributions and 
challenges for the futures. In: Leadership Quarterly, 2001, 11(4), pр. 459 – 514.  

27 Източник: www.mindgarden.com/docs/MLQinternationalnorms.pdf [cited 27.11 2013, 21:40]. 

http://www.mindgarden.com/docs/MLQinternationalnorms.pdf
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Таблица 35. Сравнение по средни стойности на лидерския стил с въпросника 

MLQ 5x с офицери от Въоръжените сили на Република България с чуждестранни 

извадки 
 

Сравнителна описание на получените резултати по средна стойност,  

стандартно отклонение с норми от чуждестранни извадки 

Лидерски стил  

и  

компоненти  

Стойности за 

БЪЛГАРИЯ  

2013 г.  

(военна среда)  

N = 363 

Стойности  

за ЕВРОПА 

 N = 1143 

Стойности  

за САЩ 

 N = 3375 

Стойности 

за Океания 

 N = 1135 

𝒙 SD 𝒙 SD 𝒙 SD 𝒙 SD 

Трансформиращ стил (Trf L Style) 2,86 0,46 2,99 0,54 3,02 0,55 3,05 0,55 

Транзакционен стил (Trsa L Style) 2,84 0,51 2,61 0,66 2,29 0,66 1,69 0,54 

Ненамесващ стил (Non-Int L Style) 1,05 0,56 0,79 0,56 0,84 0,57 0,89 0,60 

Идеализиращо влияние като 

характерно качество (II-A) 
2,59 0,65 2,83 0,55 2,95 0,53 2,86 0,54 

Идеализиращо влияние като 

поведение (II-B) 
2,63 0,62 3,00 0,55 2,99 0,59 3,05 0,61 

Вдъхновяваща  

мотивация (IM) 
2,69 0,70 3,00 0,60 3,04 0,59 3,07 0,59 

Интелектуална  

стимулация (IS) 
3,07 0,54 3,02 0,48 2,96 0,52 3,08 0,51 

Индивидуален подход (IC) 3,29 0,59 3,10 0,50 3,16 0,52 3,20 0,49 

Харизма (Ch) 2,64 0,55 2,94 0,57 2,99 0,57 2,99 0,58 

Условно възнаграждение (CR) 3,05 0,51 3,02 0,52 2,99 0,53 2,90 0,54 

Активно управление на 

изключенията (MbE-A) 
2,63 0,68 2,20 0,79 1,58 0,79 1,69 0,83 

Пасивно управление на 

изключенията (MbE-P) 
0,94 0,70 0,96 0,60 1,07 0,62 1,08 0,63 

Избягващ ангажиране (LF) 0,84 0,61 0,62 0,51 0,61 0,52 0,70 0,57 

Допълнителни усилия (ExEff) 3,01 0,63 2,85 0,50 2,79 0,61 2,68 0,61 

Ефективност (EFF) 3,11 0,49 3,06 0,57 3,14 0,51 3,12 0,50 

Удовлетвореност (SAT) 3,05 0,55 2,96 0,50 3,09 0,55 3,12 0,53 
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Фигура 11. Сравнителни линейни диаграми на лидерския стил с въпросника MLQ 
5x в четири извадки – във военна среда у нас, Европа, САЩ и Океания 

 

Анализът на данните, представени в таблица 35 и фигура 11, показват 

известен унисон в проявлението на стойностите на лидерските стилове и техните 

компоненти, определени от заложените извадки. Установено бе лидерско 

поведение със сходни прояви. Подборът на групите сравнителни извадки не е 

случаен, а продиктуван в голяма степен от факта, че членството на България в 

НАТО изисква не само доктринална съвместимост, но и близост в произтичащите 

от това представи и отношение на личността към дейностите на военните лидери 

в постмодерния свят, където е от значение и сходството в лидерските практики, 

основаващи се на споделяните ценности в Алианса. Същевременно профилът на 

лидерския стил показва и известни различия. Те са продиктувани на свой ред от 

настоящите реалности (правилници, стандарти, националната и организационна 

култури и други), подготовката и готовността на офицерите да отговорят на 

очакванията в организацията със специфично поведение. 

Профилът на проявите на лидерското влияние за офицерите участници в 

настоящето изследване може да бъде възприет от графиката на фигура 11. На 
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практика компонентите на трансформиращото лидерство присъстват с 

различна изразеност, като са по-слабо изразени отколкото в другите извадки. 

Установи се, че компонентите на харизмата (като структуриращ елемент на 

трансформиращия стил) са по-ниски, а индивидуалният подход е най-силно 

представен, където разликата по средна стойност между тях е 0,7. Общото 

впечатление в българската извадка е за известна флуктуация (отклонение) в 

проявите на отделните лидерски конструкти по отношение на останалите 

извадки. При чуждестранните извадки е налице известна линейност в проявата на 

всички компоненти на трансформиращия стил. Тази находка предполага не 

просто конкретни усилия за корекция в определена посока, но най-вече 

преоценка на заложените критерии за изискуемо поведение във военната 

организация, които се изискват от военните лидери. Формулирането на 

значимите критерии за лидерско поведение би подпомогнало значително 

процесите на следване на очаквано и съществено за армията лидерско 

поведение, където е налице еднопосочност на вложените усилия, постигнатия 

резултат и ефектите от следващ ред във времето за последователите и за 

организацията като цяло.  

Компонентите на транзакционното лидерство при българските офицери 

са по-силно присъстващи в диаграмата в сравнение с чуждестранните извадки. 

Прави впечатление фактът, че офицерите влагат в работата си в по-голяма степен 

практики, основаващи се на близкия контрол, постоянния мониторинг в 

дейностите и прякото стимулиране. По своята същност присъствието на активно 

управление на изключенията е ползотворно за работата, като е желателно да се 

отнася до определени граници, които са функция на различни причини – 

персонална зрялост на лидер и последователи, професионализъм, лидерска 

подготовка, организационни изисквания, организационна култура, управленско 

ниво и т.н. Превръщането на методите на активното управление на изключенията 

във водещ фактор в управленските практики на лидерите на практика би могло да 

акумулира и негативни ефекти. Поддържането априори на по-високи нива на 
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контрол и санкции в лидерските практики увеличава вероятността от съпротива, 

недоверие и изземване на функции от последователите, което не е 

характеристика с позитивен и мотивиращ ефект за хората в организацията. 

Компонентите на ненамесващото лидерство, както и при 

транзакционното, отново са по-силно изразени в българската извадка. Тази 

особеност предполага да се заключи, че в лидерските практики проявите на 

дистанциране от хората и задачите ще присъстват по-силно в сравнение с 

останалите извадки. Тази проява е в унисон с традиционно „високата властова 

дистанция“ (индекс 74,5 през 2001 г. и 71,7 през 2008 г.) в българската национална 

култура (Давидков, 2009). Тази особеност се очаква пряко да захранва 

представите на хората у нас и практиките им във всички сфери на живота, като 

повишени нива на авторитаризъм у висшестоящите, склонност към подчинение у 

нисшестоящите, различни стандарти при възнагражденията, отсъствие на 

инициатива, следване на статуквото, наличие на привилегии и символи на статуса 

и т.н. В резултат на този особеност хората в по-голяма степен ще приемат 

неравенството в ролите, а оттам и дистанцията във взаимоотношенията във 

всички сфери на живота между лидер и последователи. Разбира се, тази 

особеност на властовото разстояние у нас днес не следва да се възприема като 

оправдание за увеличаване нивата на ненамесващия лидерски стил, и то по-

специално във военна среда. Ето защо демонстрирането на по-голямата степен на 

близост и последователност в начина, по който хората осъществяват лидерското 

си влияние с последователите си, всъщност снема съпротивата, увеличава 

доверието и предопределя близостта в оценките им за произтичащото, като би 

довело до подобряване на взаимодействието. В съчетание и с други подходи към 

хората и решаваните задачи би способствало лидерското поведение да смекчи 

усещането за дистанция между лидер и последователи, което би следвало да 

повлияе и ефективността в изпълняваните дейности. 

При оценката на резултатите от дейността на лидерите са налице стойности, 

които са в унисон със сравняемите чуждестранни извадки. Тази проява 
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характеризира много близки лидерски резултати, получени със средствата на 

различни по тежест лидерски практики, чиито особености като присъствие бяха 

посочени по-горе. 

Всяко от проявленията на лидерското влияние предизвиква различни 

ефекти. Необходимо е да бъде отбелязана възможността при работа в 

коалиционен формат да възникнат колизии и от позицията, от която военните 

лидери са готови да участват в процеса на лидиране. Дори и сама по себе си тази 

особеност предполага различия в оценката на участниците във всяко едно 

начинание за готовност за партньорство, степен на включеност, формиране на 

доверие и т.н. 

 

 

Фигура 12. Сравнителни линейни диаграми на лидерския стил с въпросника 
MLQ 5x  в две извадки – във военна среда у нас през 2010 и 2013 г. 

 

На фигура 12 са представени линейните диаграми на лидерския профил с 

офицери от въоръжените сили в изследване, проведено през 201028 и настоящето 

от 2013 г. Поради нееднородността на извадките не са възможни по-задълбочени 

                                                      
28 Използвани са резултатите от изследването на Д. Димитров и Г. Карастоянов. Виж по-подробно: Адаптация на 
въпросник за лидерски стил MLQ 5x за военна среда. – В: Психологични изследвания, 2012, № 1, с. 143 – 164. 
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оценки и произтичащи анализи. Тенденцията, която се установява и при двете 

изследвания, е, че най-неустойчиви са проявите в лидерските практики при 

компонентите на трансформиращия лидерски стил и по-конкретно 

харизматично-вдъхновяващото влияние, докато транзакционното и 

ненамесващото лидерство, както и резултатите от дейността запазват характера 

на своите прояви.  

 

3.3.4. Референтни стойности, определени от социо-демографските 

променливи, представени по персентилния и сигмалния способ 

 

Изчисляването на референтните стойности беше осъществено по метода на 

параметричния и непараметричния способ, в съответствие със заложените социо-

демографски променливи (пол, възраст, вид въоръжени сили, кариерно поле, 

управленско ниво, завършена ВА, придобита специализация в СДК) и са показани 

в таблици 36 – 42. Представените резултати следват принципите на персентилния 

и сигмалния способ. Публикуваните статистически данни имат за цел да 

представят всички необходими стойности, които могат да послужат при оценката 

на лидерския стил и резултатите от дейността на офицерите. За по-голяма 

пригледност в таблиците по-долу са използвани кратките международни 

обозначения на лидерските стилове и структуриращите ги компоненти. 

Персентилният способ следва логиката на непараметричните способи, 

представящи стойностите на променливата „х“, като разделят подредения във 

възходящ или низходящ порядък от средни стойности, според значението на 

признака „ред“ на 100 равни части. В приложен план е необходимо да се 

отбележи, че честотното разпределение подпомага организирането, 

класифицирането и обобщаването на системата данни. Персентилите осигуряват 

отговора на въпроса, къде е позиционирана дадена стойност (на всяко 

изследвано лице) в честотното разпределение към броя на измерванията, 

които са по-големи или по-малки от дадена стойност (Калинов, 2010).  
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 Отчитането на стойностите се извършва по изчислената средна стойност, 

като се нанесе на персентилната ос. Изследваното лице се позиционира спрямо 

собствените си емпирични резултати в таблици 36 – 42 съобразно съответните 

социо-демографски признаци. Това осигурява възможността да се оцени макар и 

относителната позиция на лицето, като се определи процентът на другите лица 

(от съответната група) с постижение под измереното и над измереното в 

конкретния случай. В настоящия анализ персентилната ос е сегментирана на 

8 сектора, които класифицират проявлението на лидерския стил и неговите 

компоненти по средна стойност. 

Сигмалният способ на свой ред следва логиката на параметричните 

методи и предлага възможността при установена еднородност в дисперсията да 

се изчисли средната стойност, като се потърси в таблиците дали попада в областта 

на допустимите данни, определени от стандартното отклонение. Сравняеми 

стойности, които са под посочените минимални, попадат в категорията „пределно 

ниски“, а които са над максималната граница – в категорията „пределно високи“. 

В този смисъл в понятието „пределно ниски“ се свързва с лидерското поведение, 

попадащо под нормите на общите тенденции за офицерите, а по отношение на 

„пределно високи“ – съответно надхвърлящо нормите. Допустимите норми са 

изчислени въз основа на средната стойност на лидерските компоненти и 

стандартното им отклонение. 
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Таблица 36. Референтни стойности по признак „пол“ 
 

 

  

Лидерски стил  
и компоненти на 
лидерския стил 

Пол 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 
Trf L Style 

мъж 2,11 2,26 2,58 2,89 3,21 3,42 3,58 2,13 ÷ 3,61 

жена 1,92 1,95 2,26 2,79 3,22 3,37 3,62 1,90 ÷ 3,62 

 
Trsa L Style 

мъж 2,00 2,25 2,50 2,88 3,25 3,50 3,69 2,03 ÷ 3,69 

жена 1,69 1,88 2,13 2,63 3,13 3,38 3,41 1,73 ÷ 3,57 

 
Non-Int L Style 

мъж 0,25 0,38 0,63 1,00 1,38 1,75 2,13 0,12 ÷ 1,99 

жена 0,25 0,38 0,63 0,88 1,25 1,75 2,03 0,17 ÷ 1,80 

 
II-A 

мъж 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,53 ÷ 3,66 

жена 1,33 1,67 2,00 2,50 3,00 3,33 4,00 1,40 ÷ 3,64 

 
II-B 

мъж 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,61 ÷ 3,65 

жена 1,50 1,67 2,25 2,67 3,08 3,33 3,42 1,53 ÷ 3,65 

 
IM 

мъж 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 1,55 ÷ 3,85 

жена 1,44 1,75 2,00 2,50 3,25 3,88 4,00 1,36 ÷ 3,92 

 
IS 

мъж 2,17 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,19 ÷ 3,98 

жена 2,00 2,17 2,67 3,00 3,33 3,67 3,75 2,13 ÷ 3,79 

 
IC 

мъж 2,17 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,33 ÷ 4,00 

жена 2,08 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,19 ÷ 4,00 

 
Ch 

мъж 1,65 1,90 2,30 2,70 3,00 3,30 3,50 1,75 ÷ 3,54 

жена 1,73 1,85 2,10 2,60 3,00 3,55 3,63 1,62 ÷ 3,56 

 
CR 

мъж 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,22 ÷ 3,90 

жена 2,00 2,25 2,69 3,25 3,50 3,50 3,75 2,06 ÷ 3,91 

 
MbE-A 

мъж 1,50 1,75 2,25 2,75 3,13 3,50 3,75 1,56 ÷ 3,75 

жена 1,06 1,25 1,75 2,38 3,00 3,25 3,25 1,15 ÷ 3,49 

 
MbE-P 

мъж 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 2,00 2,33 0,00 ÷ 2,12 

жена 0,00 0,00 0,33 0,67 1,08 1,67 2,08 0,00 ÷ 1,77 

 
LF 

мъж 0,00 0,00 0,50 0,75 1,25 1,75 2,00 0,00 ÷ 1,84 

жена 0,19 0,25 0,75 0,75 1,25 1,88 2,19 0,05 ÷ 1,88 

 
ExEff 

мъж 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 1,99 ÷ 4,00 

жена 1,58 1,83 2,25 3,00 3,08 3,67 4,00 1,69 ÷ 3,89 

 
EFF 

мъж 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,34 ÷ 3,92 

жена 1,69 2,25 2,69 3,00 3,25 3,63 3,75 1,99 ÷ 3,82 

 
SAT 

мъж 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,00 2,15 ÷ 3,98 

жена 2,00 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 3,50 2,14 ÷ 3,65 
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Таблица 37. Референтни стойности по признак „възраст“ 

 

Лидерски стил  

и компоненти на 

лидерския стил 

Възраст 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 

Trf L Style 

От 22 до 29 г. 1,97 2,14 2,55 2,79 3,16 3,30 3,49 2,10 ÷ 3,48 

От 30 до 36 г. 1,94 2,14 2,59 2,92 3,25 3,53 3,69 2,06 ÷ 3,72 

От 37 до 42 г. 2,02 2,16 2,53 2,95 3,26 3,42 3,57 2,13 ÷ 3,60 

От 43 до 49 г. 2,09 2,23 2,55 2,84 3,18 3,45 3,63 2,08 ÷ 3,61  

Над 50 г. 2,29 2,37 2,61 2,89 3,08 3,21 3,37 2,34 ÷ 3,35 

 

Trsa L Style 

От 22 до 29 г. 2,02 2,13 2,44 2,88 3,03 3,34 3,59 2,06 ÷ 3,49 

От 30 до 36 г. 1,88 2,13 2,50 2,88 3,13 3,41 3,64 1,99 ÷ 3,66 

От 37 до 42 г. 1,75 2,13 2,50 2,88 3,25 3,58 3,63 1,93 ÷ 3,74 

От 43 до 49 г. 2,00 2,25 2,50 2,88 3,13 3,58 3,75 2,00 ÷ 3,69 

Над 50 г. 2,19 2,38 2,50 2,88 3,38 3,63 3,75 2,13 ÷ 3,71 

 

Non-Int L Style 

От 22 до 29 г. 0,14 0,25 0,63 1,00 1,25 1,46 1,82 0,23 ÷ 1,66 

От 30 до 36 г. 0,13 0,38 0,63 0,88 1,38 1,54 1,88 0,16 ÷ 1,83 

От 37 до 42 г. 0,25 0,25 0,63 1,00 1,25 1,63 2,45 0,02 ÷ 1,98 

От 43 до 49 г. 0,25 0,38 0,75 1,13 1,50 1,75 2,13 0,20 ÷ 2,04 

Над 50 г. 0,25 0,38 0,69 1,00 1,44 2,25 2,69 0,00 ÷ 2,28 

 

II-A 

От 22 до 29 г. 1,38 1,77 2,00 2,50 2,75 3,57 3,95 1,47 ÷ 3,56 

От 30 до 36 г. 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,43 3,67 1,55 ÷ 3,79 

От 37 до 42 г. 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,60 1,56 ÷ 3,64 

От 43 до 49 г. 1,33 1,67 2,00 2,67 3,00 3,33 3,67 1,45 ÷ 3,64 

Над 50 г. 1,33 2,00 2,17 2,67 3,00 3,00 3,00 1,69 ÷ 3,32 

 

II-B 

От 22 до 29 г. 1,10 1,67 2,25 2,67 3,00 3,23 3,33 1,50 ÷ 3,44 

От 30 до 36 г. 1,67 1,90 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,69 ÷ 3,68 

От 37 до 42 г. 1,33 1,67 2,00 2,67 3,00 3,33 3,33 1,48 ÷ 3,62 

От 43 до 49 г. 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,53 3,67 1,64 ÷ 3,66 

Над 50 г. 1,67 2,00 2,17 2,67 3,00 3,67 3,83 1,65 ÷ 3,73 

 

IM 

От 22 до 29 г. 1,79 2,00 2,25 2,75 3,75 3,75 3,96 1,76 ÷ 4,00 

От 30 до 36 г. 1,46 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,79 1,57 ÷ 3,97 

От 37 до 42 г. 1,50 1,75 2,25 2,75 3,00 3,50 3,95 1,52 ÷ 3,80 

От 43 до 49 г. 1,43 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 1,44 ÷ 3,84 

Над 50 г. 1,88 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,75 1,74 ÷ 3,42 
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Лидерски стил  

и компоненти на 

лидерския стил 

Възраст 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 

IS 

От 22 до 29 г. 2,05 2,33 2,67 2,83 3,33 3,67 3,67 2,17 ÷ 3,71 

От 30 до 36 г. 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 2,06 ÷ 4,00 

От 37 до 42 г. 2,33 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,28 ÷ 3,91 

От 43 до 49 г. 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,17 ÷ 4,00 

Над 50 г. 2,17 2,33 2,83 3,33 3,33 4,00 4,00 2,32 ÷ 3,98 

 

IC 

От 22 до 29 г. 2,00 2,10 2,58 3,17 3,42 3,67 3,95 2,10 ÷ 3,99 

От 30 до 36 г. 2,33 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,33 ÷ 4,00 

От 37 до 42 г. 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,40 ÷ 4,00 

От 43 до 49 г. 2,00 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,29 ÷ 4,00 

Над 50 г. 1,83 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,28 ÷ 4,00 

 

Ch 

От 22 до 29 г. 1,55 1,86 2,33 2,70 3,13 3,47 3,50 1,75 ÷ 3,58 

От 30 до 36 г. 1,50 2,00 2,40 2,70 3,10 3,40 3,60 1,75 ÷ 3,68 

От 37 до 42 г. 1,62 1,80 2,10 2,60 3,00 3,30 3,40 1,69 ÷ 3,53 

От 43 до 49 г. 1,80 1,90 2,20 2,60 3,00 3,40 3,60 1,70 ÷ 3,53 

Над 50 г. 2,05 2,10 2,30 2,60 2,85 3,20 3,20 2,01 ÷  3,17 

 

CR 

От 22 до 29 г. 2,25 2,25 2,75 3,00 3,31 3,50 3,50 2,32 ÷ 3,70 

От 30 до 36 г. 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,19 ÷ 3,94 

От 37 до 42 г. 1,85 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 3,95 2,05 ÷ 3,98 

От 43 до 49 г. 2,50 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,27 ÷ 3,85 

Над 50 г. 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 4,00 4,00 2,29 ÷ 3,90 

 

MbE-A 

От 22 до 29 г. 1,33 1,83 2,00 2,50 3,00 3,35 3,71 1,59 ÷ 3,48 

От 30 до 36 г. 1,50 1,75 2,06 2,63 3,00 3,33 3,75 1,51 ÷ 3,66 

От 37 до 42 г. 1,55 1,75 2,00 2,75 3,25 3,50 3,70 1,50 ÷ 3,79 

От 43 до 49 г. 1,25 1,75 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 1,46 ÷ 3,80 

Над 50 г. 1,38 1,75 2,38 2,75 3,25 3,50 3,75 1,69 ÷ 3,81 

 

MbE-P 

От 22 до 29 г. 0,00 0,00 0,33 0,67 1,00 1,33 1,90 0,00 ÷ 1,59 

От 30 до 36 г. 0,00 0,33 0,33 1,00 1,33 2,00 2,00 0,00 ÷ 1,98 

От 37 до 42 г. 0,00 0,00 0,33 0,67 1,33 1,67 2,27 0,00 ÷ 1,98 

От 43 до 49 г. 0,00 0,00 0,33 1,00 1,67 2,00 2,33 0,00 ÷ 2,22 

Над 50 г. 0,00 0,00 0,33 0,67 1,33 2,67 3,00 0,00 ÷ 2,42 

 

LF 

От 22 до 29 г. 0,00 0,00 0,50 0,75 1,06 1,43 1,71 0,00 ÷ 1,55 

От 30 до 36 г. 0,00 0,00 0,25 0,75 1,25 1,58 1,79 0,00 ÷ 1,77 

От 37 до 42 г. 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00 1,90 2,25 0,00 ÷ 1,91 

От 43 до 49 г. 0,00 0,00 0,50 0,75 1,25 1,75 2,00 0,00 ÷ 1,86 

Над 50 г. 0,00 0,00 0,38 1,00 1,38 2,00 2,50 0,00 ÷ 2,11 

 EхEff От 22 до 29 г. 1,67 1,77 2,33 2,67 3,08 4,00 4,00 1,73 ÷ 3,90 
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От 30 до 36 г. 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 2,11 ÷ 4,00 

От 37 до 42 г. 1,67 2,00 2,67 3,00 3,67 4,00 4,00 1,86 ÷ 4,00 

От 43 до 49 г. 2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 3,87 4,00 1,93 ÷ 4,00 

Над 50 г. 2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,11 ÷ 3,85 

 

EFF 

От 22 до 29 г. 2,04 2,25 2,44 3,00 3,25 4,00 4,00 1,98 ÷ 3,90 

От 30 до 36 г. 2,50 2,75 2,81 3,00 3,50 3,75 4,00 2,42 ÷ 3,92 

От 37 до 42 г. 2,25 2,35 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,21 ÷ 3,94 

От 43 до 49 г. 2,43 2,50 3,00 3,00 3,50 3,75 4,00 2,35 ÷ 3,89 

Над 50 г. 1,88 2,50 2,75 3,25 3,50 3,50 4,00 2,17 ÷ 3,97 

 

SAT 

От 22 до 29 г. 2,08 2,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 2,14 ÷ 4,00 

От 30 до 36 г. 2,00 2,50 2,63 3,00 3,50 3,65 4,00 2,18 ÷ 3,98 

От 37 до 42 г. 2,50 2,50 2,50 3,00 3,50 3,80 4,00 2,23 ÷ 3,87 

От 43 до 49 г. 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 2,04 ÷ 4,00 

Над 50 г. 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 3,75 2,27 ÷ 3,80 

 

 

Таблица 38. Референтни стойности по признак „вид въоръжени сили“ 

 

Лидерски стил  

и компоненти  

на лидерския 

стил 

Вид  

въоръжени  

сили 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙  ± 2SD 

 Trf L Style 

Сухопътни войски 2,05 2,16 2,53 2,89 3,21 3,42 3,58 2,10 ÷ 3,63 

Военновъздушни 

сили 
2,00 2,30 2,58 2,87 3,16 3,42 3,61 2,11 ÷ 3,60 

Военноморски 

сили 
2,11 2,16 2,46 2,87 3,12 3,37 3,50 2,14 ÷ 3,51 

 Trsa L Style 

Сухопътни войски 2,00 2,25 2,50 2,88 3,25 3,63 3,75 2,06 ÷ 3,71 

Военновъздушни 

сили 
1,88 2,13 2,50 2,81 3,13 3,50 3,63 1,93 ÷ 3,66 

Военноморски 

сили 
1,77 1,91 2,13 2,69 3,03 3,38 3,38 1,82 ÷ 3,47 

 Non-Int L Style 

Сухопътни войски ,25 ,38 ,63 1,00 1,25 1,68 2,13 0,09 ÷ 1,92 

Военновъздушни 

сили 
,25 ,34 ,75 1,13 1,38 1,75 2,21 0,17 ÷ 2,01 

Военноморски 

сили 
,41 ,63 ,84 1,31 1,50 2,23 2,59 0,36 ÷ 2,20 
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Лидерски стил  

и компоненти  

на лидерския 

стил 

Вид  

въоръжени  

сили 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙  ± 2SD 

II A 

Сухопътни войски 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,46 ÷ 3,73 

Военновъздушни 

сили 
1,67 2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 3,67 1,61 ÷ 3,56 

Военноморски 

сили 
1,33 1,43 2,33 2,67 3,00 3,00 3,28 1,62 ÷ 3,41 

II B 

Сухопътни войски 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,62 ÷ 3,66 

Военновъздушни 

сили 
1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,54 ÷ 3,65 

Военноморски 

сили 
1,72 2,10 2,33 2,67 3,00 3,57 3,67 1,91 ÷ 3,57 

 IM 

Сухопътни войски 1,50 1,75 2,25 2,75 3,00 3,75 3,75 1,58 ÷ 3,81 

Военновъздушни 

сили 
1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,00 1,46 ÷ 3,88 

Военноморски 

сили 
1,00 1,23 2,00 2,75 3,25 3,75 3,96 1,34 ÷ 4,00 

 IS 

Сухопътни войски 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,16 ÷ 4,00 

Военновъздушни 

сили 
2,12 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,20 ÷ 3,91 

Военноморски 

сили 
2,05 2,33 2,92 3,00 3,33 3,90 4,00 2,25 ÷ 3,87 

 IC 

Сухопътни войски 2,00 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,25 ÷ 4,00 

Военновъздушни 

сили 
2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,42 ÷ 4,00 

Военноморски 

сили 
2,38 2,67 2,67 3,33 3,67 4,00 4,00 2,37 ÷ 4,00 

 Ch 

Сухопътни войски 1,80 1,90 2,30 2,70 3,00 3,40 3,50 1,75 ÷ 3,54 

Военновъздушни 

сили 
1,64 1,90 2,20 2,60 3,00 3,33 3,60 1,69 ÷ 3,55 

Военноморски 

сили 
1,50 1,56 2,45 2,75 3,03 3,27 3,39 1,78 ÷ 3,54 

 CR 

Сухопътни войски 1,50 1,75 2,25 2,75 3,00 3,50 3,95 2,26 ÷ 3,91 

Военновъздушни 

сили 
1,43 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 2,13 ÷ 3,88 

Военноморски 

сили 
1,88 2,00 2,25 2,50 3,00 3,25 3,75 2,07 ÷ 3,86 

 MbE-A 

Сухопътни войски 2,05 2,33 2,67 2,83 3,33 3,67 3,67 1,59 ÷ 3,77 

Военновъздушни 

сили 
2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 1,46 ÷ 3,70 
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Военноморски 

сили 
2,33 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 1,15 ÷ 3,51 

 MbE-P 

Сухопътни войски 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 0,00 ÷ 1,97 

Военновъздушни 

сили 
2,17 2,33 2,83 3,33 3,33 4,00 4,00 0,00 ÷ 2,19 

Военноморски 

сили 
2,00 2,10 2,58 3,17 3,42 3,67 3,95 0,00 ÷ 2,55 

 LF 

Сухопътни войски 2,33 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 0,00 ÷ 1,84 

Военновъздушни 

сили 
2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 0,00 ÷ 1,84 

Военноморски 

сили 
2,00 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 0,00 ÷ 1,92 

 EхEff 

Сухопътни войски 1,83 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 1,99 ÷ 4,00 

Военновъздушни 

сили 
1,55 1,86 2,33 2,70 3,13 3,47 3,50 1,90 ÷ 4,00 

Военноморски 

сили 
1,50 2,00 2,40 2,70 3,10 3,40 3,60 1,98 ÷ 3,84 

 EFF 

Сухопътни войски 1,62 1,80 2,10 2,60 3,00 3,30 3,40 2,24 ÷ 3,96 

Военновъздушни 

сили 
1,80 1,90 2,20 2,60 3,00 3,40 3,60 2,36 ÷ 3,89 

Военноморски 

сили 
2,05 2,10 2,30 2,60 2,85 3,20 3,20 2,48 ÷ 3,65 

 SAT 

Сухопътни войски 2,25 2,25 2,75 3,00 3,31 3,50 3,50 2,17 ÷ 3,95 

Военновъздушни 

сили 
2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,10 ÷ 3,98 

Военноморски 

сили 
1,85 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 3,95 2,15 ÷ 3,80 
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Таблица 39. Референтни стойности по признак „кариерно поле“ 

 

Лидерски стил  

и компоненти на 

лидерския стил Кариерно поле 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 

Trf L Style 

Командно 2,12 2,26 2,68 3,00 3,26 3,42 3,57 2,22 ÷ 3,63 

Логистика 1,96 2,16 2,55 2,84 3,16 3,46 3,74 2,01 ÷ 3,65 

Комуникационно 1,89 2,11 2,54 2,87 3,20 3,46 3,65 1,99 ÷ 3,65 

Административно 1,95 2,05 2,38 2,82 3,16 3,32 3,50 1,97 ÷ 3,55 

Професионално 2,19 2,35 2,58 2,79 3,16 3,44 3,55 2,18 ÷ 3,49 

 

Trsa L Style 

Командно 2,03 2,25 2,50 2,88 3,13 3,45 3,63 2,06 ÷ 3,61 

Логистика 2,13 2,25 2,50 3,00 3,31 3,63 3,63 2,08 ÷ 3,75 

Комуникационно 1,71 2,04 2,38 2,88 3,22 3,59 3,75 1,86 ÷ 3,72 

Административно 1,75 1,86 2,38 2,88 3,25 3,64 3,75 1,78 ÷ 3,84 

Професионално 1,98 2,25 2,50 2,88 3,13 3,50 3,65 2,06 ÷ 3,59 

 

Non-Int L Style 

Командно 0,25 0,25 0,63 0,88 1,38 1,70 2,13 0,04 ÷ 1,95 

Логистика 0,25 0,38 0,75 1,13 1,56 2,03 2,59 0,11 ÷ 2,24 

Комуникационно 0,21 0,38 0,63 1,13 1,34 1,50 1,75 0,28 ÷ 1,78 

Административно 0,38 0,49 0,75 1,00 1,25 1,88 2,13 0,26 ÷ 1,86 

Професионално 0,23 0,33 0,63 1,00 1,38 1,68 2,00 0,17 ÷ 1,95 

 

II A 

Командно 1,33 1,80 2,33 2,67 3,00 3,33 3,60 1,50 ÷ 3,69 

Логистика 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,47 3,67 1,56 ÷ 3,69 

Комуникационно 1,22 1,67 2,00 2,67 3,00 3,33 3,78 1,39 ÷ 3,69 

Административно 1,67 1,67 2,33 2,33 3,00 3,33 3,85 1,58 ÷ 3,50 

Професионално 1,60 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,58 ÷ 3,63 

 

II B 

Командно 1,73 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,71 ÷ 3,69 

Логистика 1,67 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,59 ÷ 3,61 

Комуникационно 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,67 3,78 1,48 ÷ 3,75 

Административно 1,33 1,67 2,00 2,50 3,00 3,33 3,52 1,45 ÷ 3,51 

Професионално 1,67 1,87 2,33 2,67 3,00 3,47 3,67 1,63 ÷ 3,60 

 

IM 

Командно 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,00 1,55 ÷ 3,95 

Логистика 1,58 1,75 2,25 2,75 3,13 3,75 3,75 1,54 ÷ 3,84 

Комуникационно 1,41 1,58 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 1,46 ÷ 3,88 

Административно 1,50 1,73 2,25 2,50 3,00 3,50 3,75 1,52 ÷ 3,66 

Професионално 1,70 1,75 2,25 2,50 3,25 3,75 3,80 1,53 ÷ 3,78 
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Лидерски стил 

и компоненти на 

лидерския стил 

Кариерно поле 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 IS 

Командно 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,31 ÷ 4,00 

Логистика 2,10 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,17 ÷ 3,87 

Комуникационно 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,03 ÷ 3,96 

Административно 1,67 2,00 2,67 3,00 3,58 3,67 3,67 1,99 ÷ 3,97 

Професионално 2,27 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,23 ÷ 3,82 

 IC 

Командно 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,52 ÷ 4,00 

Логистика 1,77 2,33 2,67 3,33 3,67 4,00 4,00 2,02 ÷ 4,00 

Комуникационно 1,88 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,20 ÷ 4,00 

Административно 1,82 2,30 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,17 ÷ 4,00 

Професионално 2,33 2,33 3,00 3,33 3,67 3,80 4,00 2,46 ÷ 4,00 

 Ch 

Командно 1,62 1,94 2,40 2,80 3,10 3,30 3,40 1,79 ÷ 3,59 

Логистика 1,80 1,96 2,30 2,60 3,10 3,54 3,60 1,72 ÷ 3,57 

Комуникационно 1,50 1,60 2,20 2,70 3,10 3,47 3,54 1,59 ÷ 3,63 

Административно 1,69 1,80 2,20 2,60 2,90 3,20 3,36 1,73 ÷ 3,36 

Професионално 1,80 2,00 2,20 2,60 3,00 3,44 3,60 1,77 ÷ 3,49 

 CR 

Командно 2,50 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 3,95 2,34 ÷ 3,82 

Логистика 2,25 2,25 2,63 3,25 3,50 3,75 4,00 2,23 ÷ 3,97 

Комуникационно 2,16 2,25 2,50 3,00 3,25 3,93 4,00 2,07 ÷ 3,94 

Административно 1,61 1,75 2,75 3,00 3,44 3,75 4,00 1,90 ÷ 4,00 

Професионално 2,25 2,40 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,23 ÷ 3,87 

 MbE-A 

Командно 1,50 1,75 2,25 2,50 3,00 3,40 3,50 1,52 ÷ 3,65 

Логистика 1,75 1,90 2,25 2,75 3,25 3,75 3,93 1,64 ÷ 3,84 

Комуникационно 1,25 1,58 2,00 2,75 3,19 3,50 3,75 1,39 ÷ 3,77 

Административно 1,36 1,50 2,00 2,75 3,25 3,75 3,75 1,43 ÷ 3,92 

Професионално 1,25 1,75 2,25 2,50 3,00 3,50 3,75 1,52 ÷ 3,68 

 MbE-Ps 

Командно 0,00 0,00 0,33 0,67 1,33 2,00 2,33 0,00 ÷ 2,07 

Логистика 0,00 0,00 0,33 1,00 1,50 2,33 2,67 0,00 ÷ 2,38 

Комуникационно 0,00 0,00 0,42 1,00 1,33 1,67 2,00 0,01 ÷ 1,89 

Административно 0,00 0,00 0,33 0,83 1,33 1,67 2,00 0,00 ÷ 2,01 

Професионално 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 1,80 2,07 0,00 ÷ 2,06 

 LF 

Командно 0,00 0,00 0,25 0,75 1,00 1,50 2,00 0,00 ÷ 1,82 

Логистика 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,43 0,00 ÷ 2,13 

Комуникационно 0,00 0,08 0,50 0,75 1,19 1,25 1,75 0,02 ÷ 1,57 

Административно 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,78 2,00 0,00 ÷ 1,70 

Професионално 0,00 0,00 0,50 0,75 1,25 1,75 2,05 0,00 ÷ 1,91 

 EхEff Командно 2,00 2,33 3,00 3,00 3,33 4,00 4,00 2,07 ÷ 4,00 
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Логистика 2,00 2,00 2,67 3,00 3,67 4,00 4,00 1,90 ÷ 4,00 

Комуникационно 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 2,19 ÷ 3,95 

Административно 1,48 1,97 2,33 2,83 3,33 3,70 4,00 1,63 ÷ 3,98 

Професионално 1,93 2,00 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 1,89 ÷ 3,98 

 EFF 

Командно 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 2,49 ÷ 3,88 

Логистика 1,83 2,25 2,75 3,25 3,50 4,00 4,00 2,06 ÷ 4,00 

Комуникационно 2,41 2,50 2,75 3,00 3,44 3,75 4,00 2,31 ÷ 3,83 

Административно 1,98 2,48 2,75 3,00 3,44 3,75 4,00 2,10 ÷ 3,94 

Професионално 2,45 2,50 2,75 3,00 3,25 3,75 4,00 2,32 ÷ 3,83 

 SAT 

Командно 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,00 2,28 ÷ 3,94 

Логистика 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50 3,50 4,00 2,08 ÷ 3,95 

Комуникационно 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 2,20 ÷ 3,93 

Административно 2,23 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 4,00 2,18 ÷ 3,80 

Професионално 1,90 2,30 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 1,83 ÷ 4,00 

 

 

Таблица 40. Референтни стойности по признак „управленско ниво“ 

 

Лидерски стил  

и компоненти на 

лидерския стил 

Управленско 

ниво 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 Trf L Style 

Стратегическо 2,20 2,40 2,58 2,89 3,21 3,44 3,64 2,24 ÷ 3,56 

Оперативно 1,90 2,11 2,37 2,79 3,11 3,31 3,47 1,96 ÷ 3,51 

Тактическо 2,00 2,21 2,58 2,89 3,21 3,42 3,53 2,10 ÷ 3,62 

Слушател във ВА 2,12 2,26 2,68 2,95 3,37 3,63 3,73 2,19 ÷ 3,72 

 Trsa L Style 

Стратегическо 1,85 2,13 2,50 2,75 3,13 3,48 3,65 1,93 ÷ 3,64 

Оперативно 1,76 2,00 2,38 2,88 3,13 3,60 3,63 1,86 ÷ 3,70 

Тактическо 2,13 2,31 2,63 2,88 3,25 3,50 3,75 2,13 ÷ 3,70 

Слушател във ВА 2,03 2,13 2,38 2,75 3,25 3,50 3,63 1,97 ÷ 3,64 

 Non-Int L Style 

Стратегическо 0,35 0,38 0,75 1,00 1,38 1,75 2,15 0,17 ÷ 1,97 

Оперативно 0,25 0,50 0,75 1,13 1,50 1,85 2,25 0,24 ÷ 2,05 

Тактическо 0,25 0,25 0,63 0,94 1,34 1,69 2,06 0,06 ÷ 1,94 

Слушател във ВА 0,13 0,18 0,63 1,00 1,38 1,63 2,08 0,10 ÷ 1,95 
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Лидерски стил 

и компоненти на 

лидерския стил 

Управленско 

ниво 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 II-A 

Стратегическо 1,27 1,67 2,33 2,67 3,00 3,13 3,67 1,50 ÷ 3,63 

Оперативно 1,37 1,67 2,00 2,67 3,00 3,33 3,33 1,46 ÷ 3,48 

Тактическо 1,42 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,57 ÷ 3,71 

Слушател във ВА 1,33 1,47 2,33 2,67 3,00 3,53 3,67 1,53 ÷ 3,76 

 II-B 

Стратегическо 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,67 4,00 1,73 ÷ 3,68 

Оперативно 1,67 1,67 2,00 2,67 3,00 3,33 3,67 1,45 ÷ 3,67 

Тактическо 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,58 1,52 ÷ 3,60 

Слушател във ВА 1,73 2,13 2,33 2,67 3,00 3,53 3,67 1,92 ÷ 3,66 

 IM 

Стратегическо 1,45 2,00 2,25 2,75 3,25 3,75 3,80 1,65 ÷ 3,81 

Оперативно 1,53 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 1,46 ÷ 3,61 

Тактическо 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 1,48 ÷ 3,90 

Слушател във ВА 1,50 1,75 2,25 2,75 3,50 3,75 3,75 1,63 ÷ 4,00 

 IS 

Стратегическо 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,40 ÷ 3,99 

Оперативно 1,70 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 3,67 2,00 ÷ 3,85 

Тактическо 2,33 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,23 ÷ 3,92 

Слушател във ВА 2,00 2,33 2,67 3,00 3,67 4,00 4,00 2,11 ÷ 4,00 

 IC 

Стратегическо 2,67 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,64 ÷ 4,16 

Оперативно 2,00 2,07 2,67 3,33 3,67 4,00 4,00 2,05 ÷ 4,28 

Тактическо 2,00 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,27 ÷ 4,27 

Слушател във ВА 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 4,00 2,43 ÷ 4,26 

 Ch 

Стратегическо 1,80 2,10 2,30 2,60 3,00 3,40 3,60 1,87 ÷ 3,48 

Оперативно 1,80 1,80 2,00 2,60 2,95 3,20 3,49 1,64 ÷ 3,40 

Тактическо 1,60 1,90 2,20 2,70 3,10 3,30 3,40 1,69 ÷ 3,58 

Слушател във ВА 1,52 2,04 2,50 2,80 3,10 3,56 3,60 1,85 ÷ 3,68 

 CR 

Стратегическо 2,25 2,50 2,50 3,00 3,25 3,75 4,00 2,17 ÷ 3,87 

Оперативно 2,00 2,25 2,63 3,00 3,25 3,75 4,00 2,07 ÷ 3,90 

Тактическо 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 3,94 2,28 ÷ 3,89 

Слушател във ВА 2,25 2,25 2,75 3,25 3,50 3,75 4,00 2,23 ÷ 3,96 

 MbE-A 

Стратегическо 1,15 1,65 2,25 2,75 3,00 3,25 3,75 1,42 ÷ 3,69 

Оперативно 1,25 1,55 2,00 2,75 3,13 3,50 3,75 1,37 ÷ 3,77 

Тактическо 1,75 2,00 2,25 2,75 3,25 3,50 3,75 1,70 ÷ 3,79 

Слушател във ВА 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,25 3,70 1,42 ÷ 3,60 

 MbE-P 

Стратегическо 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 2,00 2,67 0,00 ÷ 2,20 

Оперативно 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 2,00 2,33 0,00 ÷ 2,12 

Тактическо 0,00 0,00 0,33 0,67 1,33 2,00 2,00 0,00 ÷ 2,07 

Слушател във ВА 0,00 0,33 0,33 1,00 1,33 1,67 2,00 0,00 ÷ 1,98 
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 LF 

Стратегическо 0,00 0,15 0,50 0,75 1,25 1,60 2,00 0,00 ÷ 1,80 

Оперативно 0,00 0,05 0,75 1,00 1,25 1,95 2,00 0,01 ÷ 1,96 

Тактическо 0,00 0,00 0,25 0,75 1,00 1,50 2,00 0,00 ÷ 1,76 

Слушател във ВА 0,00 0,00 0,50 0,75 1,25 1,75 2,00 0,02 ÷ 1,91 

 EхEff 

Стратегическо 2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 3,80 4,00 1,88 ÷ 4,00 

Оперативно 1,67 2,00 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 1,74 ÷ 3,95 

Тактическо 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 2,03 ÷ 4,00 

Слушател във ВА 2,33 2,33 3,00 3,00 3,67 4,00 4,00 2,28 ÷ 4,00 

 EFF 

Стратегическо 2,45 2,50 2,75 3,00 3,25 3,60 3,80 2,35 ÷ 3,79 

Оперативно 2,03 2,25 2,75 3,00 3,50 3,50 3,75 2,16 ÷ 3,86 

Тактическо 2,25 2,50 2,75 3,13 3,50 4,00 4,00 2,30 ÷ 3,97 

Слушател във ВА 2,55 2,75 3,00 3,25 3,75 3,90 4,00 2,48 ÷ 4,00 

 SAT 

Стратегическо 2,00 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 3,50 1,99 ÷ 3,89 

Оперативно 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50 3,50 3,95 2,09 ÷ 3,87 

Тактическо 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,00 2,26 ÷ 3,98 

Слушател във ВА 2,00 2,20 3,00 3,00 3,50 3,80 4,00 2,18 ÷ 4,03 

 

 

  



 
130 

Таблица 41. Референтни стойности по признак притежание на ОКС магистър по 

„Военно дело“ и/или „Национална сигурност и отбрана“ 

 

Лидерски стил и 

компоненти на 

лидерския стил 

Притежание на 

ОКС магистър 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 Trf L Style 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,11 2,26 2,54 2,89 3,21 3,42 3,53 2,13 ÷ 3,58 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,22 2,37 2,63 2,95 3,21 3,55 3,67 2,29 ÷ 3,57 

Не съм завършил 1,95 2,16 2,58 2,89 3,20 3,42 3,60 2,05 ÷ 3,64 

 Trsa L Style 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,00 2,24 2,50 2,88 3,25 3,51 3,63 2,00 ÷ 3,70 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,38 2,38 2,50 3,00 3,38 3,70 3,85 2,22 ÷ 3,79 

Не съм завършил 1,88 2,13 2,50 2,88 3,13 3,50 3,67 1,97 ÷ 3,64 

 Non-Int L Style 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

0,25 0,38 0,66 1,00 1,38 1,88 2,25 0,11 ÷ 2,05 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

0,18 0,43 0,88 1,00 1,50 1,83 2,78 0,15 ÷ 2,11 

Не съм завършил 0,25 0,38 0,63 1,00 1,38 1,63 1,88 0,15 ÷ 1,87 

 II-A 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,33 1,51 ÷ 3,61 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

1,67 1,80 2,33 2,67 3,00 3,20 3,60 1,73 ÷ 3,43 

Не съм завършил 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,51 ÷ 3,72 

 II-B 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,67 3,67 1,58 ÷ 3,73 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

1,73 2,00 2,33 2,67 3,00 3,53 3,93 1,78 ÷ 3,64 

Не съм завършил 1,67 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,61 ÷ 3,58 
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Лидерски стил 

и компоненти на 

лидерския стил 

Притежание на 

ОКС магистър 

Персентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 IM 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

1,50 1,75 2,25 2,75 3,00 3,53 3,89 1,49 ÷ 3,81 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

1,35 1,95 2,25 2,50 3,00 3,75 3,75 1,63 ÷ 3,77 

Не съм завършил 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 1,55 ÷ 3,91 

 IS 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 2,17 ÷ 4,02 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,40 2,67 3,00 3,33 3,67 3,67 3,67 2,55 ÷ 3,86 

Не съм завършил 2,22 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,14 ÷ 3,92 

 IC 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,15 2,63 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,36 ÷ 4,28 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,07 2,47 3,00 3,67 4,00 4,00 4,00 2,48 ÷ 4,33 

Не съм завършил 2,22 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,25 ÷ 4,23 

 Ch 

проф. направл. 

"Военно дело" 
1,80 1,89 2,23 2,60 3,00 3,40 3,56 1,75 ÷ 3,50 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

1,90 1,94 2,30 2,60 3,00 3,44 3,60 1,88 ÷ 3,45 

Не съм завършил 1,60 1,90 2,30 2,70 3,10 3,30 3,50 1,71 ÷ 3,60 

 CR 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,20 ÷ 3,91 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,50 2,50 2,75 3,25 3,50 4,00 4,00 2,40 ÷ 4,01 

Не съм завършил 2,25 2,25 2,75 3,00 3,25 3,75 4,00 2,18 ÷ 3,88 

 MbE-A 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,50 3,75 1,51 ÷ 3,78 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,00 2,00 2,25 2,75 3,25 3,65 3,75 1,88 ÷ 3,73 
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Не съм завършил 1,41 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 1,47 ÷ 3,69 

 MbE-P 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 2,00 2,52 0,00 ÷ 2,19 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

0,00 0,00 0,67 1,00 1,33 2,53 2,67 0,00 ÷ 2,32 

Не съм завършил 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 1,67 2,00 0,00 ÷ 1,96 

 LF 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

0,00 0,00 0,50 0,75 1,25 1,75 2,00 0,00 ÷ 1,89 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

0,00 0,10 0,50 0,75 1,00 1,90 2,80 0,00 ÷ 2,04 

Не съм завършил 0,00 0,00 0,31 0,75 1,25 1,68 2,00 0,00 ÷ 1,79 

 EхEff 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 1,97 ÷ 4,00 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,13 2,67 3,00 3,00 3,33 3,67 3,93 2,40 ÷ 3,83 

Не съм завършил 1,88 2,00 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 1,90 ÷ 4,00 

 EFF 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,25 2,50 2,81 3,25 3,50 3,75 4,00 2,33 ÷ 3,91 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,30 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,00 2,30 ÷ 3,89 

Не съм завършил 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,26 ÷ 3,94 

 SAT 

Професионално 

направление 

„Военно дело“ 

2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 2,21 ÷ 3,88 

Професионално 

направление 

„НСО“ 

2,00 2,20 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 2,25 ÷ 3,75 

Не съм завършил 2,00 2,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,00 2,07 ÷ 4,00 
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Таблица 42. Референтни стойности по признак „обучение в курс за СДК в 

професионалната кариера на офицерите“ 
 

Лидерски стил 

и компоненти на 

лидерския стил 

Завършен 

курс за СДК 

Прецентилен способ 
Сигмален 

способ 

5 10 25 50 75 90 95 𝒙 ± 2SD 

 Trf L Style 
Да 2,05 2,23 2,58 2,89 3,21 3,42 3,57 2,11 ÷ 3,61 

Не 2,11 2,16 2,58 2,89 3,14 3,42 3,68 2,10 ÷ 3,60 

 Trsa L Style 
Да 1,90 2,13 2,50 2,88 3,13 3,50 3,63 1,99 ÷ 3,66 

Не 2,13 2,14 2,50 2,88 3,25 3,63 3,74 2,02 ÷ 3,76 

 Non-Int L Style 
Да 0,25 0,38 0,63 1,00 1,38 1,88 2,25 0,10 ÷ 2,05 

Не 0,25 0,38 0,63 1,00 1,25 1,38 1,62 0,27 ÷ 1,63 

 II A 
Да 1,33 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,52 ÷ 3,67 

Не 1,33 1,70 2,00 2,67 3,00 3,33 3,33 1,51 ÷ 3,59 

 II B 
Да 1,67 1,80 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,61 ÷ 3,64 

Не 1,33 1,70 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 1,59 ÷ 3,70 

 IM 
Да 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 3,75 1,57 ÷ 3,84 

Не 1,25 1,53 2,00 2,75 3,25 3,73 3,75 1,37 ÷ 3,90 

 IS 
Да 2,33 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,19 ÷ 3,98 

Не 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,13 ÷ 3,94 

 IC 
Да 2,00 2,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,28 ÷ 4,00 

Не 2,33 2,37 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 2,42 ÷ 4,00 

 Ch 
Да 1,80 1,90 2,30 2,60 3,10 3,40 3,50 1,75 ÷ 3,54 

Не 1,51 1,80 2,30 2,70 2,90 3,30 3,60 1,67 ÷ 3,56 

 CR 
Да 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,18 ÷ 3,89 

Не 2,25 2,50 2,75 3,13 3,50 3,75 4,00 2,28 ÷ 3,94 

 MbE-A 
Да 1,50 1,75 2,25 2,75 3,00 3,50 3,75 1,50 ÷ 3,73 

Не 1,51 1,75 2,25 2,75 3,19 3,73 3,75 1,55 ÷ 3,79 

 MbE-P 
Да 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 2,00 2,33 0,00 ÷ 2,20 

Не 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 1,33 1,65 0,00 ÷ 1,65 

 LF 
Да 0,00 0,00 0,50 0,75 1,25 1,75 2,00 0,00 ÷ 1,92 

Не 0,00 0,00 0,25 0,75 1,00 1,48 1,74 0,00 ÷ 1,54 

 EхEff 
Да 2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 1,97 ÷ 4,06 

Не 2,00 2,00 2,67 3,00 3,33 4,00 4,00 1,93 ÷ 4,03 

 EFF 
Да 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00 2,29 ÷ 3,94 

Не 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,75 4,00 2,31 ÷ 3,83 

 SAT 
Да 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 2,17 ÷ 3,94 

Не 2,03 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 4,00 2,04 ÷ 4,01 
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Обобщавайки резултатите, имаме възможността да твърдим, че е изпълнена 

и третата изследователска задача, като са изчислени референтните стойности по 

всички скали и субскали на въпросника съобразно с предварително заложените 

социо-демографски данни. 
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3.4. Заключително обсъждане 

 

Получените резултати потвърждават психометричните свойства на 

Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5x, разработен от Бърнард Бас и 

Брус Аволио, в неговата последна версия (Avolio, & Bass, 2004), произтичащи от 

теоретичния модел за трансформиращото лидерство (Bass, 1998). Данните в 

настоящето изследване показаха изискуемата стабилност и надеждност на 

съответстващите показатели на скалите и субскалите на въпросника. 

Установените психометрични свойства показаха сходство в характеристиките, 

като следват посоката на проява с тези в други емпирични изследвания (у нас и в 

чежбина).  

Скалите, демонстриращи особеностите в лидерските стилове, са с добра 

вътрешна валидност – коефициентът на Кронбах приема стойности, по-големи от 

0,74, а максималната достига стойност 0,87. По отношение на субскалите при 

повечето от тях се наблюдават стойности, по-големи от 0,63. Изключение правят 

субскалите на компонента условно възнаграждение и лидерският резултат 

удовлетвореност, където се установиха коефициенти на вътрешна съгласуваност 

съответно 0,62 и 0,51. Отчетените проблеми могат да бъдат до голяма степен 

резултат от малкия брой айтъми, съдържащи се в представените две субскали. 

Като положителен индикатор се приемат установените корелационни 

коефициенти между свързаните скали и субскали, които се проявяват като 

значителни по степен на изразеност. Това дава основание резултатите от анализа 

да бъдат определени като удовлетворяващи изискването за вътрешна 

съгласуваност и конструктна валидност на въпросника.  

Съществен момент в изследването представлява потвърждаването на 

трифакторната структура на въпросника, съдържаща девет лидерски компонента 

плюс един производен (харизма). Скалите отчитат лидерските стилове 

„трансформиращ“ (с 19 айтъма), „транзакционен“ (8 айтъма) и „ненамесващ“ (8 
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айтъма). На следващо място компонентите, съставящи трансформиращия стил, се 

състоят от идеализиращо влияние като характерно качество (3 айтъма), 

идеализиращо влияние като поведение (3 айтъма), вдъхновяваща мотивация (4 

айтъма), индивидуален подход (3 айтъма), интелектуална стимулация (3 

айтъма). Допълнителната производна субскала харизма се състои от 10 айтъма и 

в българската адаптация обхваща де факто компонентите идеализиращо влияние 

като поведение, идеализиращо влияние като характерно качество и 

вдъхновяваща мотивация. Субскалите на транзакционния стил са: активно 

управление на изключенията (4 айтъма) и условно възнаграждение (4 айтъма), а 

на ненамесващия стил – пасивно управление на изключенията (3 айтъма) и 

избягващ ангажиране (4 айтъма). Общият брой филтрирани айтъми във 

факторния анализ е пет. 

Резултатите от дейността на лидера също бяха потвърдени. Техните субскали 

се изграждат от ефективност (4 айтъма), допълнителни усилия (3 айтъма) и 

удовлетвореност (2 айтъма). Провеждането на факторния анализ не доведе до 

изключването на айтъми.  

В заключение можем да обобщим, че Многомерният въпросник за лидерски 

стил MLQ 5x показа добри психометрични свойства и бе намерено потвърждение 

на теоретичните допускания, заложени в модела за трансформиращото 

лидерство (Bass, 1998; Bass & Riggio, 2006; Avolio & Bass, 2004). Изчислени са 

съответните референтни стойности, описващи проявлението на лидерското 

влияние, определено от заложените социо-демографски фактори.  

Изпълнението на изследователските задачи потвърдиха факторната 

структура, надеждността и валидността на въпросника MLQ (5x), като бяха  

изчислени референтните стойности за военна среда (само за офицери), с което е 

изпълнена и целта на настоящето изследване. Постигнатият напредък разширява 

диагностичните възможности на метода във военна среда у нас. Проведените 

частни изследвания с малки извадки от 30 до 60 лица също не установиха 

отклонения, свързани с резултатите от началната адаптация на въпросника. 
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Независимо от това отчитането на културните и организационните специфики би 

могло да повлияе върху крайните резултати и вероятната им интерпретация в 

други изследвания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Успешната стандартизация на Многомерния въпросник за лидерски стил 

MLQ 5x за военна среда с офицери от Въоръжените сили на Република България, 

освен че потвърди приложението му в различни култури и организации, е и 

успешна стъпка за обогатяването на емпиричната база за професионална оценка 

на военнослужещите у нас. Многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5x е 

намерил своето широко приложение в редица армии от НАТО, а практиките, 

произтичащи от трансформиращото лидерство, са реална база за изграждането 

на военните лидери на ХХI век. Тази реалност представлява потенциална 

перспектива пред военната организация у нас, за офицерите, както и за всички 

военнослужещи.  

Пред лидерите е налице възможността да се умножат ефектите на тяхното 

влияние на основата на личния пример, където отчетливо да присъства харизмата 

на лидера, носител на визията, волята, силата, увереността, почтеността и куража, 

да се отстояват принципи и се преследва победата в начинанията. Всичко това 

съчетано с мотивираност, усет за развиващите и ефективните подходи към 

последователите се очаква да осигури значими резултати. Целта е на практика 

всички в организацията да успеят да надхвърлят ограниченията на собствените си 

представи за възможно и постижимо в работата, постигайки мисията в нейната 

цялост. 

Очерталите се измерения в профила на офицерите повдигат въпроси за 

причините, породили конкретните проявления, и може би най-вече основата, на 

която те се осъществяват. При разработването на бъдещите доктринални и 

нормативни документи свързани с практикуването на лидерството в армията,  е 

необходимо категорично да бъдат формулирани организационните изисквания и 

стандарти за добри лидерски практики. Носител на добрите лидерски практики 
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следва да представляват тези произтичащи от трансформиращото лидерство, в 

чийто фундамент са заложени армейските нравствени ценности. Едно от 

действията в тази посока вече е налице – стандартизиран е за военна среда 

Многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5x, като са установени средните 

и референтните стойности за офицери във Въоръжените сили на Република 

България. 
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