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ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
1.ПЪРВА ЛЕКЦИЯ 

 
Уважаеми дами и господа, 
Уважаеми колеги и гости, 
 

1.1. Добре дошли на всички на този встъпителен курс! Позволете ми да започна 
този курс от лекции и обсъждания с един кратък исторически обзор и няколко 
встъпителни бележки, имащи за цел да подготвят сцената за нашето 
изследване на организационната психодинамика. 
 
1.2. Както всички ние знаем организационната психодинамика е една 
интердисциплинарна област - подраздел на психодинамиката на човешките 
системи, - смесваща в себе си триада от влияния - от страна на 
психодинамичната научно-изследователска работа и консултативна практика, 
от страна на теорията и методите на груповата динамика и развитието на 



организационните системи, и от страна на изходните позиции на теориите за 
отворените системи за осъзнаването на системните задачи и граници. 
1.3. Въпреки, че психодинамиката на човешките системи не е нова 
изследователска област, налице е обща липса на осведоменост за нейните 
корени. Тази първа лекция предлага синтез на историята и основните моменти, 
в частност, откроявайки значението на методите на Тавистокския институт за 
човешки отношения за преживелищна работа с групите и прилагането на тези 
методи в изучаването на организационната динамика. 
 
1.4. Психодинамиката на човешките системи е "термин, използван за да се 
описва колективната психична дейност"(Neumann, 1999, стр.57) в и между 
групите, организациите и общностите в човешкото общество. "Системната 
динамика, следователно, ни предоставя начин да мислим за енергитизиращите 
и мотивиращите сили, произтичащи от взаимосвързаността на различните 
хора, групи и подструктури в една социална система"  (Neumann, 1999, стр.57). 
 
1.5. Въпреки, че Гулд, Стейпли и Стийн (2001) посочват, че "областта на 
системната психодинамика се е родила при публикуването от Милър и Райс на 
небезизвестната книга "Системи на организацията"(1967)(стр.1), самите Милър 
и Райс никога не са използвали този термин по експлицитен начин в книгата си. 
По сведения на Лорънс Гулд, Ерик Милър, който по онова време е директор на 
програмата за изучаване на груповите отношения в Тавистокския институт, 
създава термина системна психодинамика  при неформалните дискусии 
върху книгата в края на 80-те и понятието просто се "прихваща". 
 
1.6. Мени Шер - директор в програмата за изучаване на груповите отношения в 
Тавистокския институт, - си припомня: "Когато поех поста в Тависток през 
октомври 1997 година, терминът "системна психо-динамика" беше вече на мода 
в института и се използваше често от Ерик Милър, Ричард Холти и Джийн 
Нойман." И въпреки това, внимателното проучване показва, че преди 
публикуването на статията "Systems Psychodynamics in the Service of Political 
Organizational Change" (Neumann, 1999) нито един автор не е обсъждал 
понятието по експлицитен начин в научна публикация. 
 
1.7. Джийн Нойман - водещ щатен сътрудник в програмата за организационни 
консултации (АОС) в Тавистокския институт, - разглежда  процеса на навлизане 
на термина системна психодинамика в широка употреба по следния начин: 
"Двамата, Ерик и аз, искахме да обезкуражим консултантите да мислят, че 
ролята на консултанта при груповите събития следва да е само (и дори  за 
предпочитане да е), роля, която се поема за работа с организациите. Исках да 
наблегна на идеята, че това, което един организационен консултатант следва 
да прави е да прилага психодинамиката при диагностиката и при 
интервенциите, свързани с проблемите възникващи във всеки един проект за 
организационна промяна и организационно развитие.  Множество роли, теории 
и подходи биха могли да са полезни при използването на психодинамичните 
теории за организациите и другите човешки системи (напр., между групите и 
между организациите, в общностите). Психодинамиката, а не психоанализата, 
бяха от голямо значение за нас, защото сътрудниците в АОС смятахме и 
другите дълбинни психологически модели за релевантни." 
 



1.8. Първото споменаване на термина системна психодинамика в печатна 
форма е през 1993 в тома на Tavistock Institute Review(1992/1993). Годишният 
доклад на института прави откровен преглед на работата на Тавистокския 
институт, в това число на дейностите, развитието, сферите на интерес и 
загриженост на сътрудниците на института през годината. Посочвайки, че макар 
програмата за изучаване на груповите отношения възникнала през 60-те години 
да се основава на "иновативната работа на института в съчетването на 
позициите на теориите за отворените системи и на психодинамичното 
изучаване на груповите и организационните процеси", Милър ясно отбелязва, 
че " собствената дейност на Тавистокския институт в тази област не се  е 
разширила"(1992/1993 Review, 1993, стр. 42).  
 
1.9. Заключението му е, че е необходимо "отново да се разработи тази 
централна за института област на изследвания" и е препоръчителна нова 
стратегия, наречена системна психодинамика, която ще ни позволи да 
постигнем това. 
 
1.10. Системната психодинамика е колкото организационна стратегия, толкова 
и интеграция на теоретични подходи. Милър посочва, че "двете задачи на 
новопоявяващата се стратегия са да се разшири ядрото от сътрудници 
компетентни да работят от позициите на "психодинамиката на системите" и да 
поемат роли в образователната дейност на програмата за изучаването на 
груповите отношения, и в периода 1993-1994 да се разшири обхвата на тези 
дейности по посока включването на събития, разработени за индустриалния, 
търговския и други сектори, които не се ограничават до преживелищните 
методи"(1992/93 Review,p.42). 
 
1.11. В отговор на това наблюдение в края на 1992 година са назначени трима 
външни програмни съветници - Уесли Кар. Тим Дартингтон и Оля Хаалили,  - 
които заедно с бившата сътрудничка на Тависток, Изабел Мензис Лийт, и 
действащата сътрудничка на Тависток, Джийн Нойман, поемат тези задачи.  
 
1.12. Така терминът "системна психодинамика", който по-късно се 
трансформира в "психодинамика на системите", влиза в официална 
употреба. 
 
1.13. Първият елемент в триадата от влияния върху психодинамиката на 
човешките системи - психоаналитичната практика, - се появява в края на 19-ти 
век. Тази Викторианска ера, характеризираща се с консервативен социален 
климат, е време на ускорен напредък в науката, медицината и технологиите. 
Пример за напредъка в мисленето от това време  с принос към изграждането 
на основите на психодинамиката на системите са психоаналитичните теории на 
Зигмунд Фройд. 
 
1.14. Въпреки, че Фройд не е известен като групов теоретик per se, на неговите 
психоаналитични теории за индивида и на влиянието му върху Мелани Клайн 
могат да се признаят заслугите за полагането на теоретичните основи на 
системната психодинамика. 
 



1.15. Теорията за обектните отношения на Клайн (Klein, 1986), построена върху 
основата на работата на Фройд, но и отклоняваща се от нея, е  със съществен 
принос към системната психодинамика. Макар, че работата на Клайн е 
предимно фокусирана върху децата, теориите и за разцепването, проективната 
идентификация, параноично-шизоидната и депресивна позиция по-късно се 
прилагат към възрастните и групите от анализирания от нея, Уилфред Бион. 
 
1.16. В периода непосредствено след Втората световна война наблюденията 
на Бион върху груповото поведение  води до развитието на изследователската 
област на груповите отношения - вторият елемент в триадата на системната 
психодинамика, -  който ще разгледам по-нататък в тази лекция. 
 
1.17. В допълнение на влиянието на Фройд и Клайн от страна на психологията, 
възникващата научна социология също допринася със своите прозрения към 
теориите за човешкото поведение в големи групи. През 1896 г. френският 
социолог Густав Ле Бон публикува известните си наблюдения върху големите, 
неорганизирани групи в книгата си "Тълпата". 
 
1.18. Ле Бон построява теория за човека, който жертва част от 
индивидуалността си, присъединявайки се към групата, особено голямата 
група, и става по-податлив на влияния и внушения. Ле Бон е може би един от 
първите теоретици в изследването на групата като едно цяло, който посочва, 
че груповата психична дейност е нелогична, нетолерантна, наситена с 
предразсъдъци, ригидна, освободена от задръжки и подчиняваща се на всяка 
доминантна сила, налагаща й авторитета си.  
 
1.19. Според  Le Bon (1896, стр.33) " в тълпата индивидът е песъчинка сред 
другите песъчинки, носени произволно от вятъра". Ле Бон описва как 
харизматичния лидер може да влияе на тълпата, играейки си с детинската й 
доверчивост и емоционалност, по начин определен по-късно от Фройд 
(Freud,1921, стр.8) като "по същество, хипнотичен". 
 
1.20. Въпреки честото цитиране на работата на Ле Бон в психоаналитичните 
среди от онова време, не всички приемат неговите теории за груповото 
поведение. Дори Фройд отделя 15 от 75-те страници в своята "Психология на 
масите и анализ на Аз-а", цитирайки и перифразирайки Ле Бон, само за да 
отхвърли приноса му. Фройд заключава: "Нито едно от твърденията на този 
автор не извежда на преден план нещо ново"(Freud, 1921, стр. 14). В 
действителност, Фройд интерпретира преценката на ле Бон за груповата 
психика като произтичаща от наблюденията му върху тълпите и от страховете 
му от социалните вълнения. По-късно Harrison (2000) се съгласява с подобна 
интерпретация, изследвайки как създадената от ле Бон  "плашеща картина на 
действията на тълпата отразява буржоазните възгледи за бунтовете във 
Франция през 19-ти век". 
 
1.21. Независимо от тези критики през 1920 година британският социален 
теоретик Уилям Макдугъл надгражда над теорията на ле Бон като доразрвива 
своите изключително важни наблюдения върху организираните групи. Подобно 
на ле Бон, Макдугъл е убеден, че неорганизираните групи са емоционални, 
импулсивни, податливи на насилие и сугестия, което води до това, че понякога 



те могат да действат като диво животно. Макдугъл, обаче, отчетливо добавя, че 
настъпва психична промяна в груповото поведение, когато групата е 
организирана и насочена към определена задача. Този психичен подем 
поражда засилване на емоционалните преживявания на всеки член на групата 
по начин, който рядко може да възникне при други условия и според 
MacDougall(1920) създава възможност групата ефективно да се насочи към 
положителни постижения. 
 
1.22. Докато различни изследователи се опитват да достигнат до по-
задълбочено разбиране на груповото поведение, дисхармонията в Европа 
достига до връхната си точка с войната започнала през 1914 година. Войната 
става своеобразна лаборатория за психологическото изследване на груповото 
поведение. 
 
1.23. Пример за това е ,че военните лидери в Европа започват да признават 
съществуването на нервните разстройства и психичните заболявания сред 
военнослужещите. Те използват термина "взривен шок", за да обозначат тези 
разстройства независимо от конкретните им симптоми.  Дотогава всяка 
демонстрирана емоционална нестабилност от страна на войниците се е 
определяла като страхливост или дори саботаж, които често са се наказвали и 
със смъртна присъда. 
 
1.24. По-късните проучвания разкриват, че "...в  документацията на тези 
военнослужещи, които са разстреляни заради страхливост, има ясни 
доказателства, че преобладаващата част от тях са имали проблеми с 
психичното здраве" (Harrison, 2000, p.79). 
 
1.25. След приключването на Първата световна война през 1918 година, 
причинените от нея ужаси стимулират отхвърлянето на войната и надеждата, 
че бъдещите конфликти биха могли да бъдат избегнати чрез по-ясно разбиране 
на човешкото поведение и дипломация. В резултат от психологическите поуки 
от Първата световна война през 1920 година в Лондон се изгражда 
Тавистокският институт по медицинска психология.  
 
1.26. Оригинално създадена като Тавистокски институт по медицинска 
психология, клиниката, по същество, се утвърждава като " една от първите 
клиники във Великобритания, в която се предоставя системно цялостна 
психотерапия на основата на концепции, вдъхновени от теориите на 
психоанализата"( Dicks, 1970, p.1) на пациенти, които не могат да си позволят 
таксите на частнопрактикуващите психотерапевти. 
 
1.27. Милър (Miller, 1989,p.3) допълва, че клиниката "...впоследствие се 
превръща във важен център за обучение на психиатри и свързаните с тях 
професии". Клиниката е създадена на основата на визията и енергията на 
нейния директор, д-р Хю Крайктън-Милър, който я замисля като една клиника-
модел за другите психиатрични заведения (Dicks, 1970). 
 
1.28. Още от самото начало в клиниката се формира една еклектична група, 
която демонстрира желанието си да свърже социалните науки с общата 
медицина и психиатрията, толерирайки различни професионални гледни точки 



- характеристика, която си остава базисен елемент в работата на клиниката 
(Trist & Murray, 1990). 
 
1.29. Междувременно, в допълнение на работата на Тавистокската клиника, в 
периода след Първата световна война теоретици и практици от други крайща 
на света продължават да равиват идеите си за групите и организациите. Много 
от техните приноси са с голямо влияние, макар понякога само индиректно, 
върху развитието на втория елемент в триадата на системната психодинамика - 
теориите и методите на груповите отношения. 
 
1.30. Хейдън и Моленкамп (Hayden & Molenkamp, 2003, стр.3) определят 
груповите отношения като изучаване на "динамиката на групата като 
цялостна система". Тази област на изследвания приема психодинамичните 
принципи, но в противоречие с традиционната психоанализа прилага тези 
теории, за да се изучава групата като социална система. 
 
1.31. Три са трите приноса с основополагащо за историята на груповите 
отношения значение. На първо място, без това да е признато от всички, е 
приносът на Ле Бон и Макдугъл, които правят ключови наблюдения за 
груповото поведение, въвеждайки в употреба идеята за изследването на 
групата като едно цяло. Групата като едно цяло, при това, се отнася към 
поведението на  "групата като социална система и свързаността на 
индивидуалностите с тази система"(Wells,1985,p.112). 
 
1.32. Горепосоченото отклонение от психоаналитичния фокус върху индивида 
към  проучването на групата като основна единица на изследване 
представлява съществена част от историята на груповите отношения и оттук, 
на системната психодинамика. 
 
1.33. Вторият принос към историята на груповите отношения е направен от 
Бион и неговите сътрудници в периода след Втората свтовна война, когато те 
експериментират с прехода от клиничното разглеждане на феномените отвън 
към гледната точна на "включения в системата аутсайдер." Изоставяйки 
традиционната психоаналитична гледна точка и приемайки представата за 
групата като едно цяло, Бион пръв използва себе си като инструмент за 
вникване в груповото поведение и така развива нов метод за работа с групите. 
 
1.34. Третият важен принос към историята на груповите отношения е осигурен 
от Курт Левин чрез едно почти случайно откритие. По време на един уъркшоп 
през 1946 година Левин и неговите колеги експериментират с хипотезата, че 
възрастните учат по-ефективно чрез интерактивни преживявания отколкото 
чрез традиционните лекции и семинари. Резултатите от това първо събитие, в 
което се учи  изцяло от собствения опит, водят до създаването на метода на 
човешката лаборатория и повлиява впоследствие развитието на 
конференциите по групови отношения. 
 
1.35. Три са историческите приноси - концепцията за групата като едно цяло, 
практиката на използването на себе си като изследователски инструмент и 
методите, разработени в ученето от собствен опит, - които полагат основния 
фундамент в сферата на изследването на груповите отношения. Важно е да се 



отбележи, обаче, че още няколко други изследователи са дали своите приноси 
с работата си в прилагането на психологията в изучаването на груповото 
поведение и организациите. 
1.36. Една от първите, които прилагат психологическите модели към работното 
място - Мери Паркър Фоле (Follet, 1941), - описва преимуществата на една по-
кооперативна и солидарна работна среда в своето есе "Даването на заповеди". 
Застъпвайки се за по-малко йерархизирани взаимодействия между работници и 
мениджъри, Фоле предлага модел, който обяснява как да се намалят 
съпротивите на работниците при изпълнението на заповедите на началниците 
им чрез "деперсонализиране на процеса на даване на заповедите"(стр.58). Тя 
предлага работниците и техните преки началници да изучават работните 
ситуации съвместно и да пристъпват към избор на решения, които са най-
приемливи и за двете страни. "При научния мениджмънт мениджърите са също 
толкова подчинени на заповедите, колкото и работниците, като и двете страни 
се подчиняват на законите на работната ситуация"(Follet, 1941, стр.59). 
 
1.37. Между 1927 и 1932 година, Елтън Мейо провежда широкоизвестното днес 
проучване в заводите на Уестърн Илектрик в Хотърн, Чикаго. Като изследва 
работнички, които сглобяват телефонни релета, Мейо (Mayo, 1933) откроява 
връзките между работниците и условията на труд в отношенията им с 
човешката мотивация и производителността на труда. "Експериментите в 
Хотърн демонстрират, че сложните, интерактивни променливи имат важна роля 
за мотивацията на хората -  това са фактори като вниманието отделяно на 
работниците като значими личности, контролът на работниците върху 
работните процеси, отчитането на различните индивидуални потребности, 
готовността на мениджърите да изслушват, въвеждането на групови норми и 
използването на системи за директна обратна връзка"(Shafritz & Ott, 1996, 150-
151). 
 
1.38. Независимо, че разработките на Фоле и Мейо днес могат да ни изглеждат 
твърде неясно свързани със системната психодинамика, те са отчетливи 
примери за начина, по който изследователите променят мисленето си за 
организациите и трудовата дейност между двете световни войни.  
 
1.39. По същество, те павират пътя пред по-новите методи като системната 
психодинамика, разглеждайки организациите като сложни интерактивни 
системи, което е уникално виждане за времето си и откроява значението на 
"човешката страна на промишлеността"(Mayo, 1933, стр.1). 
 
1.40. Друг влиятелен социален учен в периода след Първата световна война е 
Курт Левин. Живеейки в Германия през Първата световна война, Курт Левин 
наблюдава пряко потенциала на човечеството да върши добро и зло, и става 
твърд привърженик на разбирането, че обществените науки биха могли и са 
длъжни да се използват за максимизиране на човешкото благополучие. 
Неговите плашещи военни преживявания водят до ангажирането му през целия 
му живот след войната с прилагане на научния подход за интегрирането на 
демократичните ценности в обществото. След като бяга в САЩ от нацистка 
Германия през 1932 година, Левин преподава в Станфорд, а след това и в 
Корнел преди да се установи за постоянно като професор по детска психология 



в Държавния университет на Айова (Hirsch, 1978). 
 
1.41. Една от основните заслуги на Левин за развитието на системната 
психодинамика е идеята за психосоциалните влияния върху поведенията в 
групата. Неговите методи се основават на философската идея, че "групата, към 
която принадлежи индивида е територията на неговите възприятия"(Lewin, 
1948, p. vii). Предлагайки обхватна концептуална рамка за изучаване на 
груповото поведение, теориите на Левин, известни като приложна психология 
или теория на полето, осигуряват начин за изследване на напреженията между 
индивида и групата.  
 
1.42. Теорията за полето, която оригинално се разработва във физиката, става 
популярен подход след наблюденията на Левин върху социалните полета, 
който заедно с други изследователски подходи от 40-те години се фокусира 
върху характеристиките на взаимозависимостта. 
 
1.43. Като използва изследователски модели от точните науки, Левин сравнява 
групите с частите на молекулата и тяхната взаимосвързаност като по този 
начин демистифицира същността на груповия живот. Той пише (Lewin,1947, p.8) 
следното: "Вече не съществува нищо магическо зад факта, че групите 
притежават собствени свойства, които са различни от свойствата на 
съставляващите ги подгрупи или техните индивидуални членове, както няма 
нищо магическо във факта, че молекулите имат свойства, които са различни от 
свойствата на атомите или йоните, от които са изградени". В същото време 
Левин предупреждава изследователите, че само като изследваме групите в 
техните реални условия ще сме сигурни, че не пропускаме ключови техни 
поведения. 
 
1.44. Разбиранията на Левин оказват значимо влияние върху членовете на 
Тавистокския институт. Милър (Miller, 1990, p.5) посочва, че "Тавистокската 
група споделяше убедеността му, че конвенционалните подходи в научното 
изследване не биха могли да разкрият "гещалтните" свойства на комплексните 
човешки системи". 
 
1.45. Следователно, нужни са нови методи. Левин въвежда понятието за 
степени на свобода и проучва отчетливостта на границите в групата, по начин 
който сякаш предопределя по-късните изследвания на Райс (Rice, 1965) върху 
границите в отворените системи - третият компонент в триадата на 
психодинамиката на човешките системи. В книгата си "Learning for Leadership" 
Милър (Miller,1993, p.5) потвърждава значението на заслугите на Левин като 
посочва, че възгледите на Левин за групите и организациите като "динамични 
цялости" има съществено влияние върху Тавистокската колегия. 
 
1.46. Теоретици като Фоле, Мейо и Левин се опитват след Първата световна 
война да постигнат едно по-пълно разбиране на човешкото поведение в 
групите и организациите, с което да разширят приноса на това ново познание 
за развитието на демократичното общество и продуктивната трудова дейност. 
Въпреки, че нито един от тях не може да бъде признат за експерт по 
психодинамика на системите per se, всеки един от тях  държи по късче от 
историческия пъзел, подреждането на който води до развитието на системната 



психодинамика. 
 
1.47. Първата световна война разкрива необходимостта да се лекуват 
психичните травми на войниците, изпитали "взривния шок": Втората световна 
война поставя пред психотерапевтите изискването да направят крачка отвъд 
модела на индивидуалната терапия. При избухването на войната през 1939, " в 
Британската армия има изключително ограничена експертиза в областта на 
психичното здраве"(Harrison, 200, p.83). За да се опитат да поправят това 
състояние, двама старши психиатри са назначени за консултиращи психиатри в 
британските въоръжени сили - Хенри Йелоулийз, ветеран от Първата световна 
война, и Дж.Р. Рийс, бивш директор на Тавистокската клиника. Вследствие на 
тези назначения "към юли 1943 година в армията служат 197 психиатри, които 
към 1945 година са вече над 300", пише Harrison (2000, p.84). Присъствието на 
бивши кадри на Тавистокската клиника в британската армия става забележимо 
по време на войната.  Наричана "Тавистокската група" или "невидимия колеж", 
тази група  включва в редиците си Уилфред Бион и Джон Рикман, а също и 
Харолд Бриджър, Том Мейн, Ерик Трист, Томи Уилсън Боулби, Рон Храгейвс и 
Джон Съдърланд. Макар не всички да са клиницисти, всички се интересуват от 
психоанализа и работа с групи. По време на войната те имат възможност да 
работят, поддържайки тясна комуникация помежду си. 
 
1.48. По ирония на съдбата, по-ранният военен опит на Бион, военното му 
образование и физическият му атлетизъм го извеждат през 40-те на  
ръководната позиция на предопределен да се превърне в "баща на груповите 
отношения"(Fraher, 2002, p.14). Бион има военни заслуги в танковите части през 
Първата световна война и става танков командир във Франция в края на 
войната. След войната Бион започва да преподава история в Оксфордския 
Куинс Колидж. Той е активен спортист с отлични постижения  в плуването, 
водната топка и ръгбито. След Оксфорд става за около  две години училищен 
директор. Дъщеря му Франческа споделя през 1982 година,: "към 1924 година 
неговите интереси придобиват ясна насоченост  - психоанализата". Бион 
завършва медицинското си образование в Болницата на Университи Колидж - 
Лондон и се присъединява към служителите на Тавистокската клиника 
непосредствено преди началото на Втората световна война. Комбинацията от 
фронтови боен опит от Първата световна война и психоаналитичен тренинг при 
Бион се оказва безценна за психиатрията на Британските въоръжени сили. 
 
1.49. Недостигът на хора по време на войната сериозно препятства 
британските военни успехи. В тези времена на отчаяни усилия да се връщат  
бързо рехабилитираните войници обратно на бойните полета, Бион и неговите 
колеги започват да работят експериментално с групи лекуващи се болницата 
Нортфийлд военни. Трист (Trist, 1985, стр.14) по-късно си припомня: 
"Нортфийлд беше голяма военно-психиатрична болница, която функционираше 
като разпределител. В зависимост от състоянието на даден човек, той или бе 
освобождаван от армията, или бе връщан в своята бойна част, или бе 
пренасочван за алтернативна военна  служба. Нуждата от хора за армията 
беше огромна. Всеки метод, който можеше да помогне големи групи от 
военнослужещи, емоционално деморализирани и демонстриращи невероятно 
разнообразие от симптоми, проявяващи се в една или друга степен, да се 
завърнат обратно на военна служба в армиите, бе добре дошъл. Методите 



използвани до този момент бяха дали само ниски резултати". 
 
1.50. В отговор на тези потребности Бион създава т.нар. "терапевтични 
общности", описани в документа "Меморандумът от Уорнклиф" от 1939 година. 
Идеята е в терапевтичната общност да се включи цялостната болнична среда 
като терапевтично ангажирана социална система, която участва в лечението на 
пациентите, премествайки вниманието от индивидуалното лечение към 
груповите процеси, разбирането за лидерство и  дълг пред обществото. 
Централна концепция в тази схема е схващането, че групата анализира своята 
собствена динамика, а не очаква външни директиви от авторитетни фигури. 
Тази философия се превръща в основополагащ постулат в изследването на 
груповите отношения и оттам, в системната психодинамика. 
 
1.51. Събитията, които се случват в Нортфийлдската болница имат огромно 
въздействие върху психиатрията по време на войната и след нея. Много от 
членовете на "невидимия колеж" след войната се завръщат към предишния си 
работодател - Тавистокската клиника. Голяма част от следвоенната работа на 
клиниката се базира на експериментите на тази междудисциплинарна група на 
"невидимия колеж" по време на войната в Нортфийлдската болница. Става 
дума, по-конкретно, за това, че експериментите с преживелищните методи за 
групова работа и изграждането на терапевтични общности  полагат 
фундамента за нововъзникващата след войната област, наречена "групови 
отношения" - вторият елемент в триадата на психодинамиката на човешките 
системи. 
 
1.52. След войната Тавистокската клиника е изправена пред 
предизвикателството да събере късчетата останали от нейната по-рано 
процъфтяваща организация и да се съгради наново. През 1945 г. е изграден 
един преходен комитет за планиране, натоварен с това да се заеме с бъдещето 
на Тавистокската клиника и да преформулира мисията на клиниката в 
светлината на опита натрупан по време на войната. Този комитет се 
председателства от Бион, който, прилагайки своите открития в работата си с 
групите, помага за уточняване на основните въпроси и потушаването на 
конфликтите в самия комитет, което води и до приемането на неговия годишен 
доклад от самия комитет.   
 
1.53. Този доклад очертава задачите на клиниката по следния начин: (а) 
проучване на ролята на извънболничната психиатрия, основаваща се на 
психодинамичния подход и ориентирана към социалните науки в тогава все 
още неопределената среда на новата национална система за здравеопазване; 
(б) създаването на Тавистокския институт за човешки отношения (Тавистокския 
институт) за изследването на по-широк спектър от социални проблеми, които 
към този момент  не се разглеждат като свързани с професионалната 
практиката в областта на психичното здраве (Trist & Murray, 1990). Именно, 
след приемането на този доклад през 1946 година се основава Тавистокския 
институт. 
 
1.54. Периодът след Втората световна война би могъл да бъде определен като 
зараждане на научните изследвания на груповите отношения, тъй като именно 
тогава множество изследователи възторжено експериментират с познанието 



извлечено по време на опитите им по време на войната. В центъра на тези 
проучвания са Бион и неговите сътрудници от Тавистокската клиника, по-късно 
членове на Тавистокския институт - в Англия, и Курт Левин и Националната 
тренинг лаборатория (NTL) - в САЩ. При това приносът на NTL с напредъка в 
разработването през 1947 г. на своя лабораторен метод като преживелищен 
метод за изследване на човешките групи се оказва основополагащ. 
 
1.55. В Лондон Бион също продължава да допринася за развитието на 
социалната психиатрия. През 1948 г. той е поканен да поеме работата с 
няколко терапевтични групи, за да се демонстрира прилагането на груповите 
техники, които той изобретява по време на практиката си през войната. 
 
1.56. Докато работи с тази неголяма група от пациенти в отделението за 
възрастни на Тавистокската клиника, Бион решава да не дава никакви насоки 
на групата и да не я структурира, за да наблюдава реакцията й. По-късно 
Розенбаум и Снадовски (Rosenbaum & Snadowski, 1976, p.27) отбелязват, че 
причината за този рязък отказ от традиционните методи има две страни: 
"първо, той не беше сигурен в това, което прави и решаваше да пази мълчание. 
И второ, той самият си беше една доста дръпната личност". Вследствие на 
мълчанието на Бион, пациентите са озадачени, разстроени или гневни, и 
реагират по множество различни начини. Уникална заслуга на Бион бе, че той 
работи с тези реакции, отчитайки цялостната групова динамика, а не 
поведението на отделните членове на групата. 
 
1.57. Това, което може да изглежда, че е започнало с реакциите на 
неопределеността в групата и като отражение на личността на самия Бион, се 
трансформира, в крайна сметка, в една терапевтична техника, която придобива 
централно значение за груповите отношения и традициите на Тависток.  Трист 
(Trist, 1985) описва следното наблюдение на подхода на Бион в работата му с 
групи: "Няколко са характеристиките на "груповия стил на Бион". Той беше 
отдръпнат, но заедно с това топъл, дружелюбен, крайно сдържан, но и 
неизтощимо търпелив. Той умееше да вдъхне чувство на всеобхватна 
сигурност - неговото качество докарало му прякора "Гибралтарската скала". Но 
"Гибралтарската скала" бе и много здрава и Бион сякаш излъчваше около себе 
си мощ ( а и си беше един  наистина внушителен физически мъж)". 
  

 



 
1.58. В термининологията на Клайн, Бион може да се опише като 
придизвикващ, съзнателно или не,  групова проективна идентификация със 
себе си. А това се случва защото той - за да разбере несъзнателното групово 
поведение, - предлага себе си на хората в групата като достъпен екран, върху 
който те могат да  проектират неудобните си чувства (Gabriel, 1999). Или както 
Трист го определя (р.31): "Той създаваше защитена среда, в която групата да 
драматизира своята несъзнателна ситуация". 
 
1.59. Методите на Бион са много силно повляни от теориите на Мелъни Клайн, -
по специално, - от идеите за базисните защитни механизми като разцепването 
и проективната идентификация. Тези концепции дават на Бион свързващия 
елемент  между теориите, обясняващи индивидуалните безсъзнателни 
преживявания и теориите му за преживяванията на груповото членство. Бион 
разширява теорията на Клайн като наблюдава как членството в група  
предизвиква някои от противоречивите чувства сходни с тези, които се изпитват 
към майката в детството.  
 
1.60. Пречупена през концептуалната призма на Бион, теорията на Клайн за 
обектните отношения обяснява как преживяванията в групата включват 
"примитивните ни фантазии", чиито произход лежи дълбоко в най-ранните 
години от живота ни (Gabriel, 1999, p.118). 
 
1.61. Едно от безсъзнателните желания на индивида в групата, например, е да 
се слее в едно недиференцирано цяло, както бебето се слива с кърмещата го 
гръд. Макар и водещо до комфорт, удовлетворяването на това желание 
поражда и производни страхове - като страхът, че ще бъдеш погълнат и 
употребен от недиференцираната маса на групата или като страхът, че ще 
бъдеш отхвърлен или изоставен от нея. В своите статии Бион представя своите 
теории за груповото поведение, позовавайки се преди всичко на наблюденията 
си в дългогодишната си работа с малки групи.  
 

1.62. Той издига хипотезата, че групите имат два оперативни начина на 
функциониране. Единият начин на функциониране е наречен от него 
продуктивна развита група или както е по-често наричана, работна група. 
Работната група е преднамерено фокусирана към задачата на групата и 
поддържа близък контакт с реалността. Другият начин на функциониране на 
групата е наречен базисно допускане (basic assumption). Първичната задача 
на този начин на групово функциониране е да се разсее и намали тревожността 
в групата и да се избегнат болката и емоциите, които могат да възникнат в хода 
на груповата работа. Бион първоначално идентифицира три типа 
финкциониране в модалност "базисно допускане": базисно допускане за 
зависимост(baD), базисно допускане за борба-бягство(baF), и базисно 
допускане за формиране на двойки(baP)(Bion, 1961). 
 

1.63. Когато една група функционира по начина определен като групово 
допускане за зависимост, по думите на Бион "отделният човек в групата е 
винаги чувстван като намиращ се в положение да осигурява удовлетворяването 
на нуждите на групата, а останалите в тази група - като намиращи се в 



позицията на тези, чиято потребност се удовлетворява...прехвърляйки всички 
свои грижи на лидера, оттегляйки се назад и очаквайки той да намери решения 
на проблемите им..." В зависимата група скоро става ясно, че интегрална част 
от нейната структура е убеждението в това, че един от нейните членове е 
всезнаещ и всеможещ (Bion, 1961, p.74; p.82, p.99).  
 

1.64. Групата по базисно допускане приема наличието на такъв лидер - 
независимо дали е подбран официално или по неформален начин, - 
приписвайки му притежаването на мислене и свръестествено могъщество, 
докато останалата част от групата се чувства слаба и зависима. Когато лидера 
се провали в опита си да отговори на  нереалистичните очаквания на групата, 
както това неизбежно му се случва в този начин на групово функциониране, 
групата бързо бива завладяна от фрустрация и разочоравание, които я тласкат 
към това да избере друг свой член за същата обречена на провал мисия. 
Следващият "лидер" също претърпява своя провал в тази непосилна задача на 
"спасител" в зависимата група (Bion, 1961; Gabriel, 1999). 
 

1.65. Базисното допускане за формиране на двойки е налице, когато групата 
инвестира ирационално надеждите си за бъдещето си в двама или в част от 
своите членове. Независимо от пола им, групата допуска за тях, че те са 
формирали двойка  -"чифтосали са се" сякаш в сексуалния смисъл на думата, 
за да формират нова група, или са се "слели" - сякаш в религиозния смисъл на 
думата, - за да родят месия, или са постигнали "съюзяване", което ще позволи 
да се постигне - в политическия смисъл на думата - световен мир. Когато 
групата функционира по начина, който Бион определя като базисно допускане 
борба-бягство "групата сякаш знае само две техники за самосъхранение - 
борба или бягство"(Bion, 1961, p.63; p.65). Тук единственото лидерство, което 
се допуска за приемливо е лидерството на човека, който мобилизира групата, 
за да атакува някого или нещо, или  - когато това е невъзможно, - като 
алтернатива я повежда в бягство от заплахата...Именно тук, по думите на Бион, 
лидерите които не се бият за групата или не бягат начело на нея, не са 
разбираеми и не се приемат от груповите членове.   

1.66. През 1961 г. Бион публикува най-влиятелната си книга "Опит в 
групи"(Experiences in Groups), която представлява компилация на поредица от 
негови статии отпечатани поотделно през годините в различни списания като 
списанието на Тавистокския институт, "Човешки отношения". От този момент 
неговите идеи за групите имат широко въздействие върху множество различни 
сфери от социалната психология и социологията до изследванията на 
организационното развитие и лидерството. Пайнс (Pines, 1985,p.xi) прави 
следното наблюдение: ""Опит в групите" е вероятно най-краткия и най-
влиятелен текст в психоаналитичната групова психотерапия. Независимо от 
това дали сте или не сте съгласни с Бион, няма как да го игнорирате, защото 
той ви завладява с мрачността на най-дълбинните области на човешкия опит, 
разкривайки го със своите собствени "мрачни лъчи"". 
 

1.67. По сходен начин коментира и Милър (Miller, 1998) "теорията на Бион 
породи многотомна литература, най-вече в областта на психоанализата, 



груповата психотерапия и груповата динамика". Концепциите на Бион се 
тълкуват и доразвиват от други теоретици, които ги прилагат в работата си 
групи.  Райс, Милър, Бриджър, Трист, Мензис и много други изследователи в 
областта на социалните науки свързани по един или друг начин с Тавистокския 
институт пренасят много от идеите на Бион  като тези за скритата групова 
динамика и за неосъзнаваните защитни механизми, в своите проучвания 
насочени към разбиране на човешките организации. 
 

1.68. Първата тренинг група от цивилни в противовес на всичките групи от 
военнослужещи по време и след войната се осъществява през 1945 г. под 
ръководството на Бион, Рикман и Съдърленд в Тавистокската клиника. Тя 
включва 12 члена, един от които е А.К.Райс. Въпреки, че тя успява да проведе 
едва шест срещи, изглежда оказва огромно влияние върху своите членове - и 
по-специално върху Райс. Райс е така завладян от новите методи, които му се 
разкриват, че става доброволец към групата в Тавистокския институт, 
ръководена отново от Бион. Тази тренинг група провежда своите срещи 
ежеседмично като малка изследователска група, която работи в продължение 
на две години в периода 1947-1948 година. Райс, който е антрополог по 
образование вече по-това време се е утвърдил като бизнесмен и 
организационен консултант с контакти в цял свят, и има много сериозни делови 
връзки с текстилната промишленост на Индия. 
 

1.69. Един от най-впечатляващите проекти на Райс (1958)  във фабриките в 
Ахмедад и печатницата Калико в Индия се реализира от 1953 до 1956 година и 
е описан подробно в книгата му "Производителност и социална организация: 
Експериментът в Ахмедабад". Преди това Райс е офицер в колониална Африка, 
където "поради либералните си убеждения и антипатията му към расовите 
предразсъдъци става доста непопулярен сред тогавашната британска 
колониална администрация" (Rioch, 1996,p.11). Богатият жизнен опит на Райс 
се оказва особено полезен за него през 1962 година, когато в Тавистокския 
институт му възлагат да поеме ръководството на новите методи за учене от 
собствен опит, наречени "конференции по групови отношения". Започнали 
още през 1957 г. тези учебни събития се провеждат в университета в Лестър и 
така стават известни като Лестърски конференции. 

1.70. Милър припомня обстоятелствата довели до назначаването на Райс - 
"Причините бяха предимно прагматични: конференциите по групови отношения 
бяха на финансова загуба, която института не можеше да си позволи, а Райс 
имаше желание да ги направи финансово стабилни"(Miller, 1989, p.5).  
 
1.71. Въпреки, че предоставя теоретичната основа за конференциите по 
групови отношения, Бион никога не е присъствал на конференция на 
Тавистокския институт. Райс е този, който  заедно с другите щатни сътрудници 
на института разработва дизайна на конференцията по групови отношения като 
разширява приложната страна на теориите и практиките на груповите 
отношения. Шер - по-късно директор на Тавистокския институт, - посочва: "Райс 
беше разговарял с хора като Трист, Мери Баркър, Тюрке, Гослинг и Ерик 
Милър, и разбира се, много други. Така стартира идеята за създаването на 
лаборатория. И в тази лаборатория дойдоха клиентите на Райс, и клиентите на 



Милър, и на Тюрке - също. В нея те щяха да научат нещата, които после да 
пренесат в техните организации като по-късно, от време на време, канят 
консултантите си в своите организации, за да продължат работата си там. 
Очакваше се по този начин да се създаде плодотворна връзка между 
Лестърската конференция и последващите организационни консултации, които 
Райс и другите имаха със своите организации-клиенти"(Fraher, 2002,p.74). 
 
1.72. Този нов начин на мислене и учене, а след това и на прилагане на 
наученото обратно в организациите бързо се превръща в това, което днес 
наричаме Тавистокски метод. Този модел исползва конференциите по групови 
отношения като начин да се освободят клиентите  от организационните 
смущения в техния бизнес свят чрез привличането им в една временна 
институция, която осигурява нужната среда за учене от собствения опит. Тази 
среда предоставя общ език и споделен опит, чрез които да се изгради връзка 
между клиентите и консултантите преди те отново да се върнат за съвместна 
работа на територията на организациите-клиенти. Не е трудно да се разпознае 
преноса на идеята на Бион за терапевтичните общности, а също и влиянието 
на модела за човешката лаборатория идваща от Левин и NTL, при 
изграждането на на дизайна за тази преживелищна учебна общност. 
 
1.73. След кратък еволюционен период между 1957-ма и началото на 60-те 
години, дизайнът на Лестърската конференция започва да се стабилизира и 
нейният формат става по-предсказуем. Милър припомня, че "по същество, 
подходът заедно с неговите теоретични основания бе формално завършен в 
средата на 60-те години. След това "Лестърския модел" се превръща в 
оригинална база за множество други конференции, някои осъществявани от 
Тавистокския институт, някои във Великобритания и много други в дузина други 
страни по света"(Miller, 1989,p.1). Но болшинството от случаите, всички тези 
конференции се осъществяват с активната подкрепа на Тавистокския институт. 
 
1.74. Макар, че структурата на конференцията се запазва в голямата си част 
непроменена, преживяванията в една конференция по групови отношения  
никога не са едни и същи. Динамиката в отношенията между участниците и 
екипа варират сериозно и така никога няма две еднакви конференции. 
 

1.75. Някои от събитията случващи се по време на Лестърските конференции 
се превръщат в отличителни белези на дизайна им. Fraher (2002) отбелязва 
някои от тях на основата на прегледа на 32 брошури за проведени лестърски 
конференции.  
 
1.76. Всеки участник в конференциите в включен в малка изследователска 
група, състояща се от приблизително 9 до 12 човека от различни сфери на 
живота. Задачата на всяка малка група е да изучава собственото си поведение 
в хода на разгръщането му тук и сега. Във всяка група има консултант, който 
подпомага групата да работи по задачата си, съдействайки на групата да 
изследва поведението си.  
 
1.77. Всички участници в конференцията се включват в голяма изследователска 
група подредена в спироловидно разположени места за сядане. Първоначално 
работата в голяма изследователска общност не е част от оригиналния дизайн 



на конференцията, но бива добавена в средата на 60-те на основата на 
изследователската работа на Turque. 
 
1.78. Задачата на голямата изследователска група е да изучава поведенията, 
които може да се проявят в голямото множество от хора (тълпата) в срещите, 
включваши голям брой хора, които могат да влезат в междуличностни 
отношение "лице-в-лице". В тази среда не е необичайно да се сформират или 
отцепят отделни подгрупи, да възникнат анти-групи, и да се разгърнат 
фантазии и митове.  
 
1.79. Трима-четирима консултанти обикновено се назначават, за да подпомагат 
групата да изследва своето поведение. Едно междугрупово събитие, което не е 
част оригиналния дизайн на конференцията, е успешно добавено към него през 
1959 след изследванията на Harold Bridger. По време на това междугрупово 
събитие участниците могат свободно да сформират подгрупи в рамките на 
предварително формираните учебни групи, за да изучават поведението в 
групите и между групите по начин, който сами изберат.  
 
1.80. В допълнение, повечето конференции включват едно иституционално 
събитие, което позволява да се изследват отношенията и свързаността между 
всички подгрупи, включени в конференцията като институция. Консултантите са 
на разположение и се включват по заявка на участниците по време на тези 
междугрупови събития.  
 
1.81. Към самия край на конференцията, всички участници се включват в групи 
за преглед и приложение на опита, които се състоят от 5 до 10 човека със 
сходен или взаимнодопълващ се произход. Целта на тези групи по приложение 
на опита е да се даде възможност на участниците да направят рефлексия 
върху преживяното по време на конференцията и да обсъдят как да го 
използват в реалността на работата след конференцията. 
 
1.82. След участието си във всички събития по време на конференцията всеки 
участник прави оценка кои преживявания по време на конференцията са 
значими за него. Miller (1993,p.22) посочва: "Това която научава участника е 
следователно уникално за самия него. Не може да му се каже "какво би 
трябвало да научи" и наистина самата тази фраза е израз на зависимост от 
авторитет. Всички други хора по време на конференцията, включително и 
консултантите, могат само да предложат собственото си виждане за 
ситуацията, но само конкретния участник е в състояние да разбере случващото 
се в светлината на ролята, която има, връзката между случващото се около 
него и вътре в него. И поради това той е свой собствен авторитет, който да 
определя кое е валидно и да отхвърля това, което не е." 
 
1.83. Приблизително по същото време, в което след войната се оформят 
теоретичните и методологични рамки на конференциите по групови отношения 
в обсега на вниманието на социалните изследователи в Тавистокския институт 
попада работата на von Bertalanffy (1950). Trist & Murray (1993) пишат в един от 
докладите си: " Докато беше на специализация в института през 1951 г. Emery 
от Австралия обърна внимание на колегите си за значението, което има за 
социалните науки идеята на фон Берталанфи за отворените системи. Това 



ни даде нов подход към индивидите, групите и организациите във връзката им с 
тяхната среда"(стр.30). Смесването на мисленето за отворените системи с по-
рано утвърдилата се социално-психологическа перспектива на Тавистокския 
институт води в резултат до създаването на нова парадигма - т.нар. 
социотехническа гледна точка. Този подход създава условията за появата на 
психодинамиката на човешките системи 30 години по-късно. 
 
1.84. Третият и финален компонент в триадата на системната психодинамика е 
концепцията за осмислянето на задачите и границите, взета от теорията на 
отворените системи. Системното мислене, разбира се, не е нещо ново дори и в 
края на 19-ти век.  В действителност, както посочва Churchman (1968) 
мисленето за системите може да бъде проследено назад поне до Републиката 
на Платон, т.е. 400 пр.н.е. Той добавя, че философите от преди Сократ имат 
дори по-свеж подход към системите от Платон и Аристотел, интересувайки се 
предимно от "цялостни системи"...А 19-ти век ни дава множество автори, които 
изследват същността на системите като цяло - сред, които са и Хегел, Маркс, 
Шопенхауер, Ницше, Шпенглер и Спенсър (Churchman,1968, стр.240). Тези 
ранни приноси към изследването цялостните системи полагат интелектуалната 
основа за изучаването на социалните и организационни системи по-късно. 
Работата осъществявана в Tавистокската клиника преди Втората световна 
война и по-късно, след войната, - от Тавистокския институт също е насочена 
към изучаване на същността на системите в тяхната цялост. По начин сходен с 
начина, по който успехите на психологията на групите по време на световните 
войни водят до напредък в сферата на груповите отношения, успехите на 
психолозите в армията по времето и след Втората световна война довежда до 
един разгърнат подход в мисленето за системите и тяхната психодинамика. 
Churchman (1968)  посочва, че "в следствие след войната имаше трескава 
надпревара да се прилага подход, който тогава се наричаше "изследване на 
операциите" към различни от военните проблеми, и по-специално в 
промишлеността"(стр. ix). Един от създателите на "изследването на 
операциите" сър Чарлз Гуудийв създава и OPUS (Organization for Promoting 
Understanding of Society) като конкретен начин да се изследват 
безсъзнателните групови процеси, които водят до оформяне на обществения 
живот и на институциите в него. 
 
1.85. Churchman посочва, че " с разширяването на научната перспектива, 
Гуудийв започва да определя своя подход като "системен подход""(стр.xx). Още 
по-конкретно, с прецизирането на системния подход се интегрират 
постиженията в областта на психофизичните системи, методите на теорията на 
полето, разбирането на социалните системи като защити срещу тревожността, 
мисленето за организациите като отворени системи и социотехническия 
подход. Тези пет теоретични нововъведения значително повляват върху 
разбирането на системите и се превръщат в третия компонент в триадата на 
психодинамиката на човешките системи, пораждайки яснота за задачите и 
границите в отворените системи. 
 
1.86. Trist & Murray (1990, стр. 540) пишат следното: "Исторически 
съществуваха две основни концептуални системи в науките за човека - тези, 
идващи от психо-физическата схема за човешкия организъм, и тези, идващи от 
теориите за социалната структура или институционалните системи". Но в 



резултат от прилагането на полевата теория на изследването на операциите 
след войната, Trist и другите изследователи от Тавистокския институт 
предлагат една нова концептуална схема - социално-психологическа 
перспектива, която позволява и на социологическите и психологическите 
области на изследвания да се свържат. Те настояват за приемането на 
термина "социалнопсихологически подход" на мястото на по-стария 
термин "психосоциален подход", за да акцентират върху проучването на 
влиянието на психичните сили върху социалните системи - вж. Trist & Murray 
(1993, стр. 29). 
 
1.87. Trist & Murray (1990, стр. 37) по-рано отбелязват "Изходните концепции, 
които доведоха до възхода на социално-психологическия подход бяха 
психоаналитичната теория за обектните отношения, теорията за полето на 
Левин, културалната теория за личността и теорията за отворените системи". 
Основният постулат на социално-психологическия подход по това време е, че 
когато се изследват социалните системи винаги се разкриват две симултанно 
влияещи върху организационния живот групи фактори. На едното равнище 
действат социалните фактори, които влияят върху реалността в организацията 
- чрез организационната структура, продуктите и услугите на организацията, 
организационната култура, политиките и процедурите. На друго ниво, в 
действие са психологически фактори, които влияят на организацията чрез 
страховете, тревожността, ценностите, надеждите и убежденията на хората, 
които работят в нея.  
 
1.88. За да се постигне едно по-пълноценно разбиране на организациите е 
нужно да се наблюдават и двете нива на функциониране. "Опитът от Втората 
световна война ни беше показал, че психоаналитичната теория за обектните 
отношения би могла да обедини психологическите и социлогическите 
изследвания по начин, който не можеше да се предложи от друг модел", 
констатират Trist & Murray (1993, стр.30). 
 
1.89. Последващите изследвания от членовете на Тавистокския институт Elliot 
Jacques (1952)  и Isabel Menzies (1960) върху използването на социалните 
системи като защити срещу тревожността се оказват основополагащи за 
бъдещия напредък на психодинамиката на човешките системи. Тези 
изследвания демонстрират как човешките организации развиват механизми за 
защита от тревожността заложена в самата система на организацията. Тези 
защитни механизми водят до институционалното установяване на методи, чрез 
които на членовете на организацията се дава възможност да боравят със 
смущаващите ги емоционални преживявания. Това са защити, които се 
"вграждат в самия начин, по който организацията работи" (Menzies, 1960, 
стр.101). 
 
1.90. През 40-те, 50-те и 60-те години различни изследвания на Тавистокските 
сътрудници Jacques, Rice, Miller, Trist, Bridger и Menzies Lyth в миннодобивната 
и текстилната промишленост, както и в здравеопазването се оказват със 
значително влияние върху развитието на още една важна концепция - 
социотехнически подход. Социотехническият подход дава възможност да се 
оптимизират както човешките елементи, така и технологичните императиви в 
организациите. До този момент, социотехническият системен подход се 



фокусира върху нивото, което Bion (1961) бе нарекъл първична работна група, а 
не върху организацията като цяло и организацията в нейната среда. 
Напредъкът в теорията за отворените системи направи възможно да се 
разглеждат едновременно отношенията между отделния работник и работната 
група, между работната група и организацията, и между организацията и 
нейната среда. С други думи, теорията за отворените системи надгради и 
разшири съществуващите разбирания за социотехническите системи по начин, 
който позволяваше да се развита вътрешноорганизационната динамика в 
контекста на организационните взаимодействия с външната среда. 
 
1.91. По описанието направено от Rice (1965)  класическият модел на 
организацията е модел на една затворена система, която е механична и 
самодостатъчна организация затворена в своите собствени граници. Rice 
изтъква, че "в контраст, отворените системи съществуват единствено като 
обменят вещества със средата си....като процесите на внос, преработка и износ 
на вещества са работата, която организацията осъществява, за да продължи 
да живее."(Вж. Miller, 1993, стр.10). Miller (1993, стр.11) уточнява позицията на 
Rice, давайки следните примери:"Както, производствената фирма превръща 
суровините в продаваеми продукти (и отпадъци), така и колежа превръща 
новопостъпилите студенти в дипломанти (и отпаднали от обучението), 
привличайки и други ресурси: работници, преподаватели, оборудване, 
материали и т.н. Границите, през които преминават към и от организацията 
едновременно отделят предприятието от средата му и го свързват с нея". 
Областта на проходимите граници започва да се разглежда в теорията на 
отворените системи като област с решаващо значение за реализицията на 
ръководните функции. Ако границите са твърде отворени, е възможно 
външната среда да придобие твърде силно влияние и да смущава вътрешната 
работа на организацията. Ако границите са твърде ригидни, 
вътрешноорганизационният живот може да достигне до стагнация и да стане 
недостатъчно гъвкав спрямо промените в пазарната среда. 
 
1.92. Miller (1993, стр.11) посочва, че "по такъв начин оцеляването зависи от 
подходящата степен на изолация и пропускаемост в граничните области на 
организацията". Идеята за управлението на границите започва да се прилага и 
при разглеждането на управлението на индидуалните граници. Така Miller 
(1993) и Rice (1965) включват в работата си теориите на Фройд и Клайн като 
определят финкциите на Егото при индивидите с граничната област. Rice (1965, 
стр.11) описва тази идея по следния начин: "При зрялата личност Егото - 
разбирането за себе си като уникална индивидуалност, - опосредства 
отношенията междувътрешния свят от добри и лоши обекти и външната 
реалност и така поема по отношение на личността една "лидерска" роля". 
Следователно, когато човек се ангажира в живота на организацията и групата, 
той се влияе както от вътрешната им среда като работна среда, така и от 
собствената си вътрешна среда, която в голяма степен е продукт на 
предишната му работа и опита му от детските години. "Зрялото Его, - по думите 
на Райс, - е това, което определя границите между това, което е вътре и това, 
което е отвън, а така и да контролира транзакциите между тях." 
 
1.93. Групата, обаче, може да предизвика у индивида по-примитивни чувства 
като агресивността и надеждата в условията на зависимост. И индивидът 



обикновено не осъзнава този процес - тези базисни емоции се промъкват 
покрай пазача и се изплъзват от неговите Его-функции (Millere, 1993, стр.19). И 
макар, че тези примитивни чувства и защити остават незабелязани от 
индивида, те често оказват влияние в груповия живот и се усещат от другите в 
организацията. По мнението на Rice (1965) "тенденцията на повечето хора да 
отделят доброто от лошото в себе си и да проектират възникващите в резултат 
чувства върху другите около себе си е една от основните пречки за 
разбирането и овладяването на поведението им". А когато хората са събрани 
заедно в една група, примитивните чувства и защитни механизми получават 
възможност да се мобилизират, обслужвайки по този начин групата, при което 
лошите чувства се откъсват и проектират върху авторитетните фигури в 
групата и организацията, чиято задача е да регулират граничните области в 
тази група или организация. Именно като един от методите да се изследва как 
хората се справят с тези проблеми на авторитета в организционния живот в 
края на 60-те години в Тавистокския институт се разработва методологията на 
конференциите по групови отношения. Така се достига до създаването на 
метод за използване на собствения групов опит, в който са интегрирани 
психоаналитичната теория и теорията за отворените системи, предложена 
от социалните науки. 
 
1.94. В допълнение на разработването на метода на конференциите по групови 
отношения съчетаването на теорията за отворените системи и 
психоаналитичната теория довежда и до едно разширено разбиране на 
концепцията на Бион за работната задача на групата. Както казахме по-рано, 
Бион постулира, че една група може да бъде разбирана като функционираща 
потенциално на две нива - на нивото на една развита работна група, която е 
ориентирана към решаването на своята работна задача, и на нивото на 
изходните допускания, което понякога може и да подпомага, но в повечето 
случаи затруднява изпълнението на работната задача на групата чрез 
разиграване на една от трите възможни защити (Bion, 1961; Gabriel, 1999; Miller, 
1993). Rice (1965, стр.17) използва теорията на отворените системи и своята 
концепция за външните въздействия, за да преформулира концепцията за 
работната задача на групата. Райс нарича задачата, която една организация 
или група "трябва да решава, за да оцелее" първична групова задача. Неговата 
дефиниция е нюансирана. Неговото признание, че контекстуалните фактори 
могат да повлияят дейността на организацията води до открояване на 
значимостта при изследването на организационния живот да се отчита 
подробно контекста във външната среда на организацията, включително 
историческите и социалните влияния. Райс подчертава колко важни са 
факторите на организационния контекст при оценката на способността на 
организацията да оцелява и да се развива. 
 
1.95. В книгата си "Learning for Leadership" Rice(1965) описва един комплексен 
набор от задачи, които едно предприятие има да решава едновременно във 
фукционирането си. В повечето случаи, според него, една от тези задачи се 
оказва решаващата задача. Дадена организация трябва да се справи със 
своята първична работна задача, за да продължава да е организацията, която 
смята, че е. Ограниченията и изискванията от средата - политически, 
икономически, правно-нормативни и социални, в чиито рамки действа 
организацията оказват мощно влияние върху първичната организационна 



задача. Един ясен приемр за това как може да се измени първичната 
организационна задача може да се открие в това, което се случи в дните и 
месеците след терористичните атаки на 11 спетември 2001 г. в САЩ. 
Независимо дали до този момент първичната работна задача на организацията 
е била образованието на децата, организацията на търговските полети или 
спечелването на мачове от първенството на Националната футболна лига, в 
отговор на настъпилите промени в средата организационните приоритети се 
промениха рязко. Много американски организации, поне временно, поеха нова 
първична работна задача, а именно - осигуряване на безопастност, сигурност 
или както би казал Райс "оцеляване". 
 
1.96. Напоследък човешките организации непрекъснато се изправят пред 
предизвикателството да са в крак с бързо променящата се среда и новите 
технологии на глобализиращите се пазари. Навсякъде в обществото скоростта 
на промените нараства. В резултат, старите организационни парадигми няма 
да са достатъчни, за да се посрещат новите потребности на организациите. 
Както Krantz (2001, стр. 134) посочва:"Големите усилия за организационна 
промяна поставят огромни психични предизвикателства пред членовете на 
организациите и изискват различни условия, за да се удържа адекватно 
нарастващата тревожност пораждана от промяната. А при отсъствието на 
такива условия в организацията опитите за промяна е много вероятно да 
се провалят - отчасти поради това, че хората в организацията ще се насочат 
към използването на примитивни и деструктивни защити в опита си да се 
предпазят от болезнените си безспокойства и страхове, придружаващи 
 промените". 
 
1.97. Всички тези предизвикателства засилват изискването ръководителите на 
всички нива в организациите да започнат да разбират по-добре 
организационната психодинамика, ако искат организациите им да оцелеят в 
днешния свръх-конкурентен пазар. 
 
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
1.98. През последните 70 години психологията наистина направи важни 
приноси към изследването на групите и организациите - както на 
неорганизираните, аморфни групи като тълпите, така и на организираните, 
структурираните групи като организациите.  Вникването в историята на дългия 
път на влияние на психологията върху изследването на организациите ни 
създава възможността да оценим въздействието на съвременната психология 
върху изучаването на лидерството и динамиката на промяната в днешните 
организации. Разбирането на историческите корени на психодинамиката на 
човешките системи не само ни позволява да разпознаем и оценим напредъка 
на предшествениците си, но и да го свържем с последващото развитие в 
областта на организационната психодинамика. 
 
Край на Лекция 1. 
 
 
 



 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
2.ВТОРА ЛЕКЦИЯ 

  

Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
2.1. Днес се отделя значително внимание на организационната промяна в 
институциите на частния и публичния сектор. Всички ние непрекъснато 
слушаме за "рационално-технически" подходи към прoмяната им като 
преоткриване на правителството, реинженеринг на бизнес процесите (BPR), 
управление на тоталното качество (TQM), стратегическо планиране, 
непрекъснато усъвършенстване на качеството, управление на изпълнението, 
бенчмаркинг, приватизация и разбира се, за традиционното организационно 
развитие (OD). Повечето от тези технологии са рационални в смисъл, че те 
опредметяват и измерват различни аспекти на организациите като резултати, 
продукти, цели, изисквания и възможности на средата, стратегии, работни 
процеси, задачи и ресурси. Съвременните организации се подтикват да 
преосмислят радикално своите мисии, да определят заинтересованите страни 
и клиенти, да формулират отново мисиите си, за да обслужват по-добре своите 
клиенти и радикално да преструктурират старите начини за правене на бизнес, 
така че да станат по-целенасочени, по-ефективни и по-ефикасни. А понякога, 
дори и...по-етични! В някои случаи това означава свиване в смисъла на 
правенето на нещата по-добре с по-малко пари и с по-малко служители; в други 
- това води до прехвърлянето на отговорността за предоставяне на някои от 
техните услуги на други организации. 
 
2.2. Насред всичките тези дейности насочени към организационна промяна 
човек рядко чува за организационната психодинамика като средство за 
постигане на подобрено изпълнение на работните задачи на индивидуално, 
групово и организационно ниво в човешките организации и общности. Това 
може би се дължи на факта, че въпреки, че организационната психодинамика 
се интересува от обективните измерители на трудовата дейност и рационално-
техническите реформи, тя отива и отвъд тях, отчитайки неосъзнавания живот 
на хората в организациите и общностите. А така, тя може да се прилага като 
начин да се работи с психичните смущения, които работниците, служителите и 
гражданите преживяват благодарение на рационално-техническите опити за 
промени в мисията, структурата, организацията на труда в организацията им. 
За разлика от много от рационално-техническите и икономическите модели за 
реформа, организационната психодинамика разкрива, че психичните смущения 
са много често истинската причина за съпротивата срещу организационната 
промяна, налагана от така организирани реформи. 
 
2.3. Аз гледам на организационната психодинамика като на един наистина 
мощен подход, който може да подобри изпълнението на трудовите задачи и на 
индивидуално, и на групово равнище като в същото време помогне за 
снемането на психичния стрес, преживяван от фирмените служители или 
членовете на една социална общност, изправени пред изискванията за 



радикална организационна и социална промяна. Но засега, в сравнение с 
рационално-техническите (т.е. политикономическите) подходи към 
организационната промяна, за които вече споменах, организационната 
психодинамика не се познава и разбира добре от изследователите на 
организациите и практиците в областта на организационната промяна. 
 
2.4. Ето защо, тази лекция има три първични задачи. Първо, да предложи увод 
в организационната психодинамика. Въпреки, че не е новост, използването на 
психоанализата и психодинамичната психология при опитите за 
организационна промяна определено не е в центъра на работата в тази област. 
Поради тази причина ще се опитам да опиша нейния обхват и методи за 
теоретиците и агентите на промяната, които не са запознати с 
психодинамичните подходи към организациите. На второ място, ще потърся 
сравнение и контрасти между организационната психодинамика и рационално-
техническите подходи към организационната промяна. Поради това, че 
организационната психодинамика се фокусира върху скритата и неявна 
динамика в организациите, този подход добавя определена диопълнителна 
стойност към рационално-техническите подходи, които са насочени към 
оценката на откритите за наблюдение и манифестирани поведения на хората, 
групите и общностите. И на трето място, тази лекция ще разгледа конкретно 
приложимостта на организационната психодинамика към усилията за 
организационна промяна в публичния сектор. 
 
2.5. Организационната психодинамика вече е използвана за промяната както на 
частни, така и на публични организации, но поради това, че публичните 
(обществените) организации имат някои уникални характеристики, 
организационната психодинамика се е натъквала на някои специфични 
ограничения на прилагането си в този сектор. Ще се опитам да обясня някои от 
тези ограничения, но също така ще се опитам да демонстрирам как 
организационната психодинамика може успешно да се използва, за да се 
подобри изпълнението и на индивидуално, и на организационно равнище в 
публичния сектор. 
 
2.6. И така, да обсъдим организационната психодинамика и нейния подход към 
организациите. Въпреки факта, че психодинамичната психология и 
психоанализата са били използвани в изследването на организационните 
проблеми и в опитите за усъвършенстване на трудовата дейност през 
последните 60 и повече години, организационната психодинамика не се 
разбира добре от мениджърите, консултантите, политиците и академичните 
учени. 
 
2.7. Това не ни изненадва. Вземайки предвид това, че психодинамичната 
психология основно изследва неосъзнатите психодинамични сили, много хора 
имат трудности в разбирането на това как подобен подход може да се прилага 
в организациите. Ние имаме нужда да разберем по-добре централните 
концепции и теми на организационната психодинамика именно в тяхната 
приложимост към организациите. Тук е мястото да отбележим, че има 
значителен брой изследователи на организациите, които работят и на 
теоретично  и на практическо ниво, чиято работа би могла да ни помогне в това 
твърде комплексно интелектуално начинание  - Howell Baum, Howard Schwartz, 



Harry Levinson, Abraham Zeleznik, Larry Hirschhorn, A.W.Carr, Isabel Menzies Lyth, 
Anton Obholzer, Elliot Jaques, James Krantz, Manfred Ket de Vries, Roger lehman и  
Michael Diamond. 
2.8. Организационната психодинамика е както сходна, така и много различна от 
индивидуалната психоанализа. Например, определянето на клиента е различно 
в организационната и клиничната среда. Докато клиничният психоаналитик се 
фокусира върху цялостния субективен опит на пациента, в организацията 
клиента може да се определи на няколко нива - като конкретен служител, 
мениджър, генерален мениджър, отдел, управленски екип, организацията като 
цяло и дори като мрежа от организации. В практиката, обаче, за повечето 
организационни консултанти, които работят в парадигмата на 
организационната психодинамика клиента се определя на групово или 
организационно равнище с основен фокус на вниманието към характеристиките 
на отношенията в и между членовете и отделите на организацията. 
Индивидуалните проблеми се решават, но само дотолкова, доколкото оказват 
влияние на организационното фукциониране. В клинична среда е много по-
лесно да се запазят личната анонимност, дискретността на процеса и личното 
пространство на клиента. В контраст на това, консултантите и членовете на 
една организация са по-видими един за друг и често са натоварени с очаквания 
да общуват допълнително в различен социален контекст, обсъждайки 
организационни проблеми. В резултат, уважението към личното пространство 
по време на работата за подобряване на отношенията между отделните хора и 
организационните звена изисква от организационния консултант да развие 
способностите си да поставя твърдо и тактично граници (Menzies Lyth, 
1961/1988). 
 
2.9. Ако оставим тези различия настрана, допусканията на организационната 
психодинамика са паралелни на тези на клиничната психоанализа. На първо 
място, приема се, че хората чувстват тревожност в отговор на промяната. Да 
вземем например, съкращенията, сливанията и преструктуриранията, които 
често водят до засилване на индивидуалната и групова тревожност, и 
психодинамичните защити. Често срещано е положението, при което липсата 
на яснота за организационните цели, за работните задачи и за отношенията 
"ръководител - подчинени" може да засили тревожността и да активира 
защитните поведения на хората в организацията. Въпреки, че защитите могат и 
да са донякъде полезни като сигнал за рисковете за хората свързани с 
възможните промени, ако тези защити станат ритуализирани и се 
институционализират в организацията, и индивидите и организацията могат да 
се окажат неспособни да се справят с реализацията на нужните промени и това 
да доведе до възникване на вторични организационни проблеми (Diamon, 
1993a; 1993b; Hirschhorn, 1988; Jaques, 1957, 1976; Menzies Lyth, 1961/1988). 
Следователно, подходите за управление на организационна промяна трябва да 
се съобразяват с начините, по които безсъзнателната динамика може да 
възпрепятства организационното функциониране и потенциалния успех на 
усилията за организационна промяна. 
 
2.10. Организационната психодинамика се стреми да изведе наяве скритите 
защитни процеси, които пречат на организациите да реализират своите цели и 
задачи. Голяма част от работата на организационната психодинамика е 
насочена към извеждане на повърхността, диагностициране и интерпретиране 



на защитните процеси в организацията. Подпомагайки членовете на 
организацията да осъзнаят тези институционализирани защити, 
организационните консултанти са водени от допускането, че така членовете на 
организацията ще могат по-свободно да видят алтернативни начини на 
поведение, комуникация и/или структуриране на организацията си.  
 
2.11. Защитните механизми наблюдавани в организациите - е, поне най-често 
проявяващите се от тях, - включват изтласкването, проективната 
идентивикация, разделянето (раздвояването)  и интроекцията. Изтласкването е 
очевидно в организациите, в които работещите, например, отричат, че се 
случват организационни промени независимо от факта, че се закриват работни 
места, че стават промени в ръководството и че духът на всички е нисък. 
Проективната идентификация е психична интеракция, която се наблюдава, 
например, когато даден член на организацията - вместо да осъзнава 
собствената си неадекватност, - обвинява за организационните проблеми и се 
опитва да превърне в изкупителна жертва друг свой колега, който в резултат 
започва да се държи от своя страна неадекватно в опитите си да реши тези 
организационни проблеми. Разделянето или разцепването е компонент от 
проективната идентификация и е налице, например, в случаите, когато 
членовете на организацията се оказват неспособни да разглеждат себе  си 
и/или своята организация като състояща се както от добри, така и от лоши, 
здрави и болезнени, идеализирани и отхвърляни  характеристики и части. 
Вместо това членовете на организацията в отговор на личните и 
организационните си напрежения и безспокойства  могат да започнат да 
разглеждат своя отдел в организацията като "добър",  а останалата част от 
организацията - като "лоша". Интроективните механизми на защита са в 
действие, когато някой "поема в себе си" някаква част от външния свят, 
правейки я част от себе си. Например, интернализирането на междуличностния 
стил на лидера, за да се улесни следването му е типичен пример на 
интроекция. 
 
2.12. За да интерпретира защитните модели на поведение в организациите, 
организационния консултант следва да изгради у себе си много от същите 
умения, които са необходими на психоаналитиците  в клиничната ситуация. 
Първичният инструмент, използван от организационния консултант е самия той. 
Организационният консултант трябва да има уменията и силата да удържа и 
вмества тревогите на организационните членове докато те станат способни 
самостоятелно да се справят с тях. Допускането, свързано с тази 
компетентност е, че удържането и вместването на тревожността дава на 
членовете на организацията достатъчно безопасни условия, за да предприемат 
нужната промяна. От своя страна, удържането и вместването на тревожността 
на организационните клиенти може да се случи, когато консултанта обмислено 
и рефлексивно изслушва, чува и общува с членовете на организацията, без да 
прелива към тях собствените си безпокойства и защитни реакции. 
 
2.13.  В допълнение, организационните консултанти трябва да култивират у 
себе си нагласата на приемане, отказ от оценъчно отношение и активно 
ангажиране с изслушването и общуването с членовете на организацията - 
понякога определяна като интерпретативна позиция (Shapiro & Carr, 1991). 
Подобна нагласа позволява на консултантите да участват в консултативния 



процес без лично да си приписват заслугите или да поемат отговорността за 
резултата. 
 
2.14. И накрая, организационните консултанти, които разбират и прилагат 
организационната психодинамика като работен метод следва да са наясно с 
динамиката на преноса и контра-преноса в консултативния процес, развивайки 
себерефлексията си до равнище, която им позволява да разграничават 
собствените си защитни предразположености от безсъзнателната 
организационна динамика. Например, когато даден консултант, излизайки от 
трудна сесия, чувствайки се гневен или защитаващ се в отношенията си с 
конкретен представител на организацията-клиент, претегля внимателно 
преживяванията си с ясна представа за личните си желания - да избегне 
конфликтите, например, - и интерпретира по този начин смисъла на случилото 
се. Консултантът в този случай е наясно, че гневните му чувства отразяват по-
скоро личните му защити, отколкото организационната психодинамика. 
Осъзнаването на границите между себе си и другия/другите е решаваща страна 
в разбирането на преноса и контра-преноса в организационното консултиране. 
 
Уважаеми дами и господа, 
уважаеми колеги и гости, 
 
2.15. Организационната психодинамика твърдо и ясно отстоява позицията, че 
организационното функциониране не може да бъде усъвършенствано, ако 
скритите, неосъзнавани психодинамични процеси в организацията не се 
разкриват, осмислят и преобразуват именно защото институционализираните 
защити са в състояние да попречат на хората в организацията да разпознаят 
тези страни в организацията си, които са дисфункционални и непродуктивни. В 
контраст на това, повечето рационално-технически, политикономически и 
нормативно-административни подходи към организационния живот се 
фокусират само върху измеримите и видими аспекти на индивидуалните, 
груповите и организационни процеси и резултати. Тези подходи са склонни да 
допускат, че хората са експлицитно рационални и логични в работната си 
ситуация. А оттук и, че имплицитните емоционални и безсъзнателни аспекти, 
които вляят на преценките и мисленето им, следва като цяло да се 
пренебрегват и както е типично да не се отчитат и проучват. Казано простичко, 
повечето рационално-технически подходи към организационната промяна, 
възприети от икономистите, политиците, изпълнителните директори и 
изследователите на организациите са фокусирани върху намиране на отговор 
на въпроса какво да се направи, за да реши даден проблем, докато 
организационната психодинамика се стреми да разбере дали, защо и 
как проблемите възникват на основата на неосъзнаваните измерения в 
организационния живот на хората. 
 

2.16. На второ място, от гледната точка на организационната психодинамика 
процесът на промяна е холистичен.  Това изисква разбиране както на 
рационалните, така и на нерационалните аспекти на индивидуалното и 
организационното поведение. С други думи, един ориентиран към 
организационната психодинамика подход към организационното консултиране 
отстоява позицията, че структурата и динамиката на организацията, 
вътрешноорганизационната среда, включително, командно-йерархичната 



верига, разделението на труда, разпределението на финансовите ресурси, 
официалните комуникативни процеси и т.н. са също толкова важни предмети на 
изследване колкото са и психодинамичните защити, които влияят на 
организационното поведение. Така, организационната психодинамика не 
измества рационално-техническите подходи към организационната промяна, а 
по-скоро добавя допълнителна стойност към тях. 
 
2.17. Различията между организационно-психодинамичния и рационално-
техническия подход към организационната промяна и организационното 
развитие е още по-лесна за разбиране, когато сравним двата подхода. 
Рационално-техническите подходи се фокусират въху нещата, които могат да 
се измерват - например, съотношението между вложеното и полученото, 
времето на реагиране, степента на изпълнение, намаляването на жалбите на 
клиентите, изпълнението на набелязаните цели. Макар подобни 
организационни резултати да са важни променливи, те пренебрегват 
психичните състояния и условия на хората, които се опитват да ги постигнат. 
Ако хората в една организация са психично дефанзивни, то успешното 
постигане на тези резултати е по-малко вероятно..., а и би имало много по-
различен смисъл за тях. 
 
2.18. Докато първичният "инструмент"  използван в организационната 
психодинамика е умението на организационния консултант да работи с 
емоционалните си реакции на наблюдаваните модели на организационно 
поведение,  то при рационално-техническите подходи към промяната се 
разчита много повече на различни анкетни методи за проучване, въпросници и 
други техники за измерване и оценяване, чрез които се събира обективна 
информация за индивидуалното, груповото и организационното представяне. 
Акцентът върху събирането на обективни данни е по-силен при рационално-
техническите подходи, отколкото в организационната психодинамика. И 
наистина, в сърцевината на повечето мениджмънт реформи, както точно 
описва това Lawrence Lynn (1981, стр.75) е поставено "непрекъснатото 
сравняване на измеримите придобивки и разходи, и създаването на 
материални стимули за поведението, което максимизира първите и минимизира 
вторите." Казано по най-обобщен начин, агентите на промяна, които приемат и 
прилагат организационната психодинамика никога не биха игнорирали 
събраните обективни данни. Именно те биха поискали дори събирането на още 
и още от тях, за да се изгради по-добра картина на случващото се. Те, обаче, 
със сигурност биха отишли отвъд събраните обективни данни, за да изследват 
субективните и неосъзнати психични състояния на членовете на организацията-
клиент - както на групово, така и на индивидуално ниво. 
 
2.19. Въпреки, че различията между организационно-психодинамичния и 
рационално-техническия подходи към организационната промяна да са съвсем 
ясни, не е така ясно положението когато се сравняват организационната 
психодинамика и консултирането за организационно развитие (OD consulting). 
Преди всичко, OD има силна хуманистична тематика, свързана поне отчасти с 
традициите на школата на човешките отношения в мениджмънта. Поради това 
винаги може да се очаква, че OD консултантите ще имат определно 
отношение към работата с емоционалните, афективните и дори ирационалните 
аспекти на индивидуалното и груповото поведение в организациите. Това 



поставя практиката в областта на организационното развитие много по-близко 
до организационната психодинамика, отколкото до рационално-техническите и 
икономическите подходи към организационната промяна.  И наистина, 
различните определения на организационното развитие също го описват като 
систематичен, реализиращ се отгоре-надолу, обхващащ цялата 
организационна система подход към промяната, който може да изцяло да 
следи и за регистрацията на важните рационално-технически и икономически 
прменливи като структурата, целите, стратегиите, комуникациите, лидерството, 
работните процеси и т.н. (Cummings & Worley, 2001; Lynn, 1981). 
 
2.20. Както вече отбелязах, аз също разглеждам организационната 
психодинамика като холистична, вземайки предвид, че тя също следи всички 
тези рационално-технически променливи. Пример за това е факта, че някои от 
най-известните й представители (Diamond, 1991; Krantz, 1999; Levinson, 1972; 
Zaleznik, 1995) са реализирали като агенти на промяната различни рационално-
технически стратегии за решаването на организационни проблеми. Те също 
така използват различни програми за интервенция взаимствани от програмите 
за организационно развитие - напр., изследване в дейността, анкетни 
проучания, интервюиране, сесии за обратна връзка. В това отношение, 
работата им изглежда доста сходна с работата на останалите OD 
консултанти . Агентите на промяната с организационно-психодинамична 
ориентация могат също така да препоръчат решения на психодинамичните 
проблеми на организацията, които приличат на откриваните в 
организационното развитие програми за решаване на конфликти, изграждане 
на екипи, развитие на организационната култура и т.н. Единствената 
съществена разлика при това е, че при психодинамичния подход се анализира 
и диагностицира безсъзнателната психодинамика, която влияе на 
организационното поведение, докато в организационното развитие (OD) има 
тенденция да се анализира и диагностицира преди всичко осъзнаваната 
динамика и манифестираното поведение на индивидите и групите. 
Основната разлика е, че нагласите, подходът и уменията на психодинамично 
ориентираните организационни консултанти се основават на едно задълбочено 
разбиране  на собствените им безсъзнателни преразположености, така и на 
чувствителността им към манифестацията на безсъзнателните защитно-
съпротивителни процеси в организациите.   В резултат при работата си с тях 
представителите на организацията-клиент се чувстват по-дълбоко разбирани, а 
оттук, често и по-свободни да споделят, да мислят рефлективно и да работят с 
чувствата, мислите и поведенията си, стоящи в основата на тревожността и 
защитните им реакции в организацията. 
 
2.21. Относително рядко се случва някой, който е подготвен в областта на 
мениджмънт и административните реформи, непрекъсното усъвършенстване 
на бизнес процесите или управлението на тоталното качество и управлението 
на трудовото изпълнение да има и нужните тренинг и умения за работа с 
психодинамичните измерения на организационната промяна. Ето защо, най-
доброто което може да се направи в подобни програми е в екипа за 
организационна промяна да се включи  и консултант с опит в организационната 
психодинамика; особено, когато се очаква съпротива срещу промяната. 
 
 



Уважаеми дами и господа, 
уважаеми колеги и гости, 
 
2.22. Позволете ми сега да насоча вниманието ви за малко към 
организационната психодинамика на публичните институции. Тъй като 
организационната психодинамика приема, че всички хора са изправени пред 
риска да манифестират защитна динамика в периоди на стрес и промяна, 
практиците в областта на организационната психодинамика приемат, че всички 
публични и частни организации по еднакъв начин са в риск да имат 
индивидуални и организационни проблеми. Въпреки това, те отчитат основните 
различия между публичните и частните организации. В частност, същността на 
публичните институции предполага, че някои теми изискват специално 
внимание - такива са: работните задачи, степента на автономност, властта, 
отзивчивостта, привличането и разпределението на финансовите ресурси и 
отчетността. 
 
2.23. В значимия си труд "Бюрокрацията" Джеймс Уилсън (Wilson,1989) 
идентифицира три основни въпроса, пред които е изправена всяка публична 
администрация: (а) как администрацията изпълнява първичната си работна 
задача; (б) как тя определя/създава чувството за смисленост на мисията си, и 
(в) как получава достатъчно автономност да предефинира работните си задачи 
и да пресъздава чувството за смислеността на мисията си. Тези три въпроса 
събират в себе си проблемите, които могат да избухнат в публичните 
организации когато става дума за изясняването на задачите, които решават, 
липсата на автономност, властовите взаимоотношения и отзивчивостта към 
обществеността. Уилсън убедително показва, че колкото по-ясни са задачите, 
толкова по-ефективна е организацията. Но за много публични организации, 
задачите са много и често са в конфликт една с друга, което води до объркване 
на работните задачи на институцията. Когато целите са неясни, според Уилсън, 
служителите се ръководят от обстоятелствата във всяка конкретна ситуация. 
Нещо повече, може да се твърди, че противоречивите и неясни цели водят до 
формулиране на работни задачи, които стъпват не на социално приетите 
организационни приоритети, а на стимулите, привлекателни за оперативните 
изпълнители в организацията (Wilson, 1989, стр.49). В подобни организации е 
трудно да се изгражда и поддържа силна организационна култура. И обратното, 
когато задачите са непротиворечиво извлечени от заявените цели на 
публичната институция, те могат да се формулират ясно от ръководството и 
ако се осигури адекватно управление могат да станат основа за изграждането 
на силна организационна култура. 
 
2.24. Лари Тери (Terry, 1995) също отбелязва колко важни са организационните 
цели и задачи, когато публичните администратори трябва да развиват и 
защитават "основните институционални ценности, правомощия и роли". Според 
него, целите и задачите на публичната администрация се определят както от 
общата рамка на политическата система, така и от конкретните особености на 
всяка конкретна политика (Terry, 1995, стр.52). Въпреки, че не всички 
изследователи на публичната администрация биха приели неговата 
консервативна гледна точка, това, което е особено уместно в нея е признанието 
за това колко важно е как администрацията разбира основните си цели и 
работни задачи. Консултантите с опит в областта на организационната 



психодинамика и особено тези, които имат подготовка в сферата на обектните 
отношения и Его-психологията, също подчертават значението на ясно 
определените работни задачи (Hirschhorn, 1988; Hirschhorn & Barnett, 1993; 
Levinson, 1972; 1994; Rice, 1958, 1963). В действителност, Rice (1958) е този, 
който посочва, че първичната задача е това, което организацията трябва да 
прави, за да оцелее и така, именно първичната задача е това, което служи като 
основание за съществуването на самата организация.  От гледната точка на 
организационната психодинамика, обаче, това означава да приемем също, че 
първичната работна задача се влияе както от осъзнатата, така и от напълно 
несъзнаваната динамика в организацията (Obholzer & Roberts, 1994). И в 
резултат, тя може да се изменя временно или за постоянно благодарение на 
действието на тези динамични фактори. 
 
2.25. Въпреки съществуването на огромна - и изпълнена с предписания за това 
какви да са целите и задачите на публичните организации,  - литература  в 
областта на публичната администрация, консултантът с подготовка в областта 
на организационната психодинамика не е така ангажиран с това да предписва 
задачи, а по-скоро се опитва да  подпомогне членовете на организацията да 
вникнат в това какви се оказва, че са работните им задачи. И още нещо, 
фактът, че публичните институции често си поставят множество конфликтни 
задачи се приема за самоподразбираща се даденост от организационната 
психодинамика, доколкото в нея е установено разбирането, че всяка 
организация, която твърди, че има една-единствена заявена цел или задача, в 
действителност, преследва решаването на множество конфликтни помежду 
си задачи. 
 
2.26. При организационното консултиране относно определянето и яснотата на 
работните задачи няколко въпроса позволяват да се оформи рамката на 
процеса. На първо място, консултантът трябва да зададе въпроса:"Каква е 
първичната ви работна задача?" Това не само  дава възможност да се започне 
диагностика на проблемите с яснотата на задачите, но и разкрива 
характеристиките на отношенията в и между хората, отделите и различните 
йерархични нива в организацията. На второ място, консултатът задава 
въпроса: "Как начинът, по който работим е свързан със задачата ни?". Това 
помага на консултанта да установи как се възприема работата на 
организацията. Консултантът с организационно-психодинамична ориентация е 
особено заинтересован да открои онези фактори, които смущават и 
възпрепятстват изпълнението на работните задачи на организацията. Ако се 
стигне до отговори, които показват, че работната задача не се изпълнява, 
въпросът на консултанта е: "Какво всъщност правим сякаш сме тук, само и 
само, за да го правим?" Тази "сякаш" работна задача предоставя информация 
за скритите страхове, безспокойства и конфликти. И последният въпрос, който 
произтича от предходните три е "Доколко и наистина ли се справяме добре?" 
Този въпрос задейства процеса на разглеждане на възможността работата на 
организацията да се осъществява по-различен от текущия начин. Фокусирайки 
се върху целите на публичните институции, организационната психодинамика 
не само може да диагностицира функционирането на нивото на групите с 
базисни допускания, но също и да отвори вратата към изследването на това как 
организационните цели могат да се ре-формулират по различен от текущя 
начин. По този начин, организационната психодинамика може да освободи 



хората в организацията от неизследваните им страхове и да създаде 
психологически безопасно пространство за проучване на нови възможни 
решения. 
2.27.  По мнението на някои от психодинамично ориентираните организационни 
консултанти, публичните организации са определено уязвими за политическите 
вмешателства, които повлияват начините, по които консултанта споделя 
диагностична информация с организацията. Видимостта на публичния сектор 
(когато я сравняваме с тази в частния бизнес сектор) може да е интерференция 
с консултативните усилия и оттук, с организационното поведение.  Всъщност, 
решенията, които се вземат в публичните институции са почти винаги 
подлагани на критичен обзор от медиите и те в много случаи имат много по-
мощно въздействие върху съдържанието на решенията в публичния сектор, 
отколкото това се случва с решенията в частния бизнес сектор (Allison, 
1979/1992). Компромисите с автономността, упражняването на властта и 
отчетността, които се правят в публичните организации са значими факти, 
които следва да се вземат под внимание когато посочваме, че 
организационните консултанти с ориентация към организационната 
психодинамика следва да подпомагат публичните лидери при адаптацията им 
към структурните и стратегически реалности на административната служба в 
едно демократично общество. За нас, публичните организации са по-тромави 
от частните организации, най-вече защото са "бюрократично подредени", което 
ги прави по-бавни и по-немотивирани за реализацията на организационни 
промени. 
 
2.28. Terry (1995, стр. 51) отбелязва, че е нужна автономност, за да се направят 
подобрения в модела на административната консервативност. Мнението му е, 
че администраторите имат нужда да бъдат едновременно автономни и 
субординирани. за Тери, както и за други специалисти по публична 
администрация като Хърбърт Файнър и Тиодор Лоуи, автономността в 
публичната администрация предполага, че администратора има достатъчна 
независимост, за да упражнява делегираните му правомощия и власт, но в 
същото време е в субординация на другите три валсти - изпълнителната, 
съдебната и законодателната. Нещо повече, по думите автомността в 
публичната администрация е контекстуална, или с други думи, независимостта 
на публичния администратор или обществената агенция зависи от контекста на 
проблема, спецификата на агенцията и типа на решенията, които тя е призвана 
да взема. В тази връзка се изтъква идеята, че тази автономност е относително 
и динамично състояние, а не едно положение от типа "всичко или нищо". 
 
2.29. Wilson (1989, стр.188) също признава нуждата от култивиране и 
поддържане на автомността в публичната администрация. Именно той посочва, 
че това е всъщност първичната работна задача на изпълнителния 
й ръководител. Заедно с това, обаче, той подчертава, че "нито един 
ръководител на публична организация не ще може да постигне пълна 
автономност за своята организация, просто защото политиката изисква 
отчетност, адемократичния политически живот налага определена сложна и 
всеобхватна форма на отчетност. Най-доброто, което един правителствен 
ръководител би могъл да постигне е да минимизира броя на съперниците си и 
ограничаващите го. Придобиването и запазването на определена автономност, 
по мнението на Уилсън, е това, което едновременно намалява влиянието на 



външните заинтересовани страни и прави институцията по-малко уязвима 
(Wilson, 1989,стр.192). 
 
2.30.  В организационно-психодинамичната литература, проблемът с 
автономността се разглежда в контекста на управлението на организационните 
роли и граници (Czander, 1993; Hirschhorn, 1988; Obholzer & Roberts, 1994). 
Организационните роли имат своя явен напълно осъзнаван аспект, например, 
описаното в длъжностната характеристика, но и значителен безсъзнателен 
елемент като това, че ролята е роля на изкупителна жертва. В допълнение, 
ролите в една организация могат да са в конфликт и съревнование помежду си 
(Stokes, 1994). Притежаваната власт и отговорност, възприемането на 
работната задача, изпълнението на работата и приписвания статус на 
отделните членове на организацията силно се влияят от явните и неявни роли 
( Czander, 1993; Obholzer & Roberts, 1994). Всички членове на дадена 
организация трябва да научат как да управляват себе си и поведението си в 
различните си конфликтни и конкуриращи се роли. В частност, при публичните 
администратори постоянното осъзнаване на работните им задачи и границите 
им, на автономността и властта е от съществено значение. Те следва да се 
научат да управляват и проблемите свързани с преноса/контра-преноса в 
работата си чрез самонаблюдение, рефлексивност и изграждане на 
интерпретативна нагласа. Управлението на границите също е важна задача на 
публичните администратори, за да могат когато са разположени на границата 
на организацията да наблюдават както случващото се вътре в системата на 
организацията, така и ставащото отвън - в средата на организацията.  Ако 
публичните администратори са твърде навътре в организацията те могат да 
бъдат обхванати от процесите на проективна идентификация. Ако са твърде 
много извън нея, те могат да се лишат от контакт с емоционалналните 
преживявания, които разкриват груповите защити и смущения във 
функционирането на организацията (Obholzer & Roberts, 1994). 
 
2.31. Ето защо да се оставя уязвим за трансферентните/контра-
трансферентните проекции, да се открие за по-примитивните и смущаващи 
страни на индивидите и групите в организацията, да вмества собствените си 
безспокойства и тревогите на другите като поддържа и известна външна гледна 
точка към случващото се е важно за всеки носител на служебна роля в 
организацията, но е особено, решаващо значение за успеха на ръководителя 
на публичната администрация. 
 
2.32. И накрая, нека посоча, че мисията, целите, стратегиите и културата на 
организацията са всъщност част от нейната граница или "обвивка". Ако тези 
страни на организацията не се вместват и удържат в организацията, нейната 
автономност определено е застрашена. Ето защо, служителите и 
ръководителите в публичната администрация непрекъснато са заети с 
изясняване на първичните си работни задачи, със следене каква информация 
влиза в и излиза от администрацията, с пазенето на натрупаните ресурси и 
с наблюдението върху продуктите на организацията с цел да се гарантира, 
че те отговарят на изискванията на средата. Ако настъпят смущения или 
неадекватност в тези дейности, те се интерпретират от психодинамично 
подготвения организационен консултант като защитни поведения. С други 
думи, консултантът фокусира вниманието си върху пропускаемостта и 



проходимостта на организационните граници. Това започва с прости въпроси 
като: "Колко лесно може да се получи достъп до организацията?" "Какво кара 
организацията да търси помощ точно сега?", " Кой и какво се възприема като 
заплаха за идентичността на организацията?". Разглеждайки тези въпроси, 
организационният консултант приема и подкрепя работата по повдиганата в 
литературата по публична администрация тема за автономността. 
 
2.33.  Както публичните, така и частните организации имат често проблеми с 
властовите отношения или авторитета. Проблемът с формалната власт, от 
друга страна, разкрива и ключовата разлика между публичните и частните 
организации. Изпълнителният директор на една частна бизнес организация 
разполага с голяма степен на формална власт, автономност и правомощия за 
поставянето на целите, разместването на структурите, промяната на 
процедурите, разполагането на персонала и взаимодействието с ключовите 
външни партньори на организацията. Административните ръководители в 
правителството, обаче, са подложени на критично наблюдение и близък 
контрол от съответните надзираващи ги съвети и законодателни комисии, а и 
от институциите на съдебната власт, което може съществено да ограничи 
свободата на действията им (Allison, 1992). Както точно го представя Уилсън 
(Wilson, 1989, стр.349) "ръководителите на публични институции имат по-малко 
формална власт да налагат определен начин на действие, отколкото тези в 
частните организации". Terry (1995, стр.79), от своя страна, подчертава 
контекстуалното и относително качество на формалната власт в публичните 
организации. Той се изказва в подкрепа на твърдението на К.Фридрих, че в тези 
организации авторитета и правото да се упражнява властта "винаги изисква 
тези, които ще са обект на упражняването на властта да видят и приемат като 
легитимни основанията за нея'.  
 
2.34. Получаването на право да упражняват формална власт е, по същество, 
овластяване на публичните администратори да действат от името и в интерес 
на останалите граждани, но е в същото време и изискване администраторите 
да ограничават властта на публичната бюрокрация в рамките на  конкретната 
политическа сфера. При концептуалното разглеждане на проблема с 
формалната власт и оторизацията за нейното упражняване е важно да се 
отчете, че според Тери формалната власт на публичния администратор сама 
по себе си не е заплаха за демокрацията. В действителност, и много от другите 
изследователи и теоретици на ефективната публична администрация изучават 
и подкрепят значението на укрепването на авторитета на бюрокрацията 
(публичните институции) за демократичното общество (Golembiewski, 1967, 
1985: Goodsell, 1983: Peters, 1984; Rohr, 1978; Wamsley, 1990). 
 
2.35. По какъв начин организационната психодинамика може да допринесе за 
по-доброто разбиране на авторитета и властта в организациите на публичната 
админстрация?  Организационната психодинамика разглежда упражняването 
на формална власт като включващо както съзнателни, така и несъзнателни 
компоненти. Подобно на вече представената гледна точка на Тerry(1995), 
 съзнателният аспект на оторизирането за упражняване на формална власт е 
представен в отношенията, при които оторизацията идва отдолу чрез 
подчиняващите се на властта и отгоре - от висшестоящите. В допълнение на 
това, всички индивиди с влизането си в дадена организация имплицитно 



(неявно) делегират част от личните си правомощия и авторитет на тези с 
формални властови позиции, като по този начин усилват и поддържат 
организационната система. Не по-малко важни са при това и несъзнателните 
аспекти като личната привлекателност (валентност) на властта и авторитета за 
всеки в организацията, амбивалентните чувства към делегирането на властта, 
скритите опити да се изземе властта на определени хора и роли. С други думи, 
някои личности са склонни към раздуване на Егото си в резултат на 
получаването на власт, докато други по-скоро се опитват да избегнат 
отговорностите на властовите позиции. И още, личността, която се е 
инвестирала в упражняването на формалната власт може да започне да се 
чувства неконфортно в ролята, както и всички останали членове на 
организацията около нея. Нерешените конфликти, свързани с упражняването 
на властта, авторитета и контрола в организацията водят обичайно до 
нарастване на тревожността и снижаване на резултатите в изпълнението на 
задачите.  
 
2.36. Ето защо, организационната психодинамика поддържа становището, че 
пълната власт и абсолютния авторитет са мит (Obholzer & Roberts, 1994, 
стр.40). Напълно задоволителна е така наречената "достатъчно добра 
власт"(Winnicott, 1960). Тази концепция предвижда, че отношенията между 
висшестоящи и подчинени не е нужно да са перфектни, а просто да 
са "достатъчно добри", за да се осигури емоционална сигурност в периодите на 
промяна. Когато вътрешно-организационната среда не е "достатъчно добра", се 
появяват регресивни поведения предизвикани от тревожността, провокирана от 
несигурността, непоследователността или враждебността (Diamond, 1991; 
1993a; 1993b; 1998). Организацията, която поддържа подобни "достатъчно 
добри властови отношения" създава едновременно възможности както за 
разширяване, така и за ограничаване на властовите пълномощия, при което за 
организационното консултиране е естествено да се фокусира върху 
наблюдението и развитието нa организационните процеси, които водят до 
укрепване на авторитета  и формалната власт или до стесняване на 
пълномощията за упражняването й  (Obholzer & Roberts, 1994, стр.40). 
 
2.37. Организационната психодинамика разкрива как властовите отношения в 
организацията водят типично до това, което Вилфред Бион (Bion, 1959) е 
описал като групи на базисните допускания, в това число групи, в които водещи 
са зависимостта, съчетаването и борбата или бягството (Schraff & Schraff, 
1992). Бион отчетливо е представил как тези групи функционират както на 
съзнателно, така и на безсъзнателно ниво, изтъквайки че безсъзнателните 
процеси се ръководят от допусканията на хората в тези групи, за това как могат 
да задоволят потребностите си в групата. Това безсъзнателно равнище на 
функциониране на групата е формата, моделът на базисното допускане, и 
когато това равнище на функциониране е доминиращото в групата, групата 
престава да работи по работната задача, която има, манифестирайки прояви на 
регресия и/или стагнация. Бион идентифицира три типа базисни допускания: 
зависимост, съчетаване и борба или бягство. Зависимостта съществува, 
например, в случаите когато хората в организацията идеализират и следват, - 
изпадайки в зависимост от него, -  един възприеман от тях като всеможещ 
водач (лидер). Лидерът неизбежно разочарова групата от следващите го 
зависими и това води до смяната му със следващ водач. Съчетаването е 



налице в случаи, когато на групата изглежда сякаш двама от членовете й са 
носители на надеждата на групата като върху тях се насочват очакванията да 
създадат и излъчат новия, още нероден водач и спасител на групата. Борбата 
или бягството се появяват когато дадена група или се опитва да избяга от 
възприеманите заплахи, или се изправя в опит да се пребори с тях. И в двата 
случая, групата е изпълнeна с гняв към лидера си, за това, че не е направил 
"нещата да са напълно перфектни" (Bion, 1959; Schraff & Schraff, 1992, стр.62). 
Когато хората в групата/организацията са доминирани от някое от базисните си 
допускания, избухват силни чувства на противопоставяне, ревност и завист, 
които на свой ред водят до неефективно индивидуално и организационно 
функциониране. Поради тази причина организационните консултанти започват 
обсъждането на властовите отношения по начин, който извежда наяве 
ирационалните и безсъзнателни защити, които пречат за постигането на 
ефективно управление и изпълнение на работните задачи. На тази основа 
консултантите са в състояние да подпомогнат членовете на организацията да 
разберат как техните лични желания и предпочитания взаимодействат с 
тенденциите към едно или друго базисно допускане, към една или друга форма 
на властови взаимоотношения в организацията. 
 
2.38. Робърт Денхарт (Dehnhart, 1995) описва как една от основните грижи в 
публичната администрация е постигането на някакъв баланс между 
това организацията да се управлява като една ефикасна система и в същото 
време да е отзивчива към потребностите на гражданите. Подобна 
дихотимизация е представена и в дебата между Фридрих и Файнър, в който 
Файнър (Finer, 1941) пръв излага разбирането, че отзивчивостта може да се 
поддържа на високо ниво само когато мениджърите на публичните организации 
се подлагат на стриктен и строг законодателен контрол. В контраст с тази теза, 
Фридрих (Friedrich, 1940) приема, че отзивчивостта на администрацията зависи 
от личната загриженост на администраторите за обществените интереси и в 
резултат на това субективните особености на личността на администратора 
са с по-мощно влияние от всякакви правила, регламенти или системи за 
контрол. Това води до приемането на позицията на Wilson(1989), че в 
публичните институции ключова дилема е балансирането между ефикасност и 
отзивчивост. По собствените му думи "...ние искаме от правителството да е 
честно и отзивчиво, но колкото повече правила му налагаме, за да си 
гарантираме справедливостта (т.е. третирането на хората по един и същ 
начин), толкова по-трудно става на правителството да е отзивчиво (т.е. да 
взема под внимание специфичните потребности и обстоятелства във всеки 
конкретен случай)." (Wilson, 1989, стр. 326-327). Тери (Terry, 1995) изтъква, че 
отзивчивостта на администрацията е сложен организационен процес, който 
следва да се насочва с вярност и чувствителност към основните правомощия, 
ценности и роли на публичната институция. По негово мнение, публичните 
организации се стремят да се адаптират към променящата се среда, за да 
оцелеят в нея, а това често диктува, кои влияния ангажират вниманието и 
дейността на публичните администратори. 
 
2.39. Lisa Zanetti & Adrian Carr (1998) проучват начините, по които се използва 
властта, за да се оформят начините на участие на маргинализираните и 
обезвластени части от населението и формите на отзивчивост на 
администрациите към тях. В работата си те комбинират психодинамичната 



теория с теорията на критичния анализ, застъпвайки се за диалектическото 
мислене, рефлексивността и откровеността като методи, които водят до 
еманципация. Според тях, публичните администратори би трябвало да 
преживеят ефекта на наблюдаването на собствените си действия и личност 
отстрани, т.е. да се отделят от себе си, за да осъзнаят, осмислят и може би 
успешно да преодолят статуквото в институцията си. Докато Занети и Кар 
обсъждат доколко уместно е в тази област на макро- ниво да се използва 
организационната психодинамика, останалата организационна литература не 
си поставя въобще въпроса за отзивчивостта на общоорганизационно равнище. 
Тук организационната психодинамика може да е полезна за разбирането на 
този проблем. Степента, с която човек откликва и се отзовава на даден 
проблем, грижа или друг човек е в голяма степен свързана с яснотата на 
работната му задача, с управлението на границите, степените на автономност и 
приемането на авторитетите, упражняващи властта в организацията. Или 
казано по друг начин, отзивчивостта и отговорността в организациите са поне 
частично свързани с качеството на отношенията между хората, което пък е в 
центъра на вниманието на организационната психодинамика.  
 

2.40.  Организационната психодинамика отстоява позицията, че дори когато 
организациите са териториално разпръснати, техните членове са свързани 
през чувствата си на взаимоотношение и взаимозависимост помежду си, или с 
други думи, чрез личната си концепция за "институцията-в-ума" (Diamond, 1991; 
Shapiro & Carr, 1991). Казано по един по-различен начин, членовете на всяка 
една организация са толкова свързани помежду си чрез идеите си за 
организацията си, колкото са и чрез техните конкретни и реални работни 
отношения. Те, естествено, може да не са свързани един с друг лично, но са 
определено свързани през организационните си роли. Споделената им 
свързаност е следствие от "намираните навсякъде човешки проекции в 
действие, които проекции са винаги в действие, щом са налице хората" от една 
организация (Shapiro & Carr, 1991, стр.84). Например, като членове на 
общността и граждани на страната си, всички ние проецираме определени свои 
фантазии, страхове и желания върху публичните институции в страната, 
включително върху правителството, върху училищата, върху болниците и върху 
агенциите за социални грижи. Това положение е достатъчно за някои от 
организационните консултанти, които се занимават с организационна 
психодинамика, да изкажат мнението, че организации като църквата и 
държавата  всъщност нямат ясно определени работни задачи, около които 
хората биха могли да се сплотят, и поради това са изострено чувствителни към, 
но силно и податливи за проявите на човешка ирационалност и зависимост 
(Carr, 1991). 
 
2.41. Организационните консултанти с чувствителност към системната 
психодинамика изследват и анализират внимателно безсъзнателните, но 
"споделяни в умовете идеи и фантазми" на гражданите за това какво означава 
да се част от дадена организирана общност. Проследявайки и анализирайки 
именно тази безсъзнателна динамика, организационната психодинамика се 
опитва да осигури усещане за вместване и удържане на индивидуалните и 
организационни безспокойства и защити по начин, който да ни позволи 
да разграничим кои напрежения са свързани с първичната работна задача на 
организацията, и кои  - с безсъзнателните защити и фантазии в нея. При това е 



разбираемо предпочитанието на организационната психодинамика към 
изследването на отзивчивостта и отговорността в организациите като 
изследването на ефикасността им, разбира се, не се пренебрегва, а се 
интерпретира в контекста на създаваните и институционализирани 
организационни правила, регламенти и структури, предназначени и служещи за 
осигуряване на сигурно вместилище за тревожността на хората в тези 
организации. 
 
2.42. Организационната психодинамика, разбира се, не е панацея за всички 
организационни проблеми. Тя също има своите ограничения. Нека се спрем на 
един от основните начини, по които публичните и частните организации се 
различават - публичните финанси. Allison (1992, стр.462) говори за тази разлика 
в термините на т. нар. "определени крайни резултати" ("bottom line"). 
"Публичните администратори рядко имат ясно определени крайни резултати, 
каквито са печалбата, пазарния дял и оцеляването на фирмата за 
мениджърите в бизнеса", посочва Алисън. Всички организационни консултанти 
са съгласни, че липсата на подобни определени крайни резултати само по себе 
си води до ниска мотивация за промяна и развитие. Има, разбира се, и други 
гледни точки, които посочват, че в публичните институции не само, че не 
действа мотивацията за реализация на печалба, но в тях е и по-вероятно да не 
се осигуряват нужните за консултации и управление на промяната и 
организационното развитие финансови ресурси. Да, организационната 
психодинамика не може да направи съществен принос за решаването на 
проблеми, свързани пряко с маркетинга, финансовото управление и микро-
икономиката на организацията. Ако една организация се нуждае, да речем, от 
съвети в областта на маркетинга, работата с психодинамично ориентиран 
организационен консултант едва ли ще й помогне. В същото време, ако 
финансовите проблеми в организацията са следствие от липсата на 
управленска автономност или неясните властови правомощия, 
организационната психодинамика може в голяма степен да подпомогне 
организационно-консултативния процес. Например, в случаите, при които 
служителите и работниците в една организация непрекъснато се оплакват, че 
услугите и продуктите, които предлагат са с ниско качество поради липсата на 
достатъчно финансови ресурси, ние ги ангажираме с осмислянето на начините, 
по които ирационалните и безсъзнателни процеси в организацията 
интерферират с изпълнението на работните им задачи, справянето с 
организационните роли и управлението на границите. Напълно възможно е, 
например, хората в организацията да се защитават от чувствата си свързани с 
осъзнаването и признаването на собствената си неадекватност. Като отчита 
интерактивния характер на работните задачи, автономността и формалната 
власт, организационният консултант с психодинамична ориентация се насочва 
към анализа на психичните механизми за защита като проекцията, 
проективната идентификация и преноса, за да определи начините, по които 
тази психодинамика влияе върху способността в организацията да са 
привличат и управляват финансовите ресурси. 
 
2.43. Докато отзивчивостта на публичните институции касае преди всичко 
отклика им на конкретните потребности на гражданите, отговорността и 
отчетността им се отнасят към способността им да осъществяват 
предварително приети цели (Wilson, 1989, стр.315). Някои автори в областта на 



публичната администрация смятат, че е необходимо и достатъчно да се 
въведат правила и регулатори, за да се гарантира, че администраторите ще се 
отчитат отговорно пред законодателните и политически органи, които са 
натоварени с наблюдението върху тях. В тези модели се подчертава именно 
нуждата от по-значимо ангажиране на законодателя. Други изследователи в 
областта са на мнение, че просто е необходимо за работа в публичните 
институции да се подбират ръководители, които имат силно развито чувство за 
лична отговорност. Има и такива, които предлагат създаването и въвеждането 
на подробни професионални стандарти, етични кодекси и предписания за 
професионално поведение за ръководителите и служителите в публичната 
администрация, за да се осигури нейната отчетност. Има и гласове в подкрепа 
на тезата, че отговорна отчетност на администрацията може да се постигне 
единствено, ако се гарантира разширено и компетентно обществено 
(гражданско) участие в админиостративните процеси (Dehnhart, 1995).  
 
2.44. Frederickson (1999) обобщава ситуацията като заявява, че всяка публична 
администрация е изправена пред две основни предизвикателства: (а) липса на 
артикулация и (б) фрагментация. Липсата на артикулация е свързана с това, че 
размерите и обхвата на технологиите, размиването на географските граници и 
глобализацията на икономиката водят до снижаване на способността на 
адмнистрацията да вмества в работата си и да управлява много от 
обществено-политическите процеси. При това вече не съществуват 
съгласувани взаимоотношения между управлявани и управляващи, а те, както е 
добре известно, са ключов аспект, изискван от теорията за демократичното 
управление. Публичните услуги са и стават все по-фрагментирани доколкото 
управлението им вече "включва не само правителството, но и множеството 
други организации и институции, сключили с него договори като 
подизпълнители на работата на пртавителството"(Frederickson, 1999, стр.7). 
Макар и в рамките на политологията, изследването на публичната 
адмнистрация на Фредериксън откроява тези две предизвикателства именно в 
контекста на темата за отговорността и отчетността на публичните 
организации. Колкото повече обществено-политическите проблеми не се 
вместват и удържат от администрацията и колкото повече границите между 
публични и частни организации се размиват, толкова по-сложно става за хората 
намирането на отговори на въпроса: "По-какъв начин и пред кого са отговорни и 
се отчитат публичните агенции и техните подизпълнители за дейността си?" 
 
2.45. В организационната психодинамика отговорността и отчетността се 
разглеждат само косвено. Осигурявайки пространство и условия за рефлексия, 
за да се преосмислят и определят отново и отново първичните работни задачи 
на организацията, организационната психодинамика се ангажира с обсъждане и 
по темата за отговорността в организацията. В допълнение, дейностите 
свързани с управлението на границите, включващи мониторинг на продукцията 
на организацията, за да се направи проверка на съответствието им спрямо 
нуждите и изискванията в средата, също гарантират психодинамична работа по 
отговорността и отчетността (Czander, 1993; Obholzer & Roberts, 1994). В крайна 
сметка, организационната психодинамика се стреми да подпомогне хората в 
организациите по-добре да вникнат в съзнателните и безсъзнателните си 
реакции спрямо влиянието на властта им върху това доколко отговорността и 
отчетността са на почит в организациите им(Baum, 1993). Организационната 



психодинамика, обаче, не може да дава конкретни препоръки за това как да се 
овладява проблема с липсата на оперативна артикулация. Макар и да предлага 
модел за диалог в организациите по темите, които пораждат конфликти, сред 
които са и тези касаещи отговорността и отчетността, организационната 
психодинамика не може да се ангажира с даването на насоки как да се решават 
проблемите. Организационните консултанти, които работят системно с 
публични институции съчетават целенасочено организационната 
психодинамика с модели от организационните, социалните и политическите 
науки, за да могат да работят с "вечните болни проблеми", появяващи се 
винаги, щом стане дума за отговорността и  отчетността  в публичния сектор. 
 
2.46. Днес публичните организации са под непрекъснат натиск да се променят в 
отговор на промените в тяхната политическа, икономическа, социокултурна и 
техническа среда. Ако те, обаче, използват чисто рационално-технически 
методи за управление на промяната си като административните реформи, 
реинжинеринга, стратегическото планиране и т.н., те може по един 
неблагоприятен и необратим начин да засилят съпротивите на хората срещу 
промяната, а с това и да задълбочат и усложнят проблемите си вместо да ги 
решават. Аз искрено се надявам, че успях в тази кратка встъпителна лекция да 
ви демонстрирам, че организационната психодинамика внася допълнителна 
стойност към рационално-техническите подходи и методите на 
организационното развитие поне по няколко отчетливи начина. На първо място, 
тя е ангажирана с нормализирането на чувствата на тревожност и стрес, които 
се засилват в периоди на възпиемани и действителни промени.  Това може да 
редуцира практики като "соченето с пръст" и търсенето на виновници, които са 
често знаци за организационен стрес в подобни периоди. На второ място, 
организационната психодинамика не е насочена изключително към това да се 
грижи за личното благополучие на отделните хора в организацията за сметка 
на подобряването на организационната ефективност; нито пък се стреми 
единствено към усъвършенстване на организационното функциониране за 
сметка на потребностите на конкретните хора в организацията. Вместо това, 
целта на организационната психодинамика е да се изваждат на повърхността 
ендемичните за индивидуалното и организационното поведение конфликти, 
защити и регресивни тенденции  в един овладян и безопасен контекст на 
работни отношения, позволяващи решенията да се появят чрез диалектическо 
мислене и рефлексивно обсъждане в организацията. На трето място, ако в 
резултат на този организационен дискурс наистина се препоръчват 
организационни промени, организационната психодинамика изтъква отчетливо, 
че те няма да са устойчиви, без да се подобри разбирането на хората в 
организацията за техните лични и колективни предразположености и защити. 
Така, организационната психодинамика осигурява един наистина ценен подход, 
в който се поставя акцент върху саморефлексията, самопознанието и 
отзивчивостта. И още нещо, организационната психодинамика допринася, - 
както е в случая с публичните институции, - за по-доброто разбирането на 
самите организации по няколко конкретни начина.  Тя приема, преди всичко, че 
работните задачи в администрацията са множествени и неясни, и така 
предлага различни начини за работа по разбирането и изясняването на 
първичните й работни задачи. Второ, организационната психодинамика е в 
подкрепа на изводите от публикуваните изследвания на публичната 
адмнистрация за значението на автономостта в организацията и предлага 



конкретни методи за влияние върху пропускаемостта на организационните 
граници, за да се култивира автономност в живота на организацията. На трето 
място, организационната психодинамика приема релативната природа на 
формалната власт и авторитета в организационния живот и в същото време 
подпомага организациите в публичния сектор като разкрива значението на 
взаимодействието между личните стремежи и външните фактори, свързани с 
придобиването и упражняването на формалната власт в организациите. И на 
четвърто място, организационната психодинамика разрешава дилемата 
"ефикасност или отзивчивост" като насочва вниманието към разкриването на 
безсъзнателната динамика, която влияе върху решенията кои и 
чии потребности се определят за приоритетни в администрацията и как 
създаването на институционализирани правила и регулатори служи както за 
удържане и вместване на тревожността на хората, така и за повишаване на 
организационната ефикасност. 
 
Уважаеми дами и господа, 
уважаеми колеги и гости, 
 
2.47. И накрая, позволете ми да заявя ясно следното - организационната 
психодинамика е полезен подход в практиката на организационното 
консултиране, и при това е много прагматична методология за разбиране на 
начините, по които обърканите работни задачи и неясните граници в 
организациите допринасят за съществуването и задълбочаването на 
организационни проблеми в сферата на управлението, финансите и човешките 
ресурси. И още нещо важно във връзка с приложението й в публичните 
институции. Макар организационната психодинамика да не се опитва да дава 
ясни експертни указания как да се решават проблемите, породени от липсата 
на оперативна артикулация в работата им, акцентирайки върху работата за 
изясняване на определението за работните задачи, поддържането на 
организационните граници и властовите отношения,  тя предлага 
работещ подход за подобряването на отчетността и отговорността в 
публичните организации. Изключително полезно е и  хвърлянето на светлина 
върху съзнателната и безсъзнателна психодинамика, която влияе върху 
управлението на задачите и границите, упражнението на властта, 
поддържането на автономността, осигуряването на ресурсна обезпеченост и 
отговорност и отчетност в публичните институции. На тази основа, можем да 
обобщим. че комбинирайки организационната психодинамика с  рационално-
техническите подходи и методологията на организационното развитие, 
публичните организации биха имали повече успехи при поемането на риска да 
започнат, при овладяването на реализацията и при осигуряването на 
устойчивостта на институционалните промени, от които се нуждаят. 
 
Край на лекция 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ 

  
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
3.1.  В тази лекция смятам да изтъкна, че безсъзнателната организационна 
психодинамика има много значимо влияние в живота на всички организации. В 
подкрепа на подобно твърдение е нужно да анализират мотивационните 
системи от потребности в организациите и да се изтъкне ролята на темата за 
конфликтните отношения за разбирането на организационно поведение на 
хората, лидерството в организациите и формите на пренос в системите за 
управление и във взаимоотношенията между началници и подчинени. 
 
3.2. Нека първо направим внимателна проверка на действителността в 
практиката на организационното консултиране. Днес, повечето изследователи и 
консултанти в областта на мениджмънта, които изследват организационната 
ефективност, се ограничават до един твърде механичен възглед за живота в 
организациите. Те търсят и естествено намират случващите се на повърхността 
явления, а не комплексността на по-дълбоките равнища на изследване. 
Колективното безсъзнателно както на практиците в бизнеса, така и на учените и 
консултатите в тази сфера е твърде ангажирано с мита, че само това, което се 
вижда и знае ( с други думи, е осъзнавано) има значение при организационното 
консултиране.  Този мит произхожда от крайно рационалистичните концепции 
за организационното поведение - концепции, основаващи се на допусканията, 
които правят за човешките същества икономистите (в най-лошия случай) или 
поведенческите психолози ( в най-добрия случай). Въпреки, че съшествуващия 
репертоар от "рационални" концепции многократно се е оказвал недостатъчен, 
за да се разплетат наистина заплетените проблеми, които измъчват 
организациите, митът на рационалността продължава да се шири. В следствие, 
концепциите за организационното поведение, които се прилагат, за да се 
описват процеси като индивидуалната мотивация. лидерството, 
междуличностните отношения, груповите и междугруповите процеси, 
корпоративната култура, организационните структури, промяната и развитието 
се основават на поведенчески - наистина изглеждащи логични и надеждни, - 
модели, допълнени с една по-скоро случайна доза хуманистична психология 
вписана в уравнението за по-добрия му образ. Подобен подход (въплътяващ 
сякаш нетленния дух на застъпника на научния мениджмънт, Фредерик Тейлър) 
подрежда сцената за едно по-скоро двумерно отношение към изследването на 
човешката трудова дейност. Много изпълнителни директори вярват, че 
поведението в организациите, които ръководят се отнася само за 
осъзнаваните, механични, предвидими, и лесни за разбиране от тях явления. 
По-трудните за наблюдение процеси, които се случват в организациите - 
феномените, които наистина заслужават богато да се опишат и задълбочено да 
се проучат, - остават удобно пренебрегвани. 
 
3.3. Хората в организациите не са просто съзнателни, високо концентрирани 
максимизиращи полезността машини, търсещи удоволствия и избягващи болка, 



а човешки същества, които изпитват множество (често противоречиви) 
желания, фантазии, конфликти, защитни поведения и тревоги - някои от тях 
съзнателни, други напълно неосъзнавани от тях, но това не е популярната 
гледна точка днес. Не е такава и идеята, че концепциите взети от области на 
човешкото познание като психоанализата, психодинамичната психотерапия, 
дълбинната социална психиатрия могат да имат място в света на трудовата 
дейност на хората. Като цяло подобни концепции се отхвърлят автоматично на 
основата на аргументи, че те били твърде базирани на индивидуалната 
психология, твърде насочени към абнормното поведение и  - както е в случая с 
психодинамичния метод на проучване,  - прекалено разчитащи на самоотчетите 
на консултантите, работещи по конкретните случаи, което ги правело трудни за 
верификация. 
 
3.4. Смисленото обяснение на човешкия живот, обаче, изисква по-различни 
средства за верификация. Организационните консултанти, които отричат 
реалността на безсъзнателните феномени в организациите просто отказват да 
ги допуснат до собственото си съзнание и да ги вземат предвид в работата си. 
Отхвърляйки психодинамично ориентирания подход в изследването на 
организационния живот и в практиката на организационното консултиране е 
чисто и просто...грешка. В края на краищата, организациите се състоят от 
индивиди, които формират организационните звена, допринасящи за 
социалните и организационни процеси. Това, което в действителност се случва 
в организациите протича на сцената на интрапсихичния и междуличностния 
свят на ключовите играчи в организацията, много под повърхността на 
ежедневните организационни поведения. Тази протичаща под повърността 
психична дейност и организационното поведение в целостта им имат нужда да 
бъдат изследвани в термините на конфликтите, защитните действия, 
напреженията и тревогите на хората.  
 
3.5. Когато илюзиите, създадени от концепцията за Homo Economicus 
доминират над реалността на Hopo Sapiens, хората, които се интересуват какво 
наистина се случва в организациите, са  оставяни със замъглено съзнание за 
странните неща, които стават там - неща, които те не могат да осмислят и 
разберат. Изправени пред организационни ситуации като дисфункционално 
лидерство, междуличностни конфликти, отношения, водещи до сблъсък след 
сблъсък, неефективни процеси в екипите и други подобни организационни 
феномени, те самите се чувстват неефективни и беспомощни. В множеството 
случаи на заплетени организационни ситуации, организационната 
психодинамика може много да направи за внасянето на яснота и намирането на 
решения. Няма други области на познанието, които да са направили повече 
трайни и успешни опити да се осмислят човешките събития в организациите от 
динамичната психология и психоанализата. Техните методи за проучване, 
които наблюдават хората лонгитудно, предлагат важен поглед към работата на 
ума и идентифицират значението на повечето лични и емоционални 
преживявания на хората. Методите на организационната психодинамика, чрез 
които се стига до изводи за значението на иначе неразбираеми феномени в 
организационния живот са по-ефективни от тези, предлагани ни от 
конкурентните теории. Откривайки смисъла на дълбинните желания и фантазии 
на мениджърите и демонстрирайки как те влияят на поведенията им в света на 
трудовата дейност, психодинамично ориентираните изследвания ни предлагат 



практически подход за разкриването на това как функционират организациите в 
действителност. Огромен брой добронамерени и добре обмислени планове по 
целия свят ежедневно се провалят и дерайлират в работната среда защото 
мощни, но недостъпни за осъзнаване сили влияят върху организационното 
поведение на хората. Само приемайки, че мениджърите (както и всички ние)  не 
са парагони на рационалността, ще можем да разберем защо подобни планове 
се провалят и да ги върнем отново в действие, а дори, което би било още по-
добре, - да ги предпазим въобще да стигат до провал.  
 
3.6.  Една по-интегративна, психодинамична гледна точка, която стъпва на 
психоаналатичните теории и техники може съществено да допринесе за 
разбирането ни за организациите и управленската практика. Организационната 
психодинамика може да ни помогне да вникнем в скритата динамика свързана 
както с индивидуалната мотивация, лидерството, междуличностните 
отношения, конфликтните ситуации, социалните защити, корпоративната 
култура, "невротичните" организации (организациите доминирани от 
невротизма на висшите си ръководители), така и със степента, в която 
индивидите и организациите могат да действат като затворници и или 
заложници на собственото си минало ( Zaleznik, 1966; Levinson, 1972; 2002; de 
Board, 1978; Lets de Vries, 1984, 1991, 1994; Kets de Vries & Miller, 1984; Szander, 
1993; Gabriel, 1999). Застъпниците на организационната психодинамика в 
организационното консултиране признават ограниченията на рационалността в 
човешките системи и отхвърлят чисто икономическите и бихевиористични 
визгледи за света на трудовата дейност. Поведенческите експерименти и 
събирането на статистически данни могат да допринасят само частично за 
подобряването на разбирането ни за комплексните организационни явления. 
Нужно е това допълнително, психодинамично измерение на анализа, за да се 
разберат комплексното организационно поведение и хората, работещи в 
човешките системи. Изследователите и практиците в областта на мениджмънта 
се нуждаят от модели, които приемат, че организациите като сложни адаптивни 
системи имат свой собсвен сложен живот - живот, който не е само съзнателен, 
но също така и безсъзнателен, не е само рационален, но е в голяма степен и 
безсъзнателен. 
 
3.7. Прилагането на организационната психодинамика може да ни е полезно 
при търсенето на прозрения за този живот, в открояването на изходните 
причини за поведението и практиката на ръководителите и служителите в 
организациите. За да си изградим цялостна представа за тях, ние следва да 
насочваме вниманието си реалната вътрешна и социална динамика, към 
финната тъкан на терена, върху който се разгръщат отношенията между 
лидери и следващите лидерите, и не на последно място - към различните 
безсъзнателни и невидими психодинамични процеси и структури, които влияят 
върху преживяванията и поведенията на отделните хора, диадите и групите в 
организациите. Хората, които се отказват от комплесната психодинамична 
дименсия на съвременния организационен анализ не могат да се надяват, че 
могат да преминат отвъд относително опростенческото, повърхностно 
разбиране на организационния живот. В бизнеса, както и в личния ни живот 
самосъзнаването на психично ниво е първата стъпка към психично и 
поведенческо здраве. Организациите не могат да изпълняват функциите си и 
да се развиват, ако топ мениджърите и организационните консултанти не 



вземат предвидп ревратностите и ирационалните процеси, които са в ядрото и 
определят вътрешния театър на хората в организациите. 
 
3.8. Безсъзнателната психодинамика оказва огромно въздействие върху 
организационния живот и изисква организационните лидери да разпознават и 
да  предвиждат влиянията й. При всеки от нас уникалната смес от мотивиращи 
ни потребности определя характера ни и така оформя триъгълника на 
психичния ни живот като система от силно взаимозависими когнитивни, 
афективни и поведенчески компоненти. За да разберем човешкото същество в 
цялата му комплексност, ние трябва да започнем анализа му от 
мотивационните системи на потребностите му, защото именно те са 
операционната програма, която задейства и движи личността. Всяка от тези 
мотивационни системи е в действие при всеки от нас от раждането ни и през 
целия ни жизнен цикъл, променяйки се под влияние на силите на възрастта, 
ученето и съзряването. Значението на всяка една система от потребности за 
всеки конкретен индивид се определя преди всичко от три регулативни сили: 
вродените и придобите чрез научаване модели на реагиране; въздействието на 
възпитателите и значимите други в развитието ни, и степента, в която всеки 
конкретен индивид се опитва да възпроизведе положителните си емоционални 
състояния, преживени от него в ранното детство. Във взаимодействието между 
системите от потребности и тези сили в процеса на индивидуално съзряване в 
психиката на безсъзнателно ниво се формират умствени схеми (невро-
символни модели), които ако предпочитате можем да наричаме "психични 
формати". Тези схеми моделират невро-символно сцените, които са за мен 
"сценариите във вътрешния ни театър", които от своя страна регулират 
фантазиите и повляяват преживяванията и поведенията на човека ( Erikson, 
1963; Lichtenberg & Schonbar, 1992).   
 
3.9. Някои от мотивационните системи от потребности са по-базисни от 
останалите. Най-фундаментална е може би системата, която регулира 
физиологическите потребности на човека - т.е. нуждите от храна, вода, 
отделяне, сън и дишане. Друга система осигурява индивидуалните потребности 
от сетивна наслада и по-късно, от сексуална възбуда. Различна система е 
отговорна потребностите на конкретни ситуации да се реагира с 
противопоставяне или бягство, и т.н. Макар и да имат известно влияние върху 
трудовата ситуация,  тези първични мотивационни системи от потребности не 
са от такова голямо значение в нея както са други две, по-висшестоящи 
системи от потребности, които пряко се свързват с организационния живот на 
човека - а именно, системата от потребности от привързаност/сдружаване и 
системата от потребности за проучване/утвърждаване.  
 
3.10. При хората е налице естесвено разгръщащото се вътрешно 
заложено желание да се преживява свързаност с другите (Winnicott, 1975). 
Човешката ни същност се проявява преди всичко в стремежа ни влизане във за 
взаимоотношения с другите хора, в това да сме част от нещо заедно с другите 
хора. Тази потребност от свързаност поражда процесите на ангажиране във 
взаимодействия и отношения с другите хора, универсалното ни преживяване на 
желание да се сближим с другите хора. Тя задейства и удоволствието от 
споделянето и себеутвърждаването. Когато човешката потребност за близка 
човешка връзка се екстраполира към групите, желанието да постигнеш близост 



може да се опише и като потребност от сдружаване. Както привързаността, 
така и сдружаването изпълняват роля в емоционалния ни баланс като така ни 
позволяват да потвърждаваме в отноепняиата си собствената си ценност и да 
укрепваме чувството си за самоуважение. 
 
3.11. Потребността от проучване/утвърждаване също така оказва силно 
влияние върху това какъв става човек в индивидуалното си развитие и върху 
това как гледа на себе си. Потребността от проучване и ориентация, която е 
тясно свързана с познанието и ученето, влияе определящо на способността на 
човек да се ангажира с игра и труд. Тази потребност се манифестира скоро 
след раждането: наблюденията на бебетата са ни демонстрирали, че новите 
неща както и откриването на ефектите на определени действия предизвикват 
удължаване на състоянията на активно внимание при бебетата. Подобни 
реакции на възможностите за проучване и ориентация в средата са с нас през 
цялото време и до зрялата ни възраст. Много близка е връзката между 
потребността от проучване и ориентация в средата и потребността от 
самоутвърждаване, потребността от това да имаш възможност да избираш 
какво и как да направиш в средата си. Игривото проучване и манипулиране на 
средата в отговор на мотивацията за проучване/утвърждаване поражда 
пъвичното усещане за ефективност и компетентност, автомност, инициативност 
и прилежание в прилагането на усилия (White, 1959). Тъй като 
целеустремеността, съревнованието и стремежа към овладяване на 
ситуациите са фундаментални характеристики на човешката личност още от 
най-ранните етапи на формирането й, упражняването на асертивност, 
настъпателност, - следвайки при това предпочитанията си и действайки по 
избрания от нас начин, - служи като реална форма на себеутвърждаване. 
 
3.12. Мощта на всяка мотивационна система или се усилва, или се отслабва в 
отговор на влиянията на заложените и научени в индивидуалното развитие 
поведенчески реакции, на възпитателните ефекти на отношенията ни със 
значимите други в развитието ни, на способността ни да възпроизвеждаме 
предишните си емоционални състояния. В комплексното взаимодействие 
между заложби и възпитание тези сложни мотивационни системи в крайна 
сметка детерминират уникалния "вътрешен театър" на индивидуалния психичен 
живот - сцената, на която се разиграват основните теми с определящо 
значение за човека. Тези мотивационни системи са и рационалните движещи 
сили, които лежат зад поведенията и постъпките, които възприемаме като 
ирационални. Организационната психодинамика се вглежда отвъд 
ирационалните действия на човека и прави опит да разкрие, анализира и 
предложи начини за овладяване на тази ирационалност. Психодинамичният 
подход към организационната диагностика и организационното консултиране се 
опитва да помогне на мениджърите и консултантите да станат организационни 
"детективи". 
 
3.13.  "Прототипите" или "сценариите" за себе си, за другите и за събитията, 
които всеки от нас носи вътре в себе си, се включват в действие от по-рано 
споменатите от мен мотивационни системи от потребности. Тези сценарии 
определят как реагираме в различните ситуации ( McDougall, 1985). Те влияят 
на това как действаме и реагираме в ежедневния си живот, както у дома, така и 
в игрите или в трудовата си дейност. Ние внасяме въс всяко преживяване 



определен стил на взаимодействие, който вече ни е сценариран на основата на 
всичко, което сме научавали по-рано още от ранното си детство. С други думи, 
от това какви са били отношенията и взаимодействията ни с родителите и 
другите значими участници в развитието и възпитанието ни през ранните му 
години зависят и начините, по които ние се отнасяме към другите - особено 
тези с власт и авторитет,  - сега, като възрастни. 
 
3.14. В хода на тези процеси на съзряване, всички ние формираме определени 
теми в своя вътрешен театър - теми, които отразяват първостепенното 
значение на едни или други вътрешни желания, допринасящи за уникалността в 
личностния ни стил. Тези теми за "ядрените конфликтни отношения" се 
превеждат във вътрешносъгласувани модели, чрез които ние влизаме във 
взаимоотношения с другите хора (Luborsky & Chris-Cristoph, 1998). Или иначе 
казано, нашите базисни желания определят нашите сценарии за живота, които 
на свой ред, определят нашите отношения с другите, предопределяйки 
начините, по които сме убедени, че другите ще реагират на нас и начините, по 
които ни реагираме на тях. Животът на хората може да бъде обагрен със 
желанието да бъдат обичани, например, или със желанието да бъдат разбрани, 
или със желанието да бъдат забелязани, или със желанието да не влизат в 
конфликти, или със желанието да помагат, или дори със желанието да се 
провалят или със желанието да нараняват другите хора. 
 
3.15. Когато отиваме на работа, ние, разбира се, носим със себе си всичките 
тези фундаментални желания - темите на нашите "ядрени конфликтни 
отношения", - и ги пренасяме в контекста на нашите отношения с другите в 
работата. Ние проецираме собствените си желания върху другите в работата и 
на тяхна основа, - правилно или погрешно, - се опитваме да предвидим как 
другите ще ни реагират; след което реагираме не на техните действителни 
реакции, а на възприятията и преценките си за тях. Кой от нас не се е 
сблъсквал с лидери, които са сякаш олицетворение на избягването на 
конфликти, на тираничното поведение, на микромениджмънта, на 
маниакалността, на недостъпността или на желанието да се играят игрички? 
Този доминантен стил, какъвто и да е той като тематично съдържание, 
произлиза от тематиката на "ядрените конфликтни отношения" при тези 
ръководители. Движещата тематика за всеки от тях е толкова мощна, че 
подчинените им често се оказват въвлечени в практикуването на постоянни 
организационни сблъсъци и/или игри, превръщащи очакванията на лидерите в 
самоизпълняващи се пророчества. За съжаление, сценариите за живота 
изградени още през детските години на базата на тематиката на ядрените 
конфликтни отношения тогава често се оказват неефективни в зрелите години. 
Тогава те създават главозамайваща въртележка, която въвлича засегнатите 
лидери в един саморазрушителен цикъл от повторения. 
 
3.16. Фройд изледва значението на човешкото безсъзнателно - тази част от 
човека, която е скрита от рационалното мислене, но оказва влияние и 
интерпретира нашата осъзнавана реалност. Ние невинаги осъзнаваме какво 
правим в действителност (дори ако оставим настрана въпроса защо го правим). 
И да ни харесва, и да не ни харесва, определени наши поведения имат своя 
източник си извън съзнанието ни. Всички ние имаме своите слепи петна. И 
нещо повече, всички ние имаме и своята тъмна страна - страна, които не знаем 



(а и не искаме да знаем). Фройд не е първият, който поставя акцент върху 
ролята на безсъзнателното; много поети и философи преди него са проучвали 
същата територия. Но той е първият, който изгражда психологическа теория 
около концепцията за безсъзнанието. Тъй като ключовите движещи сили в 
бесъзнателното ни са в нашата лична изтласкана инфантилна история, ние 
обикновено отричаме или просто не осъзнаваме въздействието и значението 
на безсъзнателното. Не е приятно да приемем (в противоречие с нашата 
тържествуваща илюзия, че имаме контрол върху живота си), че понякога сме 
затворници/заложници на нашата собствена безсъзнателна психика. А именно 
приемането на съществуването на когнитивните и афективни безсъзнателни 
психични процеси може да е освобождаващото решение, защото то би ни 
помогнало да разберем защо правим това, което правим, защо вземаме 
решенията, които вземаме и защо предизвикваме реакциите, които получаваме 
от обкръжението си. А веднъж осъзнали как и защо всъщност действаме, ние 
бихме сме оказали в много по-добра позиция да решим дали желаем да правим 
това, което винаги досега сме правили или да изберем по-подходящи подходи в 
конкретните житейски ситуации и етапи на развитие. 
 
3.17. Има висока степен на устойчивост на поведението от детството до 
зрелостта. Както се казва, "Свали повърхностния слой на всеки мъж или жена, 
и ще откриеш... дете! Това не означава, че ние не можем да се променяме като 
възрастни хора; това просто означава, че с достигането на 30-та ни годишнина, 
значителна част от личността ни е вече завършена (McCrae & Costa, 1990). И 
ако не разбираме степента, в която нашето настояще се определя от нашето 
минало, ние продължаваме да правим едни и същи грешки отново и отново. 
Светът е пълен с хора, които са неспособни да забележат повтарящите се 
модели в поведението си, които са станали вече дисфункционални. Те са 
заседнали в порочен, саморазрушителен цикъл и дори не го осъзнават, камо ли 
да знаят как да излезат от него. 
 
3.18. Признаването на ролята, която психодинамичните процеси играят в 
организационния живот води също така до значителни прозрения за 
лидерството в организациите. Един от най-важните компоненти в 
психодинамичното изследване на взаимоотношенията "лидер-последователи" е 
преноса, т.е. действията, при които модели на отношения, изградени в 
миналото, се използват в настоящето. Като част от човешката природа, 
преносът може да се разглежда като едно объркване на времето и мястото 
(Etchegoyen, 1991). По същество, преносът означава, че нито едно отношение 
не е напълно ново отношение; всяко ново отношение се обагря от предишните 
ни отношения. Въпреки, че термина "пренос"("пренасяне") у мнозина събужда 
представата за дивана на психоаналитика, това е явление, което всички ние 
познаваме отблизо - всички ние ежедневно изпълняваме "пренесени" (или ако 
желаете "исторически") реакции независимо от това какво точно правим. 
Например, директорите, обсъждащи в заседателните си зали проблемите на 
фирмената стратегия, в действителност се опитват да се справят и с 
неосъществените и неосъзнавани семейни потребности от времето на 
детството си, безсъзнателно продължавайки да се борят с родителите, братята 
и сестрите си за власт. Или друг пример, подчиненият, на който изпълнителния 
директор на фирмата му напомня за неспособността на баща му да изслушва. 
Или непредвидимостта на колежката, която напомня на друга директорка за 



собствената й майка, предизвиквайки във вече зрялата бизнесдама същите 
чувства, които тя е имала в миналото към майка си. Психичните отпечатъци на 
значимите участници във възпитанието ни през детството, - особено 
родителите ни, - причиняват това объркване във времето и пространството, 
което ни тласка да действаме спрямо другите хора в настоящето си сякаш те са 
били значими хора от нашето минало; а тези отпечатъци остават с нас и 
насочват нашите взаимодействия през целия ни живот. Въпреки, че ние като 
цяло не осъзнаваме, че преживяваме подобно объркване във времето и 
пространството, смесването на реалността на работната ни ситуация и 
собствените безсъзнателни сценарии - колегите ни все пак не са ни родители, 
братя или сестри, - в крайна сметка, може да доведе до обърканост, 
тревожност, депресия, гняв и дори агресия. 
 
3.19. Съществуват два типа пренос, които са много характерни в трудовата 
среда: огледалния пренос и преноса чрез идеализиране. Твърди се, че 
първото "огледало", в което се оглежда бебето е лицето на майка му. 
Оттук, изводът, че  идентичността и психиката му  зависят до голяма степен от 
контактите му с майката, особено в най-ранната, нарцистична фаза от 
развитието му. Започвайки с това първо огледало, процесът на огледален 
пренос - т.е. извличането на ориентири и преценки за себе си и за своето 
поведение от заобикалящите ни, - става неотменна част от ежедневието ни и 
определя отношенията ни чак до динамичните ситуации, водещи до негласен 
сговор между лидерите и последователите в организацията. Има се предвид, 
че последователите са склонни да използват лидерите си като подобни 
огледала. Те използват лидерите, за да отразят в тях това, което биха искали 
да видят за себе си, а лидерите рядко се противопоставят, приемайки 
утвърдителните заявления на последовалите си за неустоимо привлекателни. 
Резултатът често е възникването на една общност за взаимно харесване и 
възхищение. Членството в тази общност може да окуражи лидерите да 
предриемат действията за поддържане и излъскване на имиджа си, вместо да 
работят за удовлетворяване на потребностите на организацията. 
 
3.20. Идеализирането (идеализацията) е друг универсален процес на пренос в 
организациите: като начин да се справим с чувството на безпомощност, ние 
идеализираме важните за нас хора, започвайки от първите си възпитатели, за 
които изграждаме всемогъщи образи. Чрез този процес на идеализиране ние се 
надяваме да надделеем над безпомощността си и да придобием част от мощта 
на хората, от които се възхищаваме. Преносът чрез идеализиране, 
следователно, служи като предпазен щит за последователите. Преносът чрез 
идеализиране и огледалният пренос имат и своите положителни аспекти: те 
могат да създават  здрава спойка, която задържа заедно хората в 
организацията в периоди на криза. Тъй като тези процеси временно отменят 
важността на прозорливостта и самокритичността, те се оказват ключови 
инструменти за изграждането на обща визия и за избора на "общоприетите 
съвместни действия" от страна на всички последователи. Когато тези модели 
на пренос станат устойчиви в дадена организация, обаче, последователите 
постепенно престават да реагират спрямо лидера си на основата на 
преценката на реалните ситуации  и допускат собствените им минали 
(нералистични) надежди и фантазии да станат водещи във взаимодействията 



им с лидера. 
 
3.21. Реактивните нарцистични лидери са особено отзивчиви към подобно 
възхищение от страна на последователите си, често ставайки толкова 
зависими от него, че стават неспособни да действат, ако не получават неговите 
емоционални фиксации. Идеализирането фатално съблазнява подобни лидери  
и те започват да вярват, че наистина са илюзорните създания, в каквито 
последователите им са ги превърнали. Това е, разбира се, двупосочен процес: 
последователите проецират своите фантазии върху лидерите си, а лидерите 
оглеждат себе си в бляскавите отражения от последователите си. Резултатът 
за лидерите, които са реактивни нарцисисти е, че тази им диспозиция и това им 
положение в организацията работят съвместно, създавайки условия, които 
препятстват проверката на действителността: тези лидери са щастливи да 
застават насред залата с огледала, които им дават възможност да виждат и 
чуват само това, което биха искали да видят и да чуят. В тази илюзорна 
огледална зала границите, които определят за лидера нормалните работни 
процеси изчезват - поне за онзи лидер, който се счита предопределен да е 
такъв, - и той започва да не получава възпиращите го корективни реакции от 
последователите си когато постъпва неадекватно, безотговорно или просто 
неетично. Всеки последовател, който критикува лидера за подобни поведения 
или показва пукнатините в огледалата около него рискува да стане обект на 
гнева му. 
 
3.22. За да преодолеят остро засилващата се тревожност, пораждана от 
агресивността на нарцистичните лидери, някои от последователите им могат да 
прибегнат към защитния процес, известен ни като "идентификация с агресора". 
Изправени пред превъзхождаща ги сила, която може да им причини сериозни 
беди и неприятности, хората изпитват силен подтик да станат като тази 
превъзхождаща ги сила, за да се защитят от бъдещата й агресия (Freud, 1966). 
При завършената идентификация с агресора, хората се олицетворяват с 
неговите свойства и се трансформират от онези, които са заплашени, в тези, 
които представляват заплахата. Колкото по-екстремни са действията на лидера 
при това, толкова по-агресивна е подобна самозащита на последователите му 
и толкова по-съблазнително е за тях да придобият сила като станат част от 
системата и споделят властта на агресора. 
 
3.23. В подобна атмосфера на зависимост, светът се превръща в ярко черно-
бяло място. С други думи казано, хората са или "за", или "против" лидера. 
Независимо мислещите биват "отстранявани'; колебаещите се да сътрудничат 
или не, се определят като новите "злодеи" - т.е."девиантите", които са новите 
удобни мишени за гнева и мъстта на лидера. Тези, които се "идентифицират с 
агресора" подкрепят лидера в деструктивните му действия като своебразен 
ритуал за инициация. Те помагат за разправата с неговите "врагове" и в 
резултат споделят вината му - вина, която непрекъснато се подхранва чрез 
намирането на нови и нови изкупителни жертви, проектирани и нарочени 
злодеи, на които групата да си го изкара, когато нещата не вървят или се 
объркат. Тези изкупителни жертви имат една важна функция: за другите те са 
въшни стабилизатори на идентичността им и вътрешния им контрол. Към тях се 
насочва проекцията на всичко, от което те самите се страхуват, всичко, което 



им изглежда лошо. 
 
3.24. Някои от отношенията на тайни, негласни сговори  между лидери и 
последователи в организациите могат да се опишат в термините на т. нар. 
"лудост на боговете", или споделената налудничавост като форма на психична 
заразна епидемия (Kets de Vries, 1984). При подобни условия, обикновено е 
налице е водещата фигура на т. нар. възбудител, чиито налудни идеи се 
приемат и споделят от останалите здрави членове на организацията. Лидери, 
чиито способности да правят проверка на действителността са били увредени, 
прехвърлят своите налудни идеи и необичайни поведенчески модели върху 
своите подчинени, които на свой ред, не само активно участват, но и усилват и 
разгръщат налудностите им. Последователите трябва да се ангажират в 
психична акробатика, ако искат да останат в орбитата на налудничавия си 
лидер, но те са готови на това, за да са близо до центъра на властта му. За да 
намалят конфликтите и несъгласието, те с готовност жертват истината на 
олтара на близостта си с него, запазвайки свързаността си с лидера дори, 
когато той е загубил връзка с действителността. Прочут пример за този процес, 
който ни дава литературата, е описанието на отношенията между Дон Кихот и 
Санчо Панса в гениалната творба на Сервантес. Дон Кихот, е аристократ, 
който е загубил връзка с действителността: бори се с вятърни мелници, които 
мисли за свои врагове, възхвалява добродетелността и красотата на жени, 
които обществото отхвърля като проститутки. Неговият слуга, първоначално 
разумен и психично здрав човек стига до там, че накрая споделя налудността 
на своя господар, ставайки също толкова луд. 
 
3.25. Подобни сговорни отношения с тяхната индуцирана липса на проверка на 
действителността могат да имат различни резултати, но всички те са негативни. 
В крайните случаи, "божествената лудост" може да доведе  до 
професионалното само-разрушаване на лидера и разпадането на 
организацията. Преди крайния "срив", обаче, хората в организацията могат да 
осъзнаят, че цената за участието им в подобен таен сговор с лидера им е 
станала твърде висока. В този случай, заключителната фаза на играта им може 
да включва и "дворцови революции", при които лидера се сваля, когато цикъла 
на вредните му постъпки стане непоносим. Ако последователите осъзнаят, че 
те са следващите, които ще бъдат пожертвани на олтара на лидерския гняв, те 
могат да се опитат да го отстранят в отчаян опит да развалят и магията на 
сговора си с него. 
 
3.26. Последиците  от тъмните страни на лидерсвото и "сподвижничеството" в 
организациите са ясни.  Самите лидери често въприемат погрешно ситуациите 
и изкаванията на обкъжението си, и действат неадекватно. Последователите 
им пък показват тенденция, - с добри и лоши намерения, - да задълбочават 
проблема като поддържат погрешните представи на лидерите и като окуражват 
неправилните им действия. Светът е пълен с макиавелистки настроени 
последователи, които лишават лидерите си от нужната им критична обратна 
връзка с цел извличането на облаги за самите себе си. Една част от тях е 
толкова пристрастена към властта, че политическите й съображения вземат 
връх над всички останали фактори; подобни последователи не биха се спрели 
пред нищо, за да провлят ръководството си. Сенчестата страна на 
последователите може да се окаже също толкова тъмна, колкото  и тази на 



лидерите им. А налице и заразност на тайните сговори между самите 
последователи: изглежда колкото повече хора се стремят към придбиване на 
власт, толкова по-голямо е изкушението им да се опитват да влияят чрез 
деформиране на представите на лидера за действителността в организацията. 
Нито един лидер не е имунизиран срещу предпиемането на действия, които 
(дори съвсем добронамерени) да водят до деструктивни последици за 
организацията, и нито един от последователите в нея не е имунизират срещу 
въвличането си за активно участие в този процес. 
 
3.27. Отчитайки широкото разпространение на практиките на таен негласен 
сговор помежду си, както лидерите, така и техните последователи имат нужда 
да работят за по-доброто си взаимно разбиране - както по отношение на своите 
сенки, така и по отношение на силните си страни, - оставяйки открити за всики 
форми на обмен на информация и обратна връзка. В допълнение, лидерите е 
нужно да са чувствителни към това, което им казват последователите, 
вслушвайки се за скритите послания (вербални и невербални), които може да 
са различни от официалните мнения и изказвания в организацията. И накрая, 
има нужда лидерите да създават на последователите си възможности да се 
научат да им дават конструктивна обратна връзка; да осъзнават и приемат 
емоционалните потребности на последователите си. И най-вече, лидерите е 
нужно да запазат връзката си с действителността; да виждат нещата такива 
каквито те са, избягвайки интензивния натиск от колегите си да се затворят в 
залата си с огледала. 
 
3.28.  Изследването на отношенията "лидер - последователи" в организациите 
по необходимост касае психодинамиката на човешките групи. Уилфред Бион 
идентифицира три базисни допускания, които следва да се проучват в 
груповите ситуации - трио, което се превърна в крайъгълен камък в 
изследванията на организационната динамика. Тези три базисни допускания - 
протичащи на безсъзнателно равнище, - създават груповата динамика, която 
прави съвместната продуктивна дейност на хората в организациите много по-
трудна. Тези допускания отклоняват хората от техните основни работни задачи 
в организацията, защото водят до патогенни регресивни процеси, които 
пораждат по-архаични (а и по-примитивни) модели на функциониране. 
Свободни от рамките на конвенционалната мисловна практика, групите, които 
се поддават на тези регресивни процеси се оттеглят в един свой собствен свят. 
Резултатът е често наситени с налудности идеи и представи - с други думи, 
идеи, които са откъснати от реалността или значително я деформират,  - които 
стават благодатна почва за разпространението на изкривени и ригидни 
психични рамки на процеса на вземане на решения в организациите. 
 
3.29. Нека сега разгледаме накратко всяко от трите базисни допускания по 
Бион: зависимост, борба или бягство, и съчетаване. Хората често изхождат на 
безсъзнателно ниво от предположението, че лидерите или организациите им 
могат и трябва да им предоставят защита и напътствия сходни с тези, които са 
им предлагали в ранните им години техните родители. Групите, които правят 
допускане за зависимостта си търсят силен, харизматичен лидер, който да ги 
поведе. Вленовете на подобни групи са обединени от общите си чувства на 
безпомощност, неадекватност, нужда и страх от света около тях. Те възприемат 
лидера като всеможещ и с готовност се отказват от автономността си когато им 



се обещае и предложи помощ. Типичните изказвания на групи потопени в този 
процес включват: "Кажете какво искате да направя/направим?" и " Аз не мога да 
взема решение; говорете с шефа ми!". Подобни коментари отразяват 
тревожността, неувереността, професионалната и емоционална незрялост на 
служителите. И да допринася за целенасочеността и сплотеността, 
безусловната вяра в даден лидер разрушава критичната преценка и 
готовността на последователите да проявяват инициативност. Дори когато те 
се стремят да изпълняват указанията на лидера си, те всъщност изискват от 
него да държи изцяло инициативата, да върши мисловната работа и да е 
главния катализатор на случващото се. А когато лидера, на който толкова 
силно са разчитали отсъства или се оттегли, те се осланят във всичко на 
бюрократичната инерция. Хората замръзват в миналото си, чудейски се какво 
би направил лидера им, ако беше още с тях. 
 
3.30. Друго широкоразпространено безсъзнателно базисно допускане  в 
организациите е, че света на организацията е едно опасно място и членовете 
на организацията трябва да прибягват към борбата или бягството като защитни 
механизми. В групи, правещи допускането "борба или бягство", представата за 
нуждата от избягване или атака е преобладава. Когато се задействат 
механизмите на "борба или бягство" се появява тенденция към разделянето 
на организационния свят на лагери - лагера от приятели и лагера на 
неприятелите. Реакциите на борба се манифестират в агресията срещу себе си 
и себеподобните (под формата на завист, ревност, конкуренция, отстраняване, 
бойкотиране, междуособици между равните, борба за място в групата или 
стремеж за изграждане на привилигировани отношения с властимащите и 
висшестоящите) или агресия към самите авторитетни фигури, упражняващи 
формалната власт в организацията. Реакциите на бягство включват 
избягването на другите, отсъствията от организацията и резигнацията като 
чувството, че си се отказал и оттеглил. Изказванията, които са  типични за 
хората в ситуации на "борба или бягство" в организацията им, включват:"хайда 
да не даваме тези актуални данни на отдела по договаряне; те само ще се 
опитат да си припишат всички заслуги!" и " Фирмата щеше да е в по-добро 
състояние, ако този-и-този не бе оставен да взема решения тук!", Общият език 
е езикът на "ние" и "те". Поемането на лична отговорност за проблемите е нещо 
нечувано; даже напротив, обвинения се сипят рутинно (и отмъстително) 
във всички посоки.  Придържайки се към сковано, биполярно възприемане 
на случващото се в света на организацията, тези групи демонстрират силното 
си желание да се предпазят от "врага", но и да го сразят, под множество 
различни форми. Тъй като конспирациите и враговете вече населяват 
вътрешния им свят, лидерите, които са станали жертва на допускането "борба 
или бягство" още повече засилват тенденциите към разцепление в групата. 
Екстернализирайки своите вътрешни проблеми, те насъскват последователите 
си срещу реалните и въображаемите си врагове, използвайки разделянето на 
подгрупи  от "свои" и "чужди", за да мотивират хората и да канализират навън 
тревожността им. Споделеното издирване на враговете и борбата срещу тях 
има за резултат силната (но и сковаваща) убеденост на страните 
в правилността и правотата на  собствената им кауза, което ги зарежда с 
енергия да я отстояват. Това също така усилва груповата идентичност (Laswell, 
1960; Volcan, 1988). Лидерите, които окуражават механизмите на "борба или 
бягство" като излъчват наоколо увереност и убеденост дават нов смисъл на 



случващото се за обърканите си последователи. В резултат, възниква чувство 
на единство, което е силно успокоително.  А последователите, елиминирайки 
съмняващите се и аплодирайки новоприсъединяващите се към тях, стават още 
и още по-зависими от лидера си. 
 
3.31. Третото базисно допускане по Бион е че, ако се обединиш (съчетаеш) с 
друг човек или с  група със силна позиция, това ще ти помогне да се справяш с 
тревожността, отчуждението и самотата си в организацията. Желаейки да се 
чувстват в безопасност, но и да са креативни, хората, които преживяват това 
допускане за съчетаване със силния мислят това за най-ефективното, което 
може да направят от тревожността си. Предназначението на социалните 
защити е да се трансформират и неутрализират силните напрежения и афекти 
като тревожността, срама, вината, завистта, ревността, гнева, сексуалната 
фрустрация и ниското самочувствие. Те фунционират също като 
индивидуалните защити, но са вплетени в самата тъкан на организацията в 
опит да се успокояват хората в нея, че мястото където работят е наситина 
безопасно и приемащо ги. Когато тези средства за справяне с тревожността 
и непредвидимостта в организационния живот се превърнат основна, 
доминантна негова форма ( а не останат една просто спорадична предпазна 
реакция), защитите стават дисфункционални за организацията като цяло. Те 
все още могат да служат на основната си цел (която въобще не е 
задължително да е конструктивна), но те се превръщат и в бюрократични 
препятствия за организацията. Тези рутинно бюрократични и псевдо-
рационални действия  постепенно изкривяват индивидуалните и 
организационни реалности и затова често се наблюдават в групи, в които 
хората си позволяват да се откъснат от собствените си вътрешни 
преживявания. Това базисно допускане проявява себе си и във формирането 
на бойни групички, които се противопоставят ожесточено на възприеманите и 
нарочените от тях за агресори или на тези, които разполагат с формална власт. 
В тази модалност на съчетания и завери, която често се наблюдава в хай-тек 
компаниите, например, грандиозните, нереалистични идеи за иновация могат 
да станат много по-важни от практичните и носещи печалба проекти. 
Изказванията тук са от типа: "Оставете това на нас, ние можем да решим 
проблема!" или "Ако изпълнителния и административния ни директор се 
разбираха по-добре, компанията ни наистина щеше да е в много по-добро 
състояние!". 
 
3.32. Обсъдените по-рано базисни допускания преди всичко разкриват 
стоящата в основата им тревожност на хората за света на организацията им и 
мястото им в нея. Когато тези допускания са широкоразпространени в 
организацията на трудовата им дейност, са налице солидни доказателства, че 
ръководителите в нея не се справят адекватно с възникващата в работата в 
социална общност тревожност (Menzies,1960; Jacques, 1974). Когато равнището 
на тревожност нараства в дадена организация, мениджърите обикновено 
разчитат типично на съществуващите в организацията образувания и структури 
(като правилници, регламенти, процедури, организационни диаграми, 
длъжностни характеристики и специфични за организацията начини за 
решаване на проблемите) да "удържат" и "вместват" тази тревожност. Когато 
тези образувания не осигуряват достатъчно сигурно "овладяване" на 
тревожността -т.е., когато те не дават възможност за обсъждане и решаване на 



грижите и тревогите на хората, - хората в организациите прибягват към 
регресивни защити като разделяне, проекции, заместване, отричане и други 
дефанзивни навици. Когато подобни защити се приемат повсеместно в 
организацията, ние вече ги обозначаваме като социални защити. Тези защити 
могат да се разглеждат като новообразувания, нови системи от 
взаимоотношения в социалната структура на организацията, конструирани да 
помагат на хората да се справят с тревожността, по един контролиращ я и 
споделен помежду им начин. Тези процеси наистина редуцират тревожността - 
което е първоначалната им цел, - но заедно с това те изместват на заден план 
съчувствието, съпричастността и търсенето на общ смисъл в работата на 
организацията. 
 
3.33. Както всеки отделен човек, така и всяка организация има своя история. 
Повтарянето на определени явления в дадена трудова среда говори за 
съществуването на специфични мотивационни конфигурации. Също както 
симптомите и сънищата на индивидуално равнище могат да се разглеждат като 
знаци със собствено значение, така и изказванията и решенията в 
организацията могат да се разглеждат като смислени знаци. Организациите, 
които са толкова дълбоко потопени в тези изказвания и решения, имат 
свойството да стават специфични отражения на личностите на своите 
ръководители, особено когато властта в тях е силно концентрирана в ръцете на 
лидера (Kets de Vries & Miller, 1984; 1988).  Така, образцовите лидери помагат 
на фирмите си да станат високо ефективни организации, докато 
дисфункционалните лидери допринасят за организационната невроза. Здрави 
или невротични, те екстернализират и поставят представленията на своя 
вътрешен театър на публичната сцена на организацията, превръщайки 
вътрешните си драми в корпоративни култури, структури и модели за вземане 
на решения. 
 
3.34. Въпреки, че всяка фирма е уникална организация, съществуват пет 
доминантни организационни констелации, - всяка със своя собствена 
управленска личност, организационен стил, корпоративна култура, 
стратегически подходи и основополагащи, водещи теми, - които се наблюдават 
отново и отново ( често и в "хибридна" форма) : драматично/циклотимната 
организация; подозрителната организация, компулсивно-натрапчивата 
организация, отдръпнатата организация и депресивната организация. 
 
3.35. Топ мениджърите в драматичните/циклотимните организации изпитват 
силното желание да получават одобряващото ги внимание на хората около тях, 
да ги впечатляват с преживяването, че всичко е наред в хода на нещата в 
организацията, отдавайки предпочитанията си на повърхностността (носейки 
своите "щастливи" маски). Те демонстрират големи промени в емоциите си, 
действат почти изцяло на основата на "догадките" и интуитивните си решения и 
показват склонност към (свръх)реагиране на незначителни събития в 
организацията. В драматичните/циклотимни организации хората имат 
усещането, че имат контрол върху собствената си съдба  и не се чувстват 
оставени на милостта на обстоятелствата. Смелостта. поемането на рискове, 
героизмът слагат отпечатък върху вземането на организационни решения, 
често под ръководството на предприемчив изпълнителен директор, който 
следва своите собствени интуиция и мечта. Върджин Груп на Ричард Брансън, 



една наистина успешна компания, е добър пример за драматична организация. 
Главният изпълнителен директор се стреми към получаване на внимание, 
предизвиква възбуда и търси драмата. Не е изненадващо, че вземането на 
организационните решения във Върджин е свръхцентрализирано. Културата на 
организацията подкрепя удовлетворяването на емоционалните потребности 
както на лидера, така и на неговите подчинени. Стратегията на организацията е 
нещо между смелостта и импулсивността, а водещата тема в организационния 
живот може да се определи като "Искаме да привличаме вниманието и да 
впечатляваме хората, на които държим." 
 
3.36. Подозрителните организации се характеризират с обща атмосфера на 
недоверие и параноя (особено в ръководствата си), със свръхчувствителност 
както към скритите значения и мотиви, така и към отношенията и проблемите в 
организациите, със свръх-бдителност за възможните проблеми, и особено с 
внимателното оглеждане за "врага". Хората в този тип организации 
непрекъснато се озъртат наоколо, за да разберат кой какво им крои, и търсят 
начини да потвърдят подозрителността си към всички други наоколо.  Това 
фокусиране върху външните заплахи води до свръхцентрализация на властта и 
може да допринесе за избора на консервативна, реактивна бизнес стратегия, в 
която инициативността е потискана или неадекватна, а скованите решения са 
най-често приеманите. Бившата империя на Робърт Максуел и ФБР от времето 
на Хувър са добри примери за подозрителни организации. 
 
3.37. Компулсивно-натрапчивите организации са свръхзаети с тривиални 
въпроси и се характеризират с много ригидни и детайлно разписани правила, 
сложни информационни системи и ритуализирани, изтощителни процедури за 
оценяване. Тези организации, стремейки към изчерпателност и прецизност до 
смърт, са бавни и неадаптивни. Стратегията им е стриктно преценена и 
фокусирана, и разчита на тясна, добре установена тематика (напр. снижаване 
на себестойността или осигуряване на качеството) като другите фактори не се 
вземат под внимание. Компулсивните организации обикновено имат 
йерархична система, в която статуса на всеки конкретен изпълнител зависи 
пряко от мястото му в йерархията. Отношенията се определят в термините на 
контрол и подчиненост. При тези организации почти напълно отсъства 
спонтанност, защото постоянната им тревожност е в основата на всичките им 
дейности (напр. "Ще направим ли правилно нещата?", "Ще направят ли те 
всичко правилно?", "Можем ли да им разрешим да го направят?", "Какво ни 
заплашва?").  IBM по времето на Джон Ейкърс са имали много от 
характеристиките на компулсивната организация. В техния случай е било нужно 
в организацията да дойде Луис Герстнер със своята абсолютна решимост да се 
отхвърли сковаността и да се разшири фокуса на бизнес стратегията, за да се 
развали магията на ритуализираното вглеждане в себе си, но това вече е 
коствало на компанията стотици милиони долари загуба (Gerstner, 2002). 
 
3.38. Откъснатите, отдръпнали се от действителността организации се 
характеризират със студена, лишена от емоции атмосфера; неангажираността 
с другите хора в и извън организацията е норма. Този организационен климат 
произтича от ръководството, което се отдръпва от пряка намеса, вярвайки, че е 
по-сигурно да остане дистанцирано и изолирано вместо да търси близост и 
сътрудничество. Тези организации, - еднакво индиферентни към похвалите и 



критиката, - се характеризират с липса на каквито и да са вълнения и 
ентусиазъм. Висшите ръководители сами избират да стоят на заден план и 
това често поражда вакуум на лидерство, който води до деструктивни игрички 
между мениджърите на средните и ниските йерархични нива, и до 
процъфтяването на вътрешно несъгласувани и разпилени стратегии. 
Нетолерантни към емоционалните потребности на хората в организацията, 
лидерите на всички нива си изграждат собствени укрития и поставят 
препятствия, които спират свободния поток на информация. Империята на 
Хауърд Хюз (империя, състояща се от казина, заводите Хюз, ПанАм и други 
организации) е притежавала много от характеристиките на откъсната от 
действителността организация. 
 
3.39. Пасивността, липсата на увереност, крайният консерватизъм и 
себезатварянето са главните характеристики на депресивните организации. Те 
имат силно изразено ниско чувство за собствена значимост и гордост, често 
заради скелетите в гардероба си. Тъй като фиксацията в миналото им 
доминира в мисленето им, тези организации се отличават с изразена 
нерешителност, нежелание да се поемат рискове (дори минимални), фокус 
върху изчезващи и изостанали "пазари", неразвита конкурентоспособност, 
апатично и пасивно ръководство. Тези организации често се превръщат в 
изключително бюрократизирани и йерархизирани системи, които подтискат 
всяка смислена промяна. Много организации в правителствения и 
полуправителствения сектор са депресивни организации. Такава е била и 
империята на Дисни в годините след смъртта на основателя си, когато 
наследилите го са загубили яснота за това как да продължат делото му. 
Същото може да се каже и за Рийдерс Дайджест в периода след смъртта на 
основателя им. 
 
3.40. Всеки от представените по-рано невротични стилове като цяло има 
началото си, в размита форма, като нещо полезно, което е допринасяло за 
успеха на организацията; и което едва по-късно, когато вече "много хубаво не е 
на хубаво", се превръща в слабост. Нека разгледаме силните страни на всеки 
стил: 

• Организациите, които се характеризират с драматичен/циклотимен стил 
създават множество предприемачески инциативи. Те са способни да 
развиват положителна инерция, която да ги движи през критично важните 
периоди на организационно развитие и да ги ревитализира. Когато и 
ако вземането на решения твърде много се централизира в ръцете на 
предприемача за сметка на използването на творческия потенциал на 
всички останали в организацията, обаче, драматичният стил се 
превръща в недостатък. 

• Организациите със стил на подозрителност имат много добра 
ориентация в заплахите и възможностите в и около себе си, и са 
способни да използват тези познания за редуциране на риска от провал. 
Доведена до крайност тази подозрителна нагласа, обаче, може да 
превърне всяка успешна организация в полицейска държава. 

• Компулсивните организации често функционират с висока оперативна 
ефикасност и използват фино настроени системи за организационен 
контрол и фокусирана бизнес стратегия. При тях, обаче, прекаленият 



анализ води до парализа; усетът към детайла, който по-рано е бил добро 
качество в живота на организацията се превръща в нещо, което пречи на 
организацията в ситуации, които изискват бързи реакции. 

• Организациите със стил на отдръпване дават възможности за влияние 
върху разработването и реализацията на бизнес стратегиите си на хора 
от различни равнища в организационната система; при тях типично 
се изказват множество различни гледни точки. Но неподредеността им и 
липсата на вътрешна съгласуваност и последователност, както и 
отсъствието на активна управленска намеса за координация на 
предложенията може да стане причина за сгромолясването им. 

• Организациите, отличаващи се с депресивен стил показват постоянство 
на вътрешните си процеси. Но ако поддръжката на тези процеси стане 
твърде откъсната от външните условия на пазарната среда, 
организацията е обречена. 

3.41. Във всяка организация, която е изправена пред трудности, анализът на 
водещия организационен стил може да помогне на мениджърите да установят 
защо организацията продължава да повтаря едни или други проблемни 
поведения и защо персонала продължава да демонстрира съпротива срещу 
промяната и поддържа тези поведенчески модели. Идентифицирането на 
водещите невротични стилове на организационен живот може също така да 
помогне на мениджърите да разберат иначе необяснимото поведение от страна 
на техните колеги и сътрудници. Вникването в невротичните стилове на 
организационно функциониране може да помогне за преформулирането на 
взаимните очаквания за това какво е нужно и какво може да се направи. То 
може да е полезно и за намиране на отговорите на въпроси като: "Защо ли Х 
продължава да се случва?" или "Защо нещата, които работят на друго място ( в 
други организации), не се получават при нас?". Познаването на невротичните 
стилове на организацията и  на това как те имат своите корени в историята и 
личностите на хората в организацията може да е полезно и за това личния 
състав на организацията да си даде сметка, че истинските организационни 
промени ще са бавни и трудни. 
 
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 

3.42.  За съжаление, много от хората, които са се посветили на 
организационните промени - агенти на промяната и консултанти по 
организационно развитие, например, - са склонни да фокусират вниманието си 
върху симптомите, а не към стоящите в основата им причини. Подобни 
консултанти са много талантливи в обработката на статистически данни, но не 
са много успешни в насочването на вниманието си към лесните за пропускане 
сигнали, които разкриват пулса на организациите, с които работят. И поради 
това, те избират да разчитат на използването на прибързани готови решения в 
опитите си да осъществят устойчива организационната промяна (Levinson, 
2002). 
 
3.43. Когато агентите на промяната и консултантите по организационно 
развитие искат да променят конкретни поведения на индивидуално и 
надиндивидуално ниво, тяхното импулсивно решение е да приложат в работата 



си някаква опростенческа програма за модификация на тези поведения. 
Подобни програми може и да имат положителни ефекти, но със сигурност тези 
ефекти няма да  траят достатъчно дълго. Реализацията на подобен тип 
интервенции е като да се опитваш да промениш времето навън само като 
настройваш климатика си у дома. Може да осигурите на живеещите у вас 
топлина за известно време, но това няма да промени ниските температури 
навън. Когато обаче е нужно да се намират решения на по-сериозните 
"човешки" проблеми в организацията, са необходими организационни 
консултанти с психодинамична ориентация и осведоменост. Психодинамично 
ориентираните интервенции за организационно развитие са създадени за 
работа със сложността на човешкото поведение в организациите и затова те 
отиват далеч отвъд опростенческите, редукционистични формули характерни 
за традиционните методи на управленско консултиране. 
 
3.44. Цената на широкомащабните, традиционни опити за управленско 
консултиране е висока и тези разходи могат да се окажат едно разхищение на 
средства когато подобни опити са насочени към проблеми, които в същината си 
са психологически и организационно психодинамични. Когато организационните 
проблеми са концентрирани около междуличностната комуникация, груповите 
процеси, социалните защити, неефективното лидерство, организационните 
неврози, е по-добре парите да се инвестират в тримерния, обемен подход  към 
диагностиката и интервенциите в организациите, прилаган от подготвените в 
областта на организационната психодинамика консултанти. Консултантите с 
добра подготовка в областта на организационната психодинамика разбират 
движещите механизми на индивидуалната и организационната промяна и знаят 
колко сложен всъщност е процеса на промяна. Те също така знаят как да 
подпомагат нужното остслабване на действието на защитите и как да 
окуражават изразяването на емоциите по подходящ за конкретните ситуации 
начини, как да подпомагат хората в организациите да култивират такива 
представи за себе си и другите в организацията, които да са в по-пълно 
съответствие с реалността (Kets de Vries, 2002). Те също така осъзнават, че ако 
е нужна цялостна, системна организационна промяна, ще трябва да се 
разкрият "болезнените места" в организационна система, да се свърже 
миналото с настоящето през нова визия, да се помага на ключовите участници 
в промяната да приемат защо тя им е нужна и полезна, да се реконфигурират 
системите, структурите, компонентите на културата и поведенческите модели в 
организацията. Те също така знаят как да помагат на организационните 
ръководители при изграждането на нов манталитет, нови нагласи, които да 
допринасят за промени в поведението;  как да ги тренират, за да изградят нови 
компетенции; как да ги доведат до малките "победи", даващи начало на 
подобреното функциониране; и как да организират адекватни системи за 
стимулиране на хората, които участват конструктивно в планираните промени.  
 
3.45. Типичните области, в които организационния консултант с 
психодинамична подготовка може да даде своя принос са: 

• идентификацията и промяната на дисфункционалните лидерски стилове; 
• решаването на междуличностни и междугрупови конфликти и работата с 

различните форми на негласни, тайни съюзи и клики в организацията; 
• разкриването и преобразуването на социалните защити; 



• оздравяването на невротични организации; 
• планирането на по-добре организирана смяна на ръководителите в 

организацията; 
• разплитането на сложни проблеми в семейния бизнес; 
• подпомагането на ръководителите и служителите в организациите 

за установяване на по-добър баланс между работата им и останалия им 
живот. 

 3.46. Организационната психодинамика използва като един от основните 
източници на информация начините, по които хората в организацията си 
взаимодействат с консултантите. Това, което откроява консултантите, които 
прилагат организационната психодинамика от техните, по-традиционно 
работещи колеги, е умението им да използват проявите на 
пренос/контрапренос като инструмент за придобиване на непосредствен опит и 
като диагностична система. Постоянно присъстващият "триъгълник от 
отношения"  - включващ в случая човека, който се интервюира, някой от 
"значимите други" от миналия му живот, и самия консултант, - предоставя 
концептуална рамка за диагностика на формите на реагиране на клиента и 
разкриване на това как миналите му отношения са сходни с това, което му се 
случва в настоящето. Всеки организационен консултант, който се надява да 
осмисли пълноценно междуличностните срещи на по-дълбоко от интуитивното 
ниво се нуждае от това да разбира процесите на пренос, които представляват 
една от най-важните части от инструментариума на консултанта по 
организационна промяна (Kets de Vries, 2002). 
 
3.47. Организационната психодинамика признава също така голямото значение 
на проективната идентификация. Като психичен защитен механизъм срещу 
нежеланите чувства и фантазии, проективната идентификация е форма на 
комуникация и тип човешки отношения в организациите (Ogden, 1982). Можем 
да наблюдаваме действието на този процес когато паралелно на 
взаимодействията между хората се разгръща и скритата под повърхността 
психодинамика между индивидите и групите в организацията. Например, когато 
мениджърите в даден отдел отричат или отхвърлят (и така видоизменят) 
неудобните за тях самите преживявания като ги приписват на друга група от 
мениджъри, като заедно с това последните - получателите на проекцията, - 
биват индуцирани от първите чрез неявен натиск да мислят, чувстват 
и действат в съответствие с получената от тях проекция.  
 
3.48. Насочвайки вниманието си към преноса, контрапреноса и проективната 
идентификация, организационните консултанти с психодинамична подготовка 
обработват своите наблюдения, търсейки тематично единство (Kets de Vries 
& Miller, 1987). На тази основа те съпоставят идентифицираните модели, 
търсейки структурни сходства в многопластовите отношения между хората в 
организацията и между техните текущи и по-рано случили им се събития, 
знаейки че всеки аспект на организационния "текст" (разказ) може да има 
повече от едно значение и може да се разглежда от множество различни 
гледни точки. Откриването на смисъл на множество нива дава на консултантите 
възможност да определят на индивидуално и организационно равнище 
същинските причини и последиците от действията и решенията в 
организацията. Когато връзката между текущите отношения и по-далечното 



минало се осмисли от хората на различните нива в организацията, е по-
вероятно процесите на широкомащабна организационна промяна  да протекат 
успешно. 
 
3.49. Организационната психодинамика също така приема наличието на сложни 
съпротиви (в диапазона от отричането, през отказа на достъп, до 
отстраняването на приносителите на лоши вести) в организациите. Доколкото 
целите на организационната психодинамика не се изчерпват с потискането на 
симптоматиката и "бягството в здравето", а преследват постигането на 
трайна, устойчива промяна, психодинамично подготвените организационни 
консултанти винаги внимателно проучват скрития дневен ред на организациите. 
Те са наясно, че манифестираните, заявените проблеми често служат за 
прикритие на много по-сложни въпроси. Те също така знаят, че  обикновено има 
много основателни причини, поради които тяхната специфична експертиза 
се търси (дори когато тези причини не са били заявени и дори не са напълно 
разбираеми за самите клиенти). Освен, че идентифицират и се ангажират да 
работят с ключовите психологически проблеми на организацията-клиент, 
психодинамично ориентираните консултанти се стремят да подбудят в 
ръководителите на организацията заинтересованост към и разбиране на 
тяхното собствено поведение. В идеалния случай, тези ръководители си 
изграждат нагласи и умения да учат и работят на тази психологическа 
територия, което им дава възможност да решават бъдещите проблеми без 
помощта на консултанти. 
 
3.50. Отговорното лидерство изисква солидна доза  
емоционална интелигентност и високата лична отговорност и ефективност, 
които са свързани с нея. Лидерите, които искат да получат най-доброто от 
хората си имат нужда от въвеждането на система от мета-ценности в своите 
организации - ценности, които далеч надхвърлят предлаганите от повечето 
организации традиционни ценности. Тези мета-ценности включват усещането 
за общност, усещането за наслада и усещането за смисленост. 
 
3.51. Хората в организациите имат силна потребност от привързаност и 
сдружаване. Здравите, ефективни организации удовлетворяват тази 
потребност като създават у хората усещане за общност. Когато служителите и 
работниците изпитват чувство на принадлежност към местоработата си, 
доверието и взаимното уважение процъфтяват, хората имат готовност да си 
помагат взаимно, културата на организацията е сплотеност, а 
целенасочеността се засилва. Усещането за общност може да бъде засилено 
по различни начини, в това число и чрез организационна архитектура, която 
благоприятства работата в малки работни звена и чрез организационни 
практики, в които справедливостта и прозрачността са водещи процеси. 
Разпределеното лидерство - лидерството, което не е концентрирано на върха 
на организационната йерархия, а се разстила на всички нива в организацията, - 
става възможно чрез усещането за общност, но също така и го окуражава. В 
организациите, в които всеки взема участие в ръководството, по-опитните 
мениджъри имат удоволствието да напътстват по-неопитните мениджъри и да 
се радват на постиженията им. Това преживяване на съзидателност и грижа за 
другите става източник на креативност и допринася за усещането за общност 



както у менторите, така и у техните бъдещи наследници. 
 
3.52. Втората мета-ценност е усещането за наслада. В наистина ефективните 
компании служителите и работниците изпитват наслада, удоволствие от 
работата си. И наистина, те се "забавляват" в работата си - думичка, която за 
съжаление недостатъчно често се асоциира с работа. А какво друго укрепва 
психичното здраве повече от играта, която носи удовлствие. В твърде много 
фирми, усещането за наслада от дейността или се пренебрегва или, което е 
още по-лошо, постоянно се обезкуражава. В организациите с облик на 
наказателен гулаг, въображението е потушавано, а иновацииите наказвани за 
назидание. Прозорливите мениджъри в образцовите организации си 
дават сметка, че повеждайки хората във вълнуващо и изпълнено с 
приключения пътуване удовлетворява една от основните човешки потребности 
с огромна мотивационна сила - потребността от проучване и утвърждаване. 
Проучването, насладата, предприемчивостта, креативността и иновациите са 
тясно свързани помежду си. 
 
3.53. И накрая, третата мета-ценност е чувството за смисленост. Ако това, 
което прави една организация се представи в контекст, надхвърлящ 
собствените ни, лични потребности - като принос към качеството на живот на 
хората, да речем, или като подпомагане на хората и принос към общественото 
благополучие и развитие,  - въздействието върху хората в организацията е 
изключително мощно. Организациите, които са способни да създават това 
усещане за значимост и смисленост получават най-доброто от хората в 
тях, тласкайки напред въображението и креативността им; в подобни 
организации хората достигат до преживяване за "течение", което всъщност 
е споделеното им чувство за пълна въвлеченост и концентрация в това, с което 
се занимават. Помислете за това отново: хората работят за пари, но са готови 
да умрат за кауза! 
 
3.54. Организационната психодинамика отстоява мнението, че 
организациите, които култивират и уважават току-що представените мета-
ценности са, както аз предпочитам да ги наричам "автентизотни",  - етикет, 
който съчетава древногръцките думи "отентикос" (автентичен, естествен) и 
"зотикос" (жизнен, изпълнен със живот). В най-широкия смисъл, първата част от 
този нов етикет - автентични, - описва това, че организациите са неподправени 
и следователно, предизвикват чувство на доверие и надежност. Като етикет за 
дадена работа, автентичността говори за това, че организацията има силно 
привлекателното качество за хората в нея да ги свързва със 
своята неподправена визия, мисия, култура и структура. Организационното 
ръководство е комуникирало ясно и убедително не само каква е работата, но и 
защо се върши тази работа, разкривайки смисъла и значението на задачите за 
всеки един човек в организацията. Тогава ръководството прави това, 
което казва, че трябва да се прави и дава личен пример. Вторият компонент, 
"зотикос" (изпълнен със живот, жизнен) в "автентизотните" организации описва 
тези аспекти на работата, които дават на хората в организацията усещането за 
поток, за течение, което споменах по-рано, и им помагат да си изградят 
усещане за лична пълноценност и жизненост. Зотикос дава възможност за 
самоутвърждаване в работата и става източник на усещания за ефективност и 
компетентност, автономност, инициативност, креативност, предприемчивост и 



старание, удовлетворявайки също и човешката потребност от проучване и 
ориентация във възможностите. 
3.55. Предизвикателството на 21-я век пред ръководителите е те да създават 
организации, които имат тези "автентизотни" качества. Работата в подобни 
организации осигурява противоотрова на стреса, здравословно съществуване, 
свобода на въображението и усещане за по-пълноценен живот. Автентизотните 
организации са много лесни за разпознаване: работещите в тях поддържат 
здравословен баланс между личния и организационния си живот; те получават 
и използват времето и възможностите, които организацията им предоставя за 
себепроучване; те не само "бягат", но и искат да знаят защо и към какво. С 
други думи, те постоянно  подлагат на проверка себе си и другите в 
организацията във връзка с личните и корпоративните им действия и решения. 
Приемайки, че умовете са като парашутите - те функционират само когато са 
отворени, - автентизотните организации подкрепят хората в тях да мислят и ги 
окуражават за революционни действия в работата им. С тези впечатляващи 
качества, автентизотните организации са победителите на утрешните пазари и 
имат способностите да се справят и с постоянните, и с резките промени, които 
новата глобална икономика изисква. 
 
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 

 
3.56.  В традиционното обучение на трудовите и организационни психолози 
установяваме, че студентите научават много за механичните аспекти на 
психологията на трудовата дейност. Може би е така защото трудовата и 
организационната психология традиционно функционира на основата на 
рационално-икономическата гледна точка към трудовата дейност, приемайки, 
че човек работи за пари и за задоволяване на потребността си от материални 
придобивки. Трудовата и организационна психология е разработила редица 
организационни и поведенчески теории, на основата на бихейвиористко 
мислене и използвайки донякъде хуманистичната парадигма, за да си постигне 
разбиране за мотивацията, лидерството, организационната структура и 
организационното развитие (Robbins, 1997). Всичко това остава впечатлението, 
че организационното поведение е изцяло съзнателно, механично, предвидимо, 
неусложнено и лесно за разбиране. Е, организационната психодинамика смята 
това за погрешен подход към професионалното развитие и професионалната 
практика на трудовите и организационните психолози. 
 
3.57. След известно интензивно присъствие в трудова среда, много от 
студентите по трудова и организационна психология се оплакват от това, че не 
разбират по-дълбокото значение на поведенията в организациите - те 
"осъзнават, че нещо се случва, но не могат да се намесят адекватно". Това ги 
води до преживяване на чувство за неефективност, неинформираност и 
безпомощност в много от динамичните организационни ситуации каквито са 
заседанията, изграждането на екипи и организационната диагностика. За да се 
реши този проблем е нужно на магистърско ниво да се преподава и да се 
демонстрира в практични стажове "психодинамиката на организацията". 
Студентите по трудова и организационна психология имат нужда от повече и 
по-задълбочени знания за и опит с организационната психодинамика, а също 
така и от умения да интерпретират безсъзнателното поведение в групите, 



екипите и в организацията, и във взаимодействията между тези системи. 
 
3.58. Психодинамичното мислене е съвсем уместно в промишлеността и в 
организациите - нещо, което е известно само на малцина практикуващи трудови 
и организационни психолози. Психодинамичният подход отхвърля рационално-
икономическите възгледи за трудовата дейност и е убеден, че сам по себе си 
статистическия анализ не дава нищо полезно за разбирането на 
организационното поведение и на хората, работещи в системата на 
организацията. Този подход също така отхвърля идеята за съществуването на 
една обща, единна теория за организацията (Lawrence, 1999; Miller, 
1976). Вместо това, организационната психодинамика разглежда трудовата 
дейност едновеременно като болезнено усилие (както е, например, при 
работата при изпълнение на трудна задача) и носеща удовлетлетворение и 
удоволствие човешка дейност (както е, например, при постигането на резултата 
й) (Kets de Vries, 1991). Основният въпрос при разбирането на трудовата 
дейност е защо тя се преживява от една страна като болезнено усилие, което 
ни се иска да избегнем и като стремеж към удовлетворението, което тя 
ни осигурява. Отговорът е заложен дълбоко в отказа на човека 
от инстинктивното му поведение, в избора на отлагането на удоволствията на 
игрите и свободата на детството ни, и на навлизането ни в начин на живот, 
ръководен от принципа на реалността, а не от принципа на удоволствието.  Ако 
това не се случваше, трудът би ни се струвал твърде тежък и болезнен и бихме 
го избягвали като цяло. Но така работещите никога нямаше да имат и 
възможността да изпитват удовлетворението и удоволствието, носени от 
приключването му, защото не биха могли да отсрочват преживяването им и да 
положат необходимите усилия (Lawrence, 1999; Miller, 1976). Задълбоченото 
изследване на това сложно поведение от гледна точка на организационната 
психодинамика предполага както теоретичен, така и емпиричен анализ на 
редица конкретни случаи (Kets de Vries, 1991; Lawrence, 1999; Miller, 1976; 
1983; Obholzer & Roberts, 1994). 
 
3.59. Основанията различните форми на организационно поведение да се 
изучават от позицията на организационната психодинамика могат да се 
представят и по следния начин. Организацията е система, която има 
свой собствен съзнателен и безсъзнателен живот - система, която включва 
редица подсистеми, които си взаимодействат и които взаимно се отразяват 
(Coleman & Bexton, 1975; Obholzer & Roberts, 1994). Убеждението на 
организационната психодинамика е, че изследването на безсъзнателното 
поведение и безсъзнателната психодинамика в организацията като система 
води до по-задълбочено разбиране на организационното поведение. А с 
подобни знания, консултантът от позицията на организационната 
психодинамика може да  подпомага реализацията на реални 
организационни промени. 
 
3.60. Позовавайки се на този приет от Тависток подход, можем да изведем 
няколко основни хипотези за организационното поведение. Работникът (като 
микро-система) подхожда към трудовата ситуация със своите неудовлетворени 
и безсъзнателни семейни потребности, които иска да удовлетвори чрез 
трудовата си дейност - например, отработвайки неудовлетворените си 
потребности от родителско признание и одобрение във взаимоотношенията си 



с мениджъра си, който може да представлява за него бащински или 
майчински авторитет. Така, този работник вкарва в организационния живот 
безсъзнателните си неразрешени конфликти с родителските авторитети. Тъй 
като ролята на мениджъра не включва подобни бащински или майчински 
отношения с работника, индивидуалните им преживявания в трудовата 
ситуация влизат в конфликт и този конфликт се превръща в това, което в 
психодинамичния модел наричаме "базисно преживяване". Или, друг пример за 
базисно преживяване в психодинамичния ни модел,  ако работника отиграва на 
безсъзнателно равнище желанието си да удовлетвори потребността си от 
власт в отношенията с братята, сестрите или родителите си, а неговите колеги 
не са негови братя, сестри или родители, тази негова потребност не 
съответства на реалността в трудовата систуация. Това води до обърканост, 
тревожност, гняв и агресия. 
 
3.61. Bion (1961) идентифицира три базисни допускания, които следва да се 
изследват на индивидуално (микросистемно) ниво, на нивото на работната 
група или отдела (мезосистемно ниво), и на организационно (макросистемно) 
ниво. Тези допускания във времето са се утвърдили като крайгълните камъни в 
сградата на организационната психодинамика. Допускането за зависимост е 
налице, ако работника преживява зависимостта си от въображаеми родителски 
фигури или системи в организацията по начин подобен на начина, по който 
детето безсъзнателно изпитва зависимост от родителите. Тъй като тези 
потребности не се удовлетворяват в организационния му живот, работникът 
преживява фрустрация, безпомощност, безсилие или обезвластяване. 
Типичните изказвания тогава са:"Защо шефа не ми/ни обръща 
повече внимание?" или "Кажете ми какво искате да направя/направим?". Тези 
изрази са проекции на собствената му тревожност и несигурност и говорят за 
трудова и емоционална незрялост. На организационно ниво, тази 
тревожност се манифестира в потребностите от структурираност и ред чрез 
изказвания като "Имаме нужда от комисия, която да проучи..." или "Ние 
имаме нужда да структурираме този отдел по-добре!". Този тип защита срещу 
тревожността може да се разглежда и като манипулиране на формалния 
авторитет да излезе извън границите на ролята си в организацията, например, 
да започне да действа не само като началник, но и като родител, в 
съответствие с фантазията, че ако и когато това стане "Ще сме наистина в 
безопасност и ще усещаме загрижеността му". 
 
3.62. Допускането "борба или бягство" е налице в случаите, когато работника 
приема, че организационния му живот "тук и сега" е изпълнен с тревожност и се 
опитва да се отърве от нея, използвайки борбата или бягството като защитни 
механизми. Реакциите на борба са манифестирани в агресията към себе си, в 
агресията към колегите (чрез завистта, ревността, конкуренцията, опитите за 
отстраняването им, бойкота, съревнованието със себеподобните, борбата за 
място в групата и изграждането на привилигировани отношения с 
авторитетните фигури в организацията), или в агресията към самите 
властимащи авторитети в организацията. Реакциите на бягство включват 
защитни механизми като избягването "тук и сега" на ситуациите и емоциите, 
които представляват заплаха, рационализациите и интелектуализациите. 
Например, както е в заседанията по време на които се говори за "тях" (тези, 
които не присъстват) или за нещо случило се "там и тогава" и се избягва да се 



обсъжда "какво казва за мен/за нас това поведение" в хода "тук и сега" на 
заседанието. Допускането за съчетаване е друг модел за справяне с 
тревожността, отчуждението и самотата в организацията, чрез който на 
индивидуално, групово и организационно ниво се прави опит за съчетаване и 
съюзяване с възприеманите като силни личности и/или групи в организацията. 
Безсъзнателната потребност е да си в безопасност и да си съзидателен, а 
безсъзнателната фантазия е, че за да си съзидателен са ти нужни 
подобни "съюзи". Това се наблюдава в случаите, когато тревожността 
произтича от съществуващото човешко разнообразие в организацията. Тогава 
отделните хора или групи се опитват да се отцепят от цялото и да се обособят 
в по-малки системи, в които могат по-пълноценно да преживяват 
прнадлежността и значимостта си и да се чувстват в безопасност в тях. Това се 
манифестира ярко при формирането на клики и бойни групи 
срещу възприеманите като агресори колеги или срещу хората с формална 
власт в организацията. От появата на подобни съчетания и съюзи водят 
началото си различните вътрешно- или междугрупови конфликти в 
организацията. 
 
3.63.  Другите изцяло уместни понятийни модели на организационната 
психодинамика включват концепциите за тревожността, за границите, за 
ролите, за представителството, за авторитета, за функциите на лидерите и 
последователите, за човешките отношения и свързаността, и за групата като 
едно цяло. Тревожността в организациите се приема за основа на цялото 
организационно поведение (Menzies, 1993). За да се справя с нея, 
организационната система (на индивидуално, на групово и на организационно 
равнище) безсъзнателно се нуждае от нещо или някой, които да я уддържат и 
вместват в себе си в полза на защитата си. Използват се защитни механизми, 
които да й гарантират, че като месторабота организацията е безопасна и 
приемлива. Така например, може да се използват проекции, за да се обвинява 
фирмения мениджмънт за нещата, които не са както трябва. Отделният 
индивид може да очаква от прекия си ръководител, а работната група - от 
фирменото ръководство, - да уддържа и овладява техните страхове от загуба 
на работа като им гарантира сигурност в работата и при трудности на пазара на 
труда или води по благоприятен за тях начин преговорите с представляващите 
ги профсъюзи. Организационната система като цяло може да очаква 
съществуващия организационен ред и неговите инструменти като законите, 
регулаторите, фирмените правилници и процедури, органограмите, 
длъжностните характеристики и изработените с времето начини за решаване 
на проблемите да действат като "вместилища" за тревожността в нея. 
Интересно е да се отбележи, например, как в момента, в който равнището на 
тревожност в една организация се повиши веднага се заявява потребността от 
ред - "Нека изработим правила за...!" и "Защо не го протоколираме и след това 
да обсъдим бъдещите си действия...". Така, рационализациите и 
интелектуализациите се използват, за да се чувстваме в безопасност и да 
запазим контрол, без да се ангажираме емоционално. 
 
3.64. Съпротивата срещу промяната е вероятно най-известната концепция на 
организационната психодинамика. Чрез нея всъщност се описва 
как организационната система (на индивидуално, на групово и 
на институционално равнище) се съпротивлява срещу излагането си на 



влиянието и срещу осъзнаването на собствените си безсъзнателни продукти. 
 
3.65. Индивидът, групата и организацията като взаимодействащи си в една 
цялостна система части имат своите граници (Czander, 1993; Hirschhorn, 1993; 
Lawrence, 1999). По същия начин, по който в индивидуалната психоанализа се 
разглеждат границите на Аз-а, които отделят индивида от средата му, в 
организационната психодинамика се отчита, че всяка една част на 
организационната система действа в рамките на своите собствени граници 
и през тях. Целта на поставянето на граници в организацията е да се овладява 
тревожността в нея по начин, който осигурява безопасност и 
контрол. Примерите за базисен контрол на границите в организациите 
обхващат управлението на времевите, пространствените и свързаните с 
работните задачи граници. Времевите граници се използват, за да се 
структурира работния ден (начало и край на работата, заседания и оперативки) 
така, че да се внася ред, подреденост и да се постигне контрол. 
Пространствените граници се отнасят към самото място, на което се работим - 
например, да знаем къде да седнем или застанем докато работим, да 
имаме работно бюро, шкаф и гардероб, офис и сграда. Така, например, може 
да се стигне до обсъждане дали работата в офисите с "открит план" поражда 
по-висока тревожност поради липсата на ясни пространствени граници в тях. 
Границите, свързани с работната задача касаят доколко ясно е какво включва 
работата ни в организацията. Тревожността, възникваща във връзка с това, че 
не знаем какво да правим и в съответствие с какви изисквания и стандарти 
следва да го правим, често се овладява чрез средства като индивидуалната 
длъжностна характеристика и организационната схема на отдела ни. Друг 
типичен пример за проблем с границите е формирането на груповата 
идентичност в организациите. Отсъствието на ефективно управление на тези 
граници обичайно води до много тревожност сред работниците и служителите. 
 
3.66. Поемането на една или друга определена организационна роля е 
свързано с неопределеност и риск (Czander, 1993; Hirschhorn, 1993; Lawrence, 
1999). Тревожността в организациите не се дължи просто на личните конфликти 
и грижи на отделните хора в нея, но отразява и реалните заплахи за 
тяхната трудово-професионална идентичност. Ако тази тревожност е твърде 
висока и труднопоносима, човек може да се оттегли от изпълнението на важни 
за организацията роли в работата си. Тревожността се трансформира чрез 
интерактивната верига от психичните процеси на проекция и интроекция. 
 Психичното насилие се случва вътре в личността като резултат от 
комбинираното действие на тревожността, породена от неопределеността на 
ролите и тревожността, произтичаща от вътрешните нерешени конфликти. Тези 
предимно родителски вътрешни гласове са санкциониращи и човек 
парадоксално може да се почувства зле и неефективен още преди да се 
е провалил наистина. Тази верига на тревожността тласка хората да оказват 
насилие върху границите и върху другите хора в организацията. Когато 
тревожността мобилизира определено организационно поведение, човек 
преживява другите хора в организацията не такива каквито са, а такива каквито 
му е нужно да са, което обяснява как другите винаги имат роля в собствения ни 
вътрешен театър. 
 



3.67. Представителството се проявява когато някоя от границите в 
организацията се прекосява от даден индивид или група в нея (Obholzer & 
Roberts, 1994). Прекосяването на индивидуалните (микросистемните) граници 
се случва в междуличностното общуване между двама души, както е например 
в атестационните събеседвания между началник и подчинен. Прекосяването на 
груповите (мезосистемните) граници се наблюдава в междуличностната или 
групова комуникация между поне двама души от два различни отдела или в 
съвместно заседание на двата отдела - например, както е в случая, при който 
отдел "Човешки ресурси" планира даден тренинг с отдел "Производство". 
Прекосяването на макросистемните организационни граници се наблюдава 
когато даден човек или група от една организация се среща с човек или група 
от друга организация. Проблемът с представителството при това е свързан с 
дадените пълномощия на човека, който прекосява границите от страна на 
другите, които остават вътре в тях. Неясните пълномощия в този случай имат 
демобилизираща и обезвластяваща функция спрямо тези, които са излъчени 
като представители. 
 
3.68. Организационната психодинамика откроява три основни нива в 
оторизацията на представителни функции, а именно обикновено 
представителство, представителство с делегирани функции и пълномощно 
представителство (Czander, 1993; Obholzer & Roberts, 1994). Обичайното 
или обикновено представителство е свързано с определени ограничения в 
получаването и споделянето на значима за системата информация отвъд 
нейните граници. Оторизацията за представителство с делегирани функции 
означава и повече свобода при споделянето, но и много ясни граници относно 
споделяното. Пълномощното представителство дава на човека свободата на 
прекосява границите на системата като се разчита на неговата 
лична отговорност при вземането на решения и предприемането на действия. 
Всичко това е от голямо значение, когато даден сътрудник, например, 
 е изпращан от организацията си да общува, преговаря или продава отвъд 
границите на собствената му система, без да са му дадени достатъчно ясни 
пълномощия. Това поражда у него много силна тревожност, която пречи на 
вземането на рационални решения от негова страна и на отчетността му пред 
колегите му вътре в границите на системата впоследствие.  
 
3.69. Организационната психодинамика гледа на лидерството като управление 
на това, което е вътре в определени граници във връзка с това, което е извън 
тях (Obholzer & Roberts, 1994). Всеки конкретен сътрудник в дадена 
организация е в ролята на свой лидер, когато поеме инициативата да договаря 
лично увеличението на заплатата си или отсъствието си от работа за един 
следобед. Т. нар. неформално лидерство на последователите се отнася към 
случаите, в които даден служител - без непременно да има формална власт и 
управленски функции, - действа или преговаря от името на други хора и/или 
групи в организацията. Всяко лидерство предполага наличието на 
последователи - друга важна роля с ясно определени граници в системата на 
организацията. 
 
3.70. Организационната психодинамика се основава на изследването и 
разбирането на човешките отношения (Shapiro & Carr, 1991). Това се отнася 
както към всички отношения "лице-в-лице" между хората в организацията, така 



и към опосредстваните технически (напр., при телефонните разговори) 
взаимодействия между хората в организацията - стига те да се случват "тук и 
сега". На едно по-абстрактно и почти винаги безсъзнателно равнище, 
организацията е винаги в ума на хората и групите (отделите и екипите) в нея и 
така влияе върху тяхното организационно поведение като такова. Често това се 
обозначава с термина "свързаност" или "организацията-в-ума". Тази концепция 
е свързана с класическото разбиране за това как детето разпознава 
семейството, към което принадлежи. В организационен контекст, това означава, 
че личните и групови фантазии за организацията и нейните звена имат 
значението на важни движещи сили за поведението на хората в 
организационните системи. 
 
3.71. Концепцията за колективизма също се използва в организационната 
психодинамика. Тя описва как една част от организационната система действа 
или носи емоционална енергия в полза на друга част от системата (Wells, 
1980). В този смисъл, например, работещите в производството (т.нар. "сини 
якички") могат да работят в тежки условия и замърсена работна среда, 
олицетворявайки "черната работа" в организацията, докато служителите във 
финансовия отдел и отдела за връзки с обществеността ("белите якички") 
олицетворяват "чистотата и реда" за цялата организация. Може да се каже, че 
тези две звена в организацията управляват различни организационни граници, 
всяка със свои собствени вътрешни колективни правила. Колективизмът 
означава също и, че в организациите нито едно събитие не се случва в 
изолация и  че всъщност въобще няма случайни съвпадения в 
организационното поведение. 
 
3.72. Проективната идентификация се описва често в организационната 
психодинамика като психичен защитен механизъм срещу нежеланите чувства 
или фантазии, но и като начин на комуникация и форма на отношения между 
хората в организацията. Тя е налице когато скритата динамика на една система 
се отиграва в паралелна форма в  друга система, с която първата е във 
взаимодействие. Например, дадена група в организацията може да отрича и 
отхвърля дадено неприятно свое преживяване, представяйки си, че то 
принадлежи на някой друг или на нещо друго. След това, получателят на 
проекцията с неявен натиск се вкарва в ситуация да мисли, чувства или 
действа в съответствие с получената проекция. Както казва Kets de 
Vries(1991), този класически за организационната психодинамика феномен се 
разбира твърде малко в консултативните ситуации, а играе огромна роля в 
традиционните разцепления и разминавания  между външните консултанти и 
организацията или между мениджърите и профсъюзите, когато между 
различните страни има недоверие и подозрителност. 
 
3.73. Организационната психодинамика може да се използва от трудовите и 
организационните психолози за по-доброто разбиране на организационното 
поведение в най-малко две техни роли, а именно: (а) като консултанти на 
организацията като система и/или нейните подзвена, и (б) като треньори в 
областта организационната психодинамика на специалистите в отделите 
"Човешки ресурси", ръководителите и мениджърите. 
 
Край на лекция 3. 



 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
4.1.  Днес, в тази 4-та лекция за основните принципи и идеи на 
организационната психодинамика, бих искал да започна с това, че 
организациите са процеси на човешко поведение, които като системи от 
човешки възприятия и опит се управляват както от съзнателни, така и от 
безсъзнателни психични процеси. Тази изходна позиция ни води до 
разбирането на организационната психодинамика като средство за вникване в 
това как психичната реалност на хората оказва формиращо влияние върху 
динамиката на техния организационен живот. Днес, по-конкретно, ще се опитам 
да представя разбирането си за това защо психодинамичната организационна 
диагностика определя централна роля на анализа на преноса и контра-преноса. 
 
4.2. Както стана дума и по-рано, много мениджъри, консултанти и 
изследователи в областта на поведенческите и социалните науки си осигуряват 
комфорт чрез допускането, че това, което наистина е от значение за 
разбирането и усъвършенстването на организационното функциониране, е това 
което е непосредствено видимо. Сградите и офисите; оборудването и 
технологиите; бизнес-системите и процесите; политиките и процедурите; 
услугите или продуктите; организационните йерархии от изпълнителни 
директори, мениджъри, началници и служители, ангажирани за изпълнението 
на определени работни задачи - това са някои от тези видими компоненти на 
организацията (Jaques, 1995). Наистина е жалко, че именно илюзията за 
конкретност на тези организационни атрибути дава възможност периодичните 
механични преустройства и съкращения в организациите да изглеждат като 
някакви разумни начинания. И то въпреки факта, че много изследователи на 
труда вече са показали, че тези драконовски мерки не винаги оправдават 
очакванията и често водят до нежелани човешки последствия (Allcorn et al., 
1996; Kets de Vries, 2001). В работата, в труда на хората, разбира се, има много 
повече от това, което се вижда на пръв поглед. В края на краищата, 
емоционалната и безсъзнателна психодинамика е това, което формира 
случващото ни се в трудовата ни дейност в организациите (Amado, 1995). При 
това, търсенето от мениджърите на "по-ефикасно организационно устройство" 
се конфронтира с психичната реалност в организацията и техно-рационализма 
отстъпва пред латентната психосоциална динамика, която прави всеки ре-
инжинеринг неоправдан. 
 
4.3. Организационната психодинамика, както вече споменах, разглежда 
човешките организации като процеси на човешко поведение, които като 
системи от човешки възприятия и опит се управляват както от съзнателни, така 
и от безсъзнателни психични процеси - при това в тях много от мисловната и 
другата дейност в организационния ни живот остава извън обсега на 
съзнанието ни. Организационна психодинамика би могла да се разглежда като 



средство за разбиране на това как психичната реалност и човешката 
субективност участват във формирането на динамиката на организационния 
живот. В частност, психодинамично ориентираната организационна диагностика 
хвърля светлина върху решаващата и комплексна роля на преносната и контра-
преносната динамика в изследването на организациите (Stapley, 1996). По-
конкретно казано, интерпретацията на данните от тези изследвания през 
призмата на анализа на преносната и контра-преносната динамика ни помага 
да разкрием организационната идентичност и култура, разчитайки на "близки 
до непосредствения личен опит" (Kohut, 1977) подходи за изучаването на 
наративите (разказваните истории) за живота в организацията (Diamond, 1993; 
Kets de Vries & Miller, 1984; Levinson, 1972; 2002). Този интроспективен и 
емпатичен подход прави работата с преноса и контра-преноса основен 
компонент на консултациите за организационно развитие, основаващи се на 
принципите на организационната психодинамика. Тази концептуална рамка на 
психодинамично ориентираното изследване на организациите го откроява от 
останалите по-традиционни - поведенчески и социални, - подходи към 
организационните изследвания и консултативната практика. В този конкретен 
случай, самосъзнанието на консултанта по организационно развитие става 
негов работен инструмент за интерпретация на преноса и контра-преноса, 
които се случват между консултанта и клиента - членовете на организацията, от 
една страна, и между хората и групите вътре в самата организация-клиент, от 
друга. Организационната психодинамика подкрепя усилията на 
ръководителите, хората в организациите, консултантите по организационно 
развитие да подобрят организационното функциониране именно като 
постоянно насочва вниманието им към психичната реалност и субективността в 
съвместната човешка трудова дейност. 
 
4.4. Всички организации изобилстват на събития, които пряко произтичат от 
условията за изпълнение на техните работни задачи. Събитията в 
политическата, икономическата, пазарната среда безспорно оказват силно 
въздействие върху организационния живот. Конкуренцията на пазара, 
бързоразвиващите се информационни и комуникационни технологии, 
глобализацията са тези измерения на организационната среда, от които 
организацията се опитва да си отвоюва свои собствени стратегически 
преимущества. Непрекъсната промяна в средата налага чести ревизии на 
собствените адаптивни стратегии за оцеляване и успешно развитие на 
организацията. Нуждата от способности за управление и адаптация насочват 
вниманието ни към вътрешния живот в организацията, в който ефективната 
адаптация и справянето с предизвикателствата не могат да се постигнат без 
успешно интегриране на хората и човешката природа. 
 
4.5. На самата повърхност на организационната култура откриваме артефакти 
като организационните диаграми, процедури и правилници, рутинните схеми за 
протичане на работните процеси, вътрешния дизайн, кодекса на обличане, 
приетия начин на изказване и делова комуникация, системите за 
разпределение на премиите и възнагражденията, и още много други 
манифестирани характеристики на организационната култура, които оказват 
съществено влияние върху организационната ефективност и 
конкурентоспособност. Политическите, икономическите и пазарните 
променливи са външните фактори, а гореописаните видими артефакти на 



организационната култура са вътрешно-организационните явления, които могат 
да помагат или да пречат за ефективното фунциониране на организацията. 
Данните за тези външни и вътрешни организационни променливи по 
необходимост са част от всяка организационна диагностика, в това число, и от 
психодинамично ориентираната организационна диагностика (Baum, 1994; 
Czander, 1993; Diamon, 1993; Kets de Vries & Miller, 1987; Levinson, 1972; Stapley, 
1996; Stein, 1994). В същото време, обаче, в контраст с количествените и 
неопозитивистки методологии за емпирично изледване, на които често се 
разчита при изследването на изброените вече организационни атрибути, 
психодинамично ориентираната организационна диагностика и психодинамично 
ориентираните интервенции за организационно развитие се фокусират върху 
психологическата същност на множество не толкова конкретни и 
видими аспекти на организационната култура - субективните мисли, мотиви и 
значения на хората в организацията. Психодинамично ориентираните 
консултанти по организационно развитие, например, индиректно поставят 
въпроси като: "Какви са стоящите зад повърхността мотиви, желания, стремежи 
и фантазии, които дават енергия на мислите, чувствата и действията на 
хората в организацията?" и "Какви са личните преживявания на 
организационната реалност и какво всъщност е значението им за всеки и 
всички в организацията?". 
 
4.6. Антропологът и организационен консултант с психоаналитична ориентация, 
Хауърд Щайн (Stein, 1994, стр. 4 -5) пише следното: "Политическите, 
икономическите и структурни "основания" са само част от историята на всяка 
организация. Груповият и организационен живот са сложни, а не спретнато 
пакетирани. Повърхностните картини, които се представят пред консултанта 
често са само симптоми и символи, в които хората инвестират себе си, защото 
те ги предпазват от болката...Организациите-клиенти често не знаят това, което 
на някакво друго недостъпно за тях ниво, вече им е твърде добре известно. 
Ролята на консултанта включва и това да стане посредник между известното и 
неизвестното, между познаваемото и непознаваемото" в организационния 
живот. Щайн подчертава, че много явления в трудовата среда често 
съществуват извън непосредственото им  осъзнаване от хората в 
организацията и следователно, често биват пренебрегвани или вземани за 
подразбиращи се от само себе си. Оттук следва, че подготвените в областта на 
организационната психодинамика консултанти имат и задачата да работят с 
това колективно невнимание на хората към собствените им преживявания в 
трудовия и организационния живот, което толкова често включва трудните за 
разкриване и анализ индивидуални, групови и организационни защити. 
 
4.7.  Позицията на организационната психодинамика е, че когато консултантите 
по организационно развитие обръщат внимание на явно манифестираните 
елементи на социалната структура, работните групи и средата на работните 
задачи в организацията, те гледат на тези данни с адекватна доза 
подозрителност. Задачата на организационно-психодинамичната диагностика е 
да разкрива неосъзнатите значения, допусканията и колективните 
безспокойства и страхове на хората в организацията. Това води до извеждане 
на повърхността както на скритите конфликти, разочарования и фантазии на 
членовете на организацията, така и на мислите и чувствата им, останали 
запечатани и недостъпни за осъзнаване чрез изтласкването и другите психични 



защитни действия, които затрудняват проверката на действителността в 
организацията. Дълбоката психична същност на трудовата дейност, 
следователно, може да бъде открита в оставащите извън съзнанието на хората 
преживявания, асоциирани с работата им в организацията - преживявания, в 
които структурите на властта и авторитета, стратегиите за адаптация и 
успешно функциониране на организацията, рутинните роли и отношения на 
хората са по-скоро защитни екрани срещу непризнаваните им безспокойства и 
страхове, отколкото само рационални и преднамерени организационни 
решения. Тези съображения ни изправят пред въпроса, ако безсъзнателните 
психични процеси присъстват в работата на хората, как бихме могли да ги 
направим достъпни за изследване? 
 
4.8. Позволете ми сега да насоча вниманието и изследователския ни интерес 
към две свързани помежду си концептуални рамки на организационната 
психодинамика: организационната диагностика и интерпретацията на 
организационните текстове (разкази). Levinson (1972; 2002) пръв предлага 
модел за психодинамично ориентирано организационно оценяване в книгата си 
"Организационна диагностика", който включва работа с различни нива на 
събиране на данни от организациите и описва психодинамичния процес на 
ангажиране в диагностично-консултативни отношения с организациите и 
техните лидери. Тези категории от данни за организацията включват: (а) 
генетична и историческа информация, (б) структурни и процесуални данни и (3) 
интерпретативни данни или наративи (разкази). Подходът на Левинсън към 
организационната диагностика интегрира данните от "обективната реалност" и 
данните за "психичната реалност" на организацията, илюстрирайки колко важен 
е анализа на неосъзнаваните значения зад наглед конкретната и рационална 
организационна динамика. Осъществявайки това, Левинсън въвежда 
изследването на процесите на пренос като централна концептуална рамка в 
организационната диагностика. Разкриването на мястото и интерпретацията на 
преноса и контра-преноса позволяват на организационните консултанти с 
психодинамична ориентация да разбират субективния смисъл на 
индивидуалните и колективните действия и преживявания в организациите. 
Психодинамично ориентираната организационна диагностика при това се 
основава на традициите в херменевтичното проучване на наративите в 
организацията. Организационната психодинамика, обаче, навлиза в 
изследването на функциите на текста и подтекста на тези разказвани в 
организацията истории с подкрепата на разбирането си за процеса на 
разкриване и интерпретация на преноса и контра-преноса. 
 
4.9. В статията си "Интерпретирайки организационни текстове" Kets de Vries & 
Miller (1987) представят няколко "правила за интерпретация", които 
съответстват на диагностичното внимание на Levinson (1972) към разкриването  
и интеграцията на повтарящи се модели. След натрупването на различни данни 
от консултантите по организационно развитие се конструира организационния 
наратив чрез "подреждането на различните наблюдения в вдно 
вътрешносвързано, съгласувано цяло", следвайки правилото за тематично 
единство. Методът на тематичното единство има решаващо значение за 
осмислянето на разпокъснаните по природа и обемни като количество отделни 
разкази и наблюдения. На следващия етап, консултантът по организационно 
развитие започва търсенето на "съвпаденията" между случващото се в 



настоящето и в по-ранните случки в историята на хората и организацията, 
използвайки правилото на съпоставяне на извлечените модели и повтарящи се 
патерни. Съпоставянето на патерните води до откриване на повторения и 
съвпадение, или на това, което Kets de Vries и  Miller (1987, стр.245) сполучливо 
наричат тенденции за въвличане в "преместване във времето". Уместността на 
тези премествания във времето (преноси) като инструмент за интроспекция и 
осъзнаване на съвпаденията на моделите ще бъдат дискутирани малко по-
късно. Нека засега подчертаем, че както идеята за търсенето на повтарящи се 
смислови модели (патерни), така и идеята за тематичното единство, 
предоставят теоретична рамка, която ориентира организационните консултанти 
при организацията на обработката на множеството наглед неподредени 
наративи (разкази) в един съгласуван организационен разказ. Оттук, в контраст 
със стриктно херменевтичния подход, се следва правилото за психичната 
необходимост, съгласно което се приема, че в текста на този единен разказ 
могат да бъдат идентифицирани най-сериозните и болезнени проблеми в 
организацията. "Важно е при това да се обръща внимание на постоянството, 
ентусиазма, повтаряемостта, настойчивостта и емоционалната наситеност на 
представяните решения, взаимодействия и изказвания"(стр.246). Членовете на 
организацията могат, например, многократно да споменават за наличието едни 
и същи или сходни препятствия пред опитите за промяна и напредък в 
организацията си. Те могат да се връщат към едни и същи организационни 
митове или истории в своите разкази с цел да ги преработят отново и  отново, 
овладявайки така болезнените си организационни преживявания. 
Информацията в тези наративи, обаче, се нуждае от интерпретация, за да 
може изследователя на организацията да разбере стоящата в основата им 
безсъзнателна динамика. Много често най-важните въпроси за организацията 
са скрити, забулени и заместени от хората в организацията чрез заявяването 
на далеч по-повърхностни грижи и оплаквания. В тази връзка, Kets de Vries и 
Miller (1987, стр. 246) насочват вниманието ни към правилото за множествените 
функции. "В зависимост от психичната необходимост в момента, част от текста 
може да има повече от едно значение и може да се разглежда от различни 
гледни точки...поради, което е необходимо да търсим смисъла му на много 
равнища, за да определим причините и следствията, които имат за индивидите 
и за организацията, описваните дейности и решения" . 
 
4.10. Консултантите по организационно развитие, които обръщат внимание на 
нюансите в безсъзнателно споделяните мисли, чувства и преживявания за 
работата в организацията, могат чрез интерпретирането им да постигнат едно 
по-задълбочено и многопластово разбиране на живота в организацията, което 
им позволява да разопаковат текста. Неговата полезност се състои в това, че 
той напомня за това, че психодинамичното обяснение зависи от това, което 
знаем за субективния смисъл, който имат за разказващия го, описваните 
събития, действия или предмети - и това е конкретната психодинамична 
алтернатива, която организационната психодинамика предлага на 
описателните класификации на подготвените бихевиористично или 
икономически наблюдатели (Schafer, 1983, стр.89). Това на практика означава, 
че консултантът по организационно развитие разбира какво означават 
безсъзнателно за хората в организацията организационните артефакти и 
преживявания. Психодинамичната организационна диагностика поставя 
работата на консултанта в предизвикателен контекст. Той не само трябва 



да отчита наличните и видими организационни артефакти, събития 
и истории, но и да работи целенасочено със субективното им преживяване от 
страна на хората в организацията. Тези техни преживявания най-често се 
разкриват на консултанта по организационно развитие, когато той обръща 
внимание на организационния разказ, който възниква и тече в хода на 
събирането на данни от организацията. А осъзнаването на този разказ и на 
много от фантазмените му характеристики става възможно именно в процеса 
на установяване и интерпретация на динамиката на преноса и контра-преноса в 
диагностичната работа. Така, самата личност на консултанта по 
организационно развитие става инструмент за наблюдение и събиране на 
информация, чрез който се разкрива субективния и интерсубективния свят на 
работата в организацията. Използването в нея на преноса и контра-преноса е 
средство за локализиране на безсъзнателната страна в организационния 
живот. 
 
4.11. Преносът и контра-преносът са ключови концептуални инструменти в 
психодинамичното изследване на организациите ( Baum, 1994; Diamond, 1988; 
1993; Kets de Vries & Miller, 1984; Levinson, 1972; Schwartz, 1991; Stapley, 1996; 
Stein, 1994). Според Hunt (1989, стр.25) психодинамичната работа на терен се 
съобразява с три основни положения в проучването на отношенията между 
"изследовател" и "изследван". Първото е, че съществуват безсъзнателни 
процеси, което означава, че "много от мисленето и дейността се случват извън 
обхвата на съзнанието". Второто е, че "неозъзнаваните значения, които 
опосредстват ежедневния живот в организацията, са свързани в комплексни 
смислови мрежи, които могат да бъдат проследени чак до преживявания от 
най-ранното детство". А това означава, че психодинамичната гледна точка 
приема, че преносите, определяни като налагане на архаичните (инфантилни) 
образи върху обекти в настоящето, представляват рутинна характеристика на 
повечето отношения в организациите. И както твърди Хънт, преносът - бил той 
позитивен или негативен, "структурира социалните отношения по определени 
конкретни начини". И трето, Хънт приема, че в този контекст "психоанализата е 
теория за интрапсихичните конфкликти". 
 
4.12. Съзнателните стремежи и желания на хората в организацията могат да са 
в противоречие с техните безсъзнателни страхове и тревоги, идващи от 
дълбочината на детството им. Тези вътрешни конфликти оказват влияние 
върху преживяванията в трудовата среда и изпълнението на трудовите задачи 
като често имат формиращо въздействие върху нюансите на ролите и 
отношенията на хората в организацията. Оттук, ние изследваме организациите 
като отделяме внимание на тези понякога конфликтни и изпълнени с 
противоречия начини, по които хората в организацията ни привличат като техни 
консултанти и по които самите ние им откликваме при това. В действителност, 
интерпретацията на преноса (независимо дали се проявява в отношенията на 
хората към организацията, към висшестоящите, подчинените или външните 
консултанти) предоставя на консултанта възможността за задълбочено 
разбиране на индивидуалната и организационната динамика и за постигане на 
пълноценно прозрение за смисъла на членството в организацията (Allcorn & 
Diamond, 1997; Baum, 1994). Организационната диагностика от психодинамична 
позиция осигурява средство за опознававане на психичната реалност на 
работата. И по-специално, неизбежността на преноса и контра-преноса между 



членовете на организацията и по отношение на външните лица като 
консултантите по организационно развитие, разширява контекста, в който 
можем да опознаваме и разбираме организацията като среда на трудовата 
дейност. Но нека преди да продължим с обсъждането на преноса и контра-
преноса като начин за разбиране на психичната реалност на организационния 
живот да определем тези термини. 
 
4.13. Според Moore & Fine (1990, стр.196) преносът представлява "прехвърляне 
на емоционални, мисловни или поведенчески модели, преживени първочално 
във връзка със значими фигури от миналото и детството, върху човек, с който 
сме в междуличностни отношения в настоящето". Този процес е 
преобладаващо неосъзнат и така остава извън обхвата на съзнателното 
внимание на пренасящия. Преносът е резултат от особеностите на случващите 
се "тук и сега" обектни отношения на Аз-а, които задействат като спусък 
познати допускания и архаични чувства от миналото, коренящи се в 
предишните ни близки отношения. В случая с организациите структурната 
йерархия и властовите, и авторитетни роли създават конкретен благоприятен 
контекст за пренос и контра-пренос на реминисценции от детски и семейни 
преживявания. В консултативната ситуация, въпреки психодинамичната си 
ориентация, ние обикновено не знаем много за опита от детството и за 
миналото на тези, които консултираме. И въпреки това, можем да се досетим, 
че хората в организацията вземат със себе си в организационния живот 
собствения си вътрешен свят от обектни отношения и че той оказва 
определено влияние на работните им отношение чрез динамиката на преноса и 
контра-преноса. Организационната психодинамика разкрива множество 
възможности в консултативния процес да се наблюдават и преживявават в 
разказа по време на организационната диагностика такива повтарящи се 
модели (патерни) от обектни отношения на нашите клиенти, които ни разкриват 
много за организационната култура и организационното функциониране. 
Прехвърлянето на тези емоционални, мисловни и поведенчески схеми 
(патерни) от миналото в настоящето на организацията се случва и е особено 
разпространено когато съществуват проблеми свързани с властта и авторитета 
в организациите. 
 
4.14. Контра-преносът може да бъде по-тясно определен като специфична 
реакция спрямо преноса от страна на клиента. Контра-преносът действа до 
голяма степен като преноса. Той възниква в условия, в които чувствата и 
нагласите на консултанта спрямо неговия клиент са повлияни от преноса на 
клиента и от онези елементи от живота на консултанта, които той прехвърля 
върху клиента си, изменяйки по този начин аналитичната си позиция. Контра-
преносът, следователно, отразява и собствените безсъзнателни реакции на 
консултанта към клиента, макар, че много от тях могат и  да достигат до 
съзнанието му. Признаването на съществуването на динамиката на контра-
преноса в консултативния процес поставя консултанта под емоционален натиск 
до такава степен, че работата му в екип става с решаващо значение за 
обработката и конструктивното използване на контра-преносната информация. 
Това дава и основание на много теоретици в областта да включат в общата 
концепция за контра-трансфера всички емоционални реакции на консултанта 
към клиента, независимо дали са осъзнавани или не. 
 



4.15. В организационната психодинамика от решаващо значение е да се 
приеме, че всички възможности за пренос и контра-пренос съществуват 
едновременно в консултативния процес, правейки ориентацията и разбирането 
на консултанта за собствените му хаотични преживявания още по-трудна. Това 
признание довежда консултантите по организационно развитие и до дълбокото 
им уважение към сложността на всеки опит да се вникне в психичната реалност 
на организационния живот. Всеки консултант по организационно развитие е 
изправен пред изключително предизвикателство - да установи отделните части 
и пълния текст на организационния разказ в тази "бъркотевица" от 
преживявания и несъзнателна организационна психодинамика. 
 
4.16. Организационният живот е богато наситен с динамична маса от преноси 
между служителите и мениджърите, между мениджърите и служителите, между 
отделните хора и техните организации, и между клиентите и консултантите. 
Изпълнителните директори, например, могат да предизвикват положителен 
пренос от страна на някои служители и негативен пренос - от други, в 
зависимост от качеството и наличието на вътрешно изградени отношения на 
служителите с авторитетите и техния минал опит (вкл. този от детството им). 
Служителите в организацията могат да предизвикват положителен или 
негативен пренос от страна на техните мениджъри в зависимост от това как 
откликват на даваните им разпореждания. Възприятията за съпротива могат да 
са безсъзнателно асоциирани с далечното ехо на минали отношения с 
родители, които упорито са се противопоставяли на опитите на детето да им 
окаже влияние. Подобен е и случая, при който цели звена и отдели в 
организацията пренасят историческия си опит от миналите взаимоотношения 
помежду си към другите звена и отдели, с които текущо взаимодействат в 
организационната среда. Анализът на динамиката на преноса и контра-преноса 
позволява да се вникне по-задълбочено както в отношенията между консултант 
и клиент, така и в целите и фантазиите на хората в организацията относно 
тяхната работна връзка с организацията, отношенията им към техните лидери и 
към другите членове на организацията. Този анализ неизбежно разкрива 
психичните защитни реакции спрямо заредените с тревожност аспекти на 
техния организационен живот. Тази тревожност често е неосъзната и получава 
познатите им автоматични отговори, които са изработени и използвани в 
миналото им (и дори чак назад в детството им). Тези реакции се определят като 
психична регресия. 
 
4.17. Психичната регресия представлява един опростен опит за овладяване на 
тревожността от хората в организацията. Регресията би могла да изглежда като 
едно метафорично връщане към по-ранни форми на обектни отношения, в 
който минали конфликти се появяват отново в настоящето. Казано по-
простичко, възрастните започват да прибягват към познатите от миналото им, 
макар и неосъзнавани защити, за да се преборят с тревожността си в 
настоящето си. Регресията е най-често придружавана от динамиката на 
взаимодействащите си  преноси и контра-преноси. Мнозина от нас са 
наблюдавали как членството в дадена група или организация изисква да се 
постигне междуличностен компромис с личните желания за зависимост и за 
автономност. Такива са дилемите на човешкото развитие, коренящи се в 
психодинамиката на отделянето и индивидуацията. Самото наличие на група - 
отбелязва Bion (1959), - задейства защитното състояние на психична регресия 



сред членовете й. Позовавайки се на Freud (1921), Бион пише следното: "...така 
придобива съдържание фантазията, че групата съществува поради това, че 
регресията означава за индивида загуба на "собствената му обособеност"...и 
така, наблюдателят преценява, че дадена група съществува, ако индивидите, 
които я съставляват, са преминали през преживяването на тази тяхна 
регресия"(Bion, 1959, стр.142). За Фройд и Бион, психичната регресия е реална 
предпоставка за груповото и институционално членство. 
 
4.18. Членовете на организацията, които имат ограничени свободи и изпитват 
чувство на безсилие могат да се ангажират в поведения, говорещи за психична 
регресия. Отношенията между отделите в една организация могат да 
станат враждебни и наситени с конфликти. Иначе зрелите възрастни могат да 
се озоват в ситуация, в която мислят в по-примитивните категории на "добро 
или лошо", "всичко или нищо", "врагове или съюзници", - категории, характерни 
за един фантазмен живот, подклаждан от защитни механизми като делене и 
проективна идентификация. И накрая, винаги съществува опасността 
бюрократичните, "силозно-мислещите" организации да стимулират регресията 
на хората в тях към по-хомогенни, комформистки или авторитарни организации 
(Diamond et al., 2002). Споделена тревожността на хората за техните групови и 
организационни членства поражда порочен цикъл от регресивни и защитни 
реакции, които действат като подкрепления за шизоидността в 
организационния живот. Kernberg (1998, стр. 125-126) разкрива как някои от 
измеренията на регресията при организациите и организационните лидери се 
превръщат в апарат за "генериране на организационни паранои". Този термин 
описва параноидно-шизоидната регресия на някои индивиди в групова и 
организационна среда. По думите на Кернбърг, генезисът на организационните 
паранои произтича от "разпада на системите за определяне на задачите в 
организациите, в които първичните работни задачи са се оказали неадекватни 
или непостижими, или са парализирани от непредвидени, недиагностицирани 
или неправилно третирани ограничения; това отключва регресивните групови 
процеси в условията на нефективно финкциониране на институцията на базата 
на предразположеността към параноидна регресия като универсална 
характеристика на индивидуалната психика". 
 
4.19. Прилагайки модела на Клайн за обектните отношения и потвърждавайки 
наблюденията на Фройд и Бион за групите и институциите, Кернбърг разкрива 
как дисфункционалните групи и лидери в организациите, без да си дават сметка 
за това усилват психичната регресия с параноидно-шизоидни свойства.  Оттук и 
изводът, че ако психичната регресия е едно от напреженията на групите в 
организацията, характера на психичните защити и механизмите за справяне ще 
се прояви в моделите на преносните отношения между организацията и 
консултанта, и между хората в организацията. Тревожността, свързана с 
обезличаването на индивидуалността и относителната  й автономност в 
организацията е централната дилема, свързана с проявите на психична 
регресия в организациите - дилема, обозначавана от някои автори с термина 
"шизоиден компромис"(Alford, 1994).  В допълнение на шизоидния компромис в 
организациите и в контраст със желанията и илюзиите на много 
професионалисти, организациите обичайно не функционират с линейна 
прецизност и така често хората в тях често са изпълнени с отричане и 
непризнавана ирационалност. Загубата на очакваните стабилност, 



предвидимост и контрол е широкоразпространена и провокира нарастване на 
тревожността на хората и страховете им от неизвестното и неуправляемото. 
Неопределеността и нееднозначността на пълномощията и работните задачи, 
заедно с отсъствието на действени лидери, също подтиква хората в 
организацията към психична регресия. 
 
4.20. Според организационната психодинамика съществуват множество форми 
на неефективно организационно функциониране и регресия. Неограничената 
власт на върха на йерархията усилва въздействието на личностните дефицити 
върху цялата организация като по този начин повлиява отрицателно на 
организационната култура и климата в организацията. Организационните 
лидери могат да задълбочат параноидно-шизоидната динамика в атмосфера на 
изострена конкуренция, на динамика от типа "Аз печеля - ти губиш", на 
недоверие и потайност. Защитните стратегии, структури и култури могат в 
допълнение да доведат до формиране на репресивни политики и ограничения, 
които ограничават автономността и подтискат креативността и свободния 
обмен на информация между работещите в организацията - активирайки така 
шизоидната дилема и стимулирайки психичната регресия. Вместо да води до 
ефективно  овладяване на тревожността на хората, деструктивният прилив на 
психична регресия в групите и организацията я усилва. Тази тревожност, 
впоследстие, провокира защитни разцепления и проективни идентификации, 
които могат да се идентифицират от консултантите по организационно 
развитие в динамиката на преносите и контра-преносите, които биват 
ангажирани във "удържането"(по Бион) и "поемането"(по Уиникот) на 
тревожността. Тази преносна динамика, от своя страна, може да предизвика и 
допълнителна обърканост (под формата на непреработени емоции) и 
тревожност, задълбочавайки и усилвайки по този начин процесите на психична 
регресия допълвани от съзвучни и поддържащи ги фантазии, за справяне с 
преживяваната тревожност (Person, 1995). Без интервенция (удържане и 
поемане) и интерпретация, тази психодинамика се превръща в само-
възпроизвеждащи се, повтарящи си и натрапчиви процеси, които се усвояват 
във вътрешен план от хората и техните организационни системи.  
 
4.21. Концепцията на Клайн (Klein, 1959; 1975) за параноидно-шизоидната и за 
депресивната позиция насочва допълнително организационната 
психодинамика. Доедиповата параноидно-шизоидна позиция се задейства от 
мощните безпокойства и страхове и се характеризира с психични разделения 
между Аз-а и другите на добри и лоши, грижовни и отхвърлящи, подкрепящи и 
отхвърлящи - черно-бели, - обекти. Тази позиция е преди всичко позиция, в 
която другия се преживява като разцепен и фрагмениран на полярни части 
обект. Психичното разцепване се допълва от проективни идентификации в 
безсъзнателен опит да се манипулира и принуди обекта да приеме върху него 
да се проецират непреработени "лоши" собствени свойства и така 
опосредствано да се преживяват  тези преди това собстввени вътрешни 
характеристики, но вече като принадлежащи на другия. В контраст на света на 
фрагментираните отношения, депресивната позиция по Клайн се 
характеризира с преживяването на обектите като цялостни, имащи свои както 
добри, така и лоши измерения, които така приемат, скърбейки съществуването 
на т. нар. сива зона в психичната си реалност. Свързаната с тази концепция 
теория на Клайн за преноса и контра-преноса насърчава консултанта да 



обръща внимание на собствените си преживявания за другия като следи за 
собствените си проекции върху него както следи и за това, което другия 
проецира върху него. Тези негови вътрешни съдържания  се връщат 
впоследствие на клиента под формата на интерпретация след емоционалната 
им преработка. Използването на преноса и контра-преноса в нашата работа с 
хората в организацията е сходна с описания подход в това, че ние - 
организационните консултанти, - също обръщаме внимание за какво се 
използват консултантите в ролята си и върху преживяванията си за проекциите 
и проективните идентификации на клиента, дължащи се на психичната му 
регресия и разцепването като неизбежен резултат от намесата ни. 
 
4.22. Организационната психодинамика приема, че организационния живот е 
изпълнен с неосъзнавани процеси, които трудно се локализират и разбират, но 
въпреки това влияят на организационната динамика и организационното 
фукциониране. Динамиката на преноса и контра-преноса в отношенията между 
консултанта по организационно развитие и хората в организацията-клиент е 
уникалната психодинамична среда за дълбинно изследване на 
организационната култура в организационната диагностика. Именно в контекста 
на тези обектни отношения ние можем да наблюдаваме и преживяваме 
организационната динамика в основата на една или друга организационна 
култура, на една или друга група от нейни носители. Преносът и контра-
преносът преместват тревожността и свързаните с нея защитни и регресивни 
реакции (като разделянето и проекцията) в организационно-трудовите роли и 
отношения, оформяйки интерсубективната структура и интерсубективния 
смисъл на преживяванията на хората в организацията. Оттук и изводът за това 
колко съществено е в този контекст консултантите по организационно развитие 
да умее да поддържа позиция на саморефлексия и самонаблюдение, за да 
направи достъпни за изследване и анализа своите субективни и 
интерсубективни преживявания. Ето защо способността на консултантите по 
организационна психодинамика да удържат изпълнените с тревожност 
организационни преживявания дава възможност на хората в организацията-
клиент да минимизират регресията си и се ангажират с рефлексивно учене за 
промяна. Когато това се случва, обаче, съществено нараства вероятността за 
появата на положителни преноси към него и те се оказват неизбежни. 
 
4.23. В организационната психодинамика се приема, че динамиката на 
положителните преноси, за която консултантите по организационно 
развитие ясно си дават сметка,  подпомага (въпреки регресивната си природа) 
психодинамично подготвените консултанти при изграждането на съюзи за 
трансформация и развитие с хората от организацията-клиент. Важен елемент 
на тези съюзи е капацитета на консултантите по организационно развитие да 
"удържат" и "поемат", чрез който те застават и действат на междуличностните и 
организационни граници в организацията като са с единия крак вътре в 
организацията, а с другия - извън нея. Доверието е ключов компонент от тези 
отношения. И дори ние успешно да изграждаме уникални работни отношения с 
мениджъра, който оторизира провеждането на организационната диагностика, 
почтеността в работата ни с организацията и на тази основа изграждането на 
доверие, в крайна сметка са резултат от честното и непредубедено изслушване 
и наблюдение на консултанта в процеса на събиране на данни от 



организацията. 
 
4.24. В по-практични термини, психодинамично ориентираните консултанти по 
организационно развитие не могат да бъдат оторизирани чрез договорите си да 
препоръчват кадрови промени в организацията, защото ако го правят те ще 
усилват психичното разцепване и психичната регресия като сочат виновни и 
изкупителни жертви, ставайки съучастници в организационната 
дисфункционалност. Ангажираността на консултанта по организационно 
развитие с изслушването на всички страни и участници, въздържайки се от 
оценки и търсейки яснота за комуникацията на чувствата, преживяванията и 
възприятията на хората в организацията се приема по положителен начин от 
повечето от тях (Stein, 1994). В частност, участниците в интервютата се 
чувстват защитени, когато се гарантират конфиденциалността и анонимността 
им, с което  се насърчава откровеността им и изграждането на доверителни 
отношения с външни хора като консултанта. Хората в организациите често 
подлагат на щателни проверки начина, по който консултанта събира 
информация и комуникира находките си с клиентите, търсейки признаци за 
пристрастност, предразсъдъци и непроверени допускания. Честното, 
основаващото се на участие и обективното събиране на информация и 
откритостта на консултанта подкрепят готовността на хората в организацията 
да споделят открито и искрено своите преживявания, наблюдения и желания с 
него. Тези мерки от страна на консултанта не могат да подтиснат, а и нямат за 
цел да подтиснат склонността на хората в организацията към процеси на 
психична регресия като разделяне, проекция, фантазми и преносни процеси, 
които също стават важна диагностична информация в психодинамично 
ориентираното изследване на организационния живот.  
 
Уважаеми дами и господа, 
уважаеми колеги и гости, 
 
4.25. Организационната психодинамика поставя ударение върху това, че в 
голямата си част организационните преживявания идват от безсъзнателното 
и много често от процесите на психична защита на индивидите и групите в 
организацията. Приемането на този факт води до заключението, че за да се 
опознае една организация е необходимо да се предприеме едно комплексно, 
продължително, понякога проблемно пътуване през психодинамиката на 
индивидуалното и групово поведение в нея. Това пътуване води до 
откриването на психичната реалност на трудовата дейност, което е постижимо 
само при  най-внимателно събиране на "обективна" информация (органограми, 
финансови доклади, история на организацията) и "субективна" информация 
(преживявания и възприятия, безсъзнателни фантазии и защити, използвани в 
работата). Установяването на психичната реалност на трудовия живот изисква 
от консултанта по организационно развитие да притежава определен капацитет 
за самонаблюдение и способност да обръща внимание на динамиката на 
преноса и контра-преноса между него и хората в организацията, между самите 
членове на организацията и между носителите на една или друга 
организационна култура. Осъзнаването и работата с динамиката на преноса и 
контра-преноса често води до ценни прозрения за организационната регресия и 
проблемното функциониране на организацията. Тази информация, обаче, 
трябва да се въвежда в организацията по начин, който минимизира 



егоцентричните, нарцистичните смущения и тревоги, които биха породили само 
по-нататъшна регресия и психична дефанзивност. В организационната 
диагностика основаваща се на принципите на организационната психодинамика 
се изисква да се работи само с методи за ефективно събиране на данни от 
хората в организацията-клиент, които хвърлят светлина върху уникалността и 
смислеността на преживяванията им в нея. 
 
Край на Лекция 4. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
5. ПЕТА ЛЕКЦИЯ 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 

5.1.  Днес ще разгледаме консултирането за организационно развитие, 
основаващо се на принципите на организационната психодинамика. Това 
означава да разгледаме психодинамично ориентираните подходи към 
изследванията и интервенциите в организационното развитие. Но преди това, 
позволете ми няколко думи за традициите и текущите практики 
в психоанализата. 
 
5.2. Традиционно, психодинамичното изследване и психодинамичната практика 
се смятат за насочени към разбирането на множеството безсъзнателни сили, 
които движат функционирането на ума (Brenner, 1957) и към съставянето на 
колкото е възможно по-пълна картина от познания за трите инстанции ("То", 
"Аз" и "Свръх-Аз"), от които се смята, че е изградена психичната организация на 
личността, и за техните отношения помежду им и с външния свят (Freud, 1936, 
стр.4-5). За да изследва отношенията между различните психични сили с 
определен акцент върху това как те влизат в конфликт помежду си, клиничната 
психоанализа изучава "инфантилните фантазии пренесени в живота на 
възрастния, въображаемите начини за задоволяване или нежелани санкции и 
наказания за удовлетворяването на тези сили" (Freud, 1936, стр.4). Целта на 
подобни проучвания е да се помага на пациентите в клинични условия. 
Клиничната психоанализа ни говори основно за хората и техните затруднения 
в живота, за отношенията, в които трябва да се влезе, за да се постигне по-
дълбоко себеразбиране, за обогатеното лично усещане за субективен смисъл 
на живота и за по-голямата степен на лична свобода (Mitchell & Black, 1995, 
стр.253). В съвременния клиничен контекст, психоанализата се стреми да 
повлияе за постигането на една качествена промяна в личността по посока на 
по-голяма вътрешна увереност в себе си, по-голяма стабилност и повече 
зрялост - т.е. не просто освобождаване от страховете, а постигане на 
свободата да се наслаждаваш на живота си по един естествен и спонтанен 
начин, и да умееш креативно да използваш  потенциала, с който разполагаш. 
Клиничната психоанализа - и преди, и сега, - е нещо, което се смята за полезно 
за всички хора, а не само за тези от тях, които страдат от психични 
заболявания, защото им дава възможността да осъзнаят по-добре 
безсъзнателните сили, които влияят на изборите, които правят в живота си 
(Brenner, 1957). Един ключов ангажимент, който безспорно буди уважение към 



клиничната психоанализа, е уважението на клиничната психоанализа към 
правото за самоопределение на анализирания (Wallwork, 1991).  А той има 
няколко важни практически последствия.  На първо място, анализираният има 
право да откаже терапията. Още преди тя да е започнала, психоаналитикът 
информира анализирания какво представлява терапията. След това иска 
информираното съгласие на анализирания, за да гарантира ангажираността му 
с процеса и принципите, от които този процес се ръководи. Едва тогава 
психоаналитикът поема ангажимент да помага на анализирания при 
постигането на по-ясно разбиране, но без да му казва какво да прави. Така 
психоаналитикът гарантира, че анализирания сам прави своите избори в 
живота. Заедно с това психоаналитикът поема ангажимент да не вреди на 
анализирания. А това означава, че той се задължава да не използва 
информацията, която анализирания споделя или чувствата, които 
анализирания пренася към аналитика. За да постига своите цели в клиничен 
контекст, психоанализата винаги следва да се придържа към набор от 
внимателно дефинирани параметри. Тези параметри се "основават върху една 
етична позиция и върху приемането на принципи като уважение към хората, 
към истината, към спазването на поетите ангажименти и към запазването на 
поверителността"( Wallwork, 1991, стр.217). 
 
5.3. Изглежда - поне за мен самия, - че тези параметри могат да бъдат 
прилагани напълно и към ефективното пренасяне на изследванията на 
организационната психодинамика в практика на организационното 
консултиране. Изследванията в областта на организационната психодинамика 
исторически винаги са се стремяли да разкриват скритите и 
неосъзнавани измерения на поведението в организационните системи (Kets de 
Vries, 1991). За да се постигне това, гледните точки на Фройд за изтласканата 
сексуалност, детската травма и свързаните с тях тревожност и защитни 
механизми на Аз-а, - особено в по-късната им интерпретация от школата за 
обектните отношения на Клайн, - винаги са били прилагани в изследването на 
почти всеки аспект от организационните системи. Разбирането за действието 
на безсъзнателните защитни механизми в отговор на различните типове 
тревожност, наопример, винаги е било използвано при анализа на 
функционирането на работните групи в организацията (Bion, 1959).  То се 
прилага и при анализа на организационните роли и структури (Jaques, 1955) и 
при опитите да се осветли защо и как се организира труда в 
организациите (Menzies, 1960). Концепцията за неосъзнатата тревожност е в 
основата на моделите за изучаване на лидерството и политическото поведение 
в човешките организации ( Kernberg, 1979; Zaleznik, 1970). Тя е заложена и в 
изследването на организационната култура и организационната промяна 
(Winnicott, 1971) и широкомащабните организационни интервенции (Trist & 
Bamforth, 1951). Психодинамично ориентираните организационни изследвания, 
обаче, отиват отвъд прякото прилагане на откритията, направени от 
"традиционната" психоанализа в клиничните й изследвания (Gabriel et al., 
2001, стр. 13) и отвъд традиционните организационни изследвания, при 
изучаването на смисъла и мотивите на човешкото поведение в организациите. 
Психодинамично ориентираните организационни изследвания надграждат над 
психоаналитичните теории и споделят техните модели за психичната 
организация на личността (Diamond, 1993), но те се различават от клиничните 
приложения с това, че те изучават човешките организации като социални 



системи и често се насочват към анализа на колективни феномени като 
организационните политики, емоциите в организациите, организационните 
истории или организационната култура (Gabriel, 1997). Изследователите в 
областта на организациионната психодинамика проучат дълбокия смисъл на 
организационната психоструктура като интерпретират организационни данни и 
начините, по които тези данни резонират със собствените им преживявания в 
организациите (Stein, 2001). 
 
5.4. Организационната психодинамика често разбулва по-нехуманната и 
дисфукционална страна на организацията (Diamond, 1993). Примерите за 
подобни изследвания включват проучванията, които Хауърд Щайн прави на 
съкращенията в организациите, използвайки психоаналитични интерпретации 
на ефимизмите, за да извади наяве един корпоративен холокост. Друг пример 
са изследванията на Бъркард Сийвърс за мотивацията, при които благодарение 
на безсъзнателните процеси на фрагментиране и разцепване 
се обезсмисля трудовата дейност на хората (Sievers, 
1994). Stein (1997) проучва психодинамиката на организационния тоталиризъм 
и политическата коректност, а Baum (1987) - дисфункционалните аспекти на 
бюрокрацията. И накрая, такива примери ни предоставят и изследванията на 
Diamond (1993) върху безсъзнателния живот на организациите и по-ранния му 
анализ на груповата динамика в контекста на индивидуална и колективна 
регресия на членовете на групата, изпитващи потребност от защита срещу 
изтласканата си тревожност (Diamond, 1991). 
 
5.5. И въпреки, че изследванията на основата на организационната 
психодинамика често подчертават дисфункционалните страни в организациите, 
някои изследователи посочват, че те могат да помагат и за усъвършенстването 
на организациите по множество различни начнини (Diamond, 1993; Stein, 
2001). Браун и Старкли, например, препоръчват използването на 
психодинамичния подход за подобряването на организационното учене и 
изпълнението на работните задачи. Hirschhorn (1988) предлага 
психодинамичния подход да се прилага за това организациите да станат по-
репаративни, отстранявайки останалите от миналото си нездравословни 
механизми за справяне с проблемите. Manfred Kets de Vries  и неговите 
сътрудници  предлагат използването на психодинамичните открития за 
създаването на условия за по-здрава и благоприятна среда за ефективни 
организационни промени ( Kets de Vries  & Balazs,1998; Kets de Vries  & Miller, 
1984). A Diamond (1993) обсъжда използването на организационната 
психодинамика за подобряване на междуличностната комуникация и общото 
здраве на организацията. 
 
5.6. Всичко това ни показва как идеята, че резултатите от психодинамично 
ориентираните организационни изследвания  могат да се използват за 
подобряването (поне на някои страни) на организационното здраве, става 
централна за работещите в областта на организационната психодинамика. 
Психодинамичните изследвания и интервенциите за организационно развитие 
са тясно свързани помежду си и с понятието "организационно здраве"(Diamond, 
1993). И нещо повече, изтъква се, че организационната психодинамика следва 
да се използва за редуцирането на организационната неефективност - "Ние сме 
задължени да помогнем на организациите и да ги направим по-здрави!" - 



възкликва Diamond (2002). По начин сходен с начина, по който 
психоаналитичната теория намира приложението си в клиничната практика, 
практиците в областта на организационното развитие предлагат в практиката 
на консултирането за организационно развитие да се използват откритията на 
организационната психодинамика. 
 
5.7. Основаващото се на организационната психодинамика консултиране за 
организационно развитие може да се опише като набор от техники или методи, 
които се използват от практикуващите ги в  организационната диагностика и в 
организационните интервенции (Levinson, 1972). Диагностиката разчита на 
психодинамичната интерпретация на данните от организацията, ставайки 
основа за интервенциите за организационно развитие (Diamond, 1993). Всичко 
това може да се опише и като психодинамично ориентирано изследване на 
дейността в хода на реализацията й (action research) (Diamond, 
2002). Прилагането на теорията на организационната динамика в конкретен 
организационен контекст, подобно на използването на психоаналитичната 
теория в клиничен контекст, се натъква и на някои затруднения, първото от 
които е необходимостта от ясно определение за целите на психодинамично 
ориентираните консултации за организационно развитие. 
 
5.8.  Организационната психодинамика описва целите на своите интервенции 
за организационно развитие като превръщането на организациите в по-
способни да  разбират себе си  и да си помагат сами (Hirschhorn, 
1988). Интервенциите за организационно развитие целят да се помогне на 
организациите да станат "мъдри" и по-способни да преодоляват действието на 
защитните си механизми, които препятстват процесите на учене в тях (Brown & 
Starkey, 2001). Организационната психодинамика разглежда конкретните цели 
на ефективната практика за организационно развитие като насочени към 
изграждането на по-здрави организации, които имат адекватно разбиране за 
собствената си психодинамика и са свободни от невротичните и 
психопатологичните тенденции във функционирането си. Тази практика се 
опитва да направи организациите по-хуманни и ангажирани със създаването на 
по-добри работни условия за своите служители и работници. "Ние, практиците, 
които сме ангажирани с организационна диагностика и организационни 
интервенции, се опитваме да създадем по-здрави организационни култури, 
които изграждат по-здрави човешки отношения, и да подобрим качеството на 
живот на всеки в организацията" (Diamond, 2002). Разбира се, при това е 
дисфункционално да допускаме, че съществува организационно здраве, което 
може да се анализира и лекува както здравето на индивида (Jaques, 1995). 
 
5.9. Консултирането за организационно развитие, основаващо се на 
организационната психодинамика, се откроява от другите консултативни 
подходи, защото има източника си в дисциплина, богата на мощни методи, с 
които изглежда е по-лесно да се злоупотреби, отколкото да се използват 
ефективно (Clarkson, 1995). Именно поради това, психодинамично 
ориентираните организационни консултанти за разлика от другите консултанти 
по организационно развитие, са загрижени не само за това как да са ефективни, 
но и за това как да не са опасни за своите клиенти (Atkins et al., 1997). Да, с 
психодинамично ориентираното консултиране за организационно развитие 
може да се злоупотребява по много начини и консултантите носят отговорност 



за предотвратяването на подобни злоупотреби. Ето защо от решаващо 
значение е да се очертаят ясни граници за това какво представляват 
системните организационно психодинамични интервенции и как да се избягват 
интервенции, които не са такива. 
5.10. Съществуват няколко основни проблема пред прилагането на 
организационната психодинамика в практиката за организационно развитие. 
Първият е, че отсъства една ясна дефиниция за организационно здраве и за 
това какво трябва да постигне психодинамично ориентираното консултиране в 
организационното развитие. В допълнение на този проблем, изглежда, че има 
много различни  мнения за това как психодинамично ориентираното 
консултиране може да е вътрешно съгласувано по отношение на собствените 
си фундаментални постановки за консултативната практика. И накрая, 
съществува твърде голямо многообразие от различни практики за 
организационно развитие, за да се постигне подобна вътрешна съгласуваност и 
да се избегнат потенционално неадекватни практики като анализирането на 
отделни хора в организацията, несистемните интервенции и самозваната, 
дива психоанализа. 
 
5.11. В допълнение на казаното, организационната психодинамика поставя и 
въпроса за прилагането в организационното развитие на теориите за хаоса и 
сложността при осмислянето на странните и изненадващи организационни 
поведения в сложните адаптивни системи на човешките 
организации. Организациите от всички видове и сектори влагат огромни 
ресурси за осъществяването на промени. Но като цяло, постиганите в резултат 
промени твърде често  не оправдават направените инвестиции, а за 
поддържането на всеки малък напредък са нужни непрекъснати инвестиции на 
време и енергия. Дори когато промяната се осъществява, често тя носи със 
себе си и редица непредвидени последици. Докато хората в организациите и 
консултантите по организационно развитие продължават да мислят за 
организациите по същите остарели начини, ние ще продължаваме да не 
разбираме добре организационната промяна, да не предвиждаме точно 
последиците от нея и да не насочваме правилно намесите си в нейна подкрепа. 
Може би с помощта на организационната психодинамика е необходимо 
да проучим собствените си базисни допускания за мястото на отношенията в 
организационното поведение, за неговата организация, за причините за 
организационното поведение и за следствията от него, и за управленския 
контрол на организационното поведение. Необходимо е да проучим как новите 
парадигми на организационната психодинамика, хаоса и сложността могат да 
повлияят за усъвършенстване на собственото ни разбиране на 
психодинамиката на човешките системи. 
 
5.12. В традиционния смисъл хаосът означава пълна липса на ред и случайност 
на случващото се, но в контекста на психодинамиката на човешките системи, 
обаче, хаосът в организационния живот въобще не е лишен от вътрешна 
подреденост и  въобще не е случаен.  В организационната психодинамика 
концепцията за хаоса се използва за описване на поведението на определени 
нелинейни системи, които се държат по странни и непредвидими начини. Във 
всяка хаотична система, една проста съвкупност от начални условия  може да 
породи комплицирани и непредсказуеми резултати. Хаотичните системи са 
частен случай на организационните системи, които определяме като сложни, 



комплексни. Сложните организационни системи също се държат по-
изненадващи начини, но те не отговарят непременно на конкретните критерии, 
описващи хаоса в техническите системи. Най- общо, от гледната точка на 
организационната психодинамика една сложна организационна система може 
да се определи като система, която притежава следните характеристики: 
неопределен брой части (подсистеми); нелинейни връзки между променливите, 
описващи отделните части; механизми за обратна връзка в системата и 
организационно поведение, което може да изглежда случайно, но което може 
да бъде описвано на по-дълбоко, психодинамично равнище - организационно 
поведение, което е непредсказуемо от гледната точка на традиционните 
рационално-технически подходи. 
 
5.13. В природата времето е отличен пример за комплексна система. Дори и 
най-мощния компютър не е в състояние да определи с достатъчно висока 
надеждност конкретно какво ще е времето на дадено място в даден бъдещ 
момент. Компонентите, които влияят върху това какво ще е времето са твърде 
взаимозависими - молекулярните частици в атмосферата си взаимодействат 
при определянето и на температурата, и на налягането и на влажността. Всяка 
промяна в характеристиките им оказва влияние върху вариативността на 
останалите компоненти, но точната връзка между всички показатели остава 
неизвестна. На системно ниво, ние наблюдаваме определени форми 
(патерни) на времето, независимо от фундаменталната им непредсказуемост. 
Горещи и студени атмосферни фронтове, климатични промени, сезонни 
температурни тенденции - всички те са продукт от взаимодействието на 
атмосферните частици и техните по-отделно измерими характеристики. 
 
5.14. Динамичните човешки системи като организациите демонстрират същите 
комплексни адаптивни поведения. Организационната психодинамика 
разглежда човешките организации именно като комплексни системи и прилага 
известното ни за сложните адаптивни системи, - било на математическо или на 
метафорично ниво, -  към поведението и психодинамиката на организациите. 
Целта ни при това е да разберем как функционират организациите като 
човешки системи и да разработим инструменти и техники за подпомагане на 
индивидите, групите и цялата институция в организацията да функционират 
ефективно в своята вътрешна и своята външна среда. 
 
5.15. Организационната психодинамика твърди, че хората винаги си имат 
работа с комплексни, нелинейни системи в живота си в организациите, 
общностите и обществото. Чрез научните методи те съумяват да разчленят 
усложнената организационна система на отделните й части и да ги разглеждат 
и управляват потделно. Този редукционистичен подход към 
организациите (напр. както е при икономическата теория за рационалния 
избор)  не ни позволява да работим с комплексността, непредсказуемостта, 
взаимозависимостта и новопоявяващото се поведение в сложните, нелинейни 
организации. Когато научния метод се оказва недостатъчен за обясняване на 
феномените в тях, някои хора приемат езика на мистиката или магическото, 
пожелателно мислене за алтернатива. Хората, които не могат да 
разберат случващото се в организационното поведение като използват анализа 
на психодинамичните компоненти на системата често изоставят науката и се 
обръщат към мистицизма, спиритуализма или суеверията, търсейки обяснение 



на неразбираемото. Този субективен подход, който потенциално може и да е 
задоволителен на лично ниво, ограничава възможността за примиряване на 
групите с различни мистични и редукционистични убеждения. 
Организационната психодинамика прилага концепциите за хаоса 
и комплексността в своите интервенции за организационно развитие и в 
изследователските си стратегии, за да описва и повлиява системното 
поведение, отхвърляйки редукционистичните стратегии от миналото. Напълно 
възможно е именно  комплексната парадигма на психодинамиката на 
човешките системи да осигури съгласуваност на многообразието от различни 
организационни и управленски модели, които днес са в основата на проектите 
за организационни промени. 
 
5.16.  Понастоящем, изследователите и практиците в областта на 
организационната психодинамика, които използват принципите на 
комплексността при описването на организационното поведение са 
идентифицирали множество патерни в организациите. Един от тях е 
нелинейността на организационната психодинамика. Традиционната 
математика се основава на едно фундаментално допускане: ако ни е известна 
стойността на дадена независима променлива и ако използваме точните 
процедури, можем да определим уникалната стойност на друга интересуваща 
ни зависима променлива. Този постулат е валиден, ако уравнението, 
свързващо променливите е по същество линейно или е част от ограничен 
набор от нелинейни уравнения. Тези математически понятия са 
недостатъчни за описването на сложните, нелинейни системи на 
организационния живот от гледната точка на организационната 
психодинамика. Дори при по-малко комплексните  системи в природата е 
невъзможно да се определи стойността на зависимата променлива при 
напълно известна стойност на независимата променлива. Казано метафорично, 
дадена организация преживява нелинейни психодинамични явления когато 
определен екип в нея започва с описанието на проблем, по който работи и 
достигне до неговото елегантно и ефективно решение накрая - резултатът в 
работата на екипа не би могъл да бъде предвиден на основата на познаването 
на изходното му състояние. При наличието на сложни взаимозависимости в 
комплексните или хаотични системи каквито са човешките организации, точното 
състояние на системата в дадена точка в бъдещето й си остава непознаваемо. 
Учените могат да проучват множество от възможни бъдещета на системата, но 
уникалното й бъдещо състояние  е непознаваемо. На членовете на 
организацията и на техните консултанти по организационно развитие се налага 
да признаят, че една от характеристиките на организационната психодинамика 
е непредвидимостта. В началото на всеки проект за организационна промяна 
е невъзможно да се знаят със сигурност неговите ход, резултати и 
непредвидени фактори. Агентите на промяната и консултантите по 
организационно развитие, които работят в рамките на парадигмата на 
организационната психодинамика, проучват множество възможни бъдещи 
състояния, без да знаят кое точно ще се превърне в реалност за 
организацията. Всеки отделен компонент на организационната система влияе 
върху и е повлияван от поведението на останалите компоненти в 
организационната система.  Учените в природните науки наричат това 
явление  съчетаване или взаимозависимост. Две части от дадена система се 
считат за силно съчетани или взаимнозависими, ако взаимно си оказват мощно 



влияние. Частите от системата са с ниско съчетаване, ако си оказват известно, 
но не силно изразено влияние една на друга. Двете части на системата не са 
съчетани въобще, ако нито една от тях не оказва влияние на другата. 
Често равнището на взаимозависимост в системата определя колко време е 
нужно промяната в една част на системата да се разпространи от нея към друга 
част на системата. В човешките организации, както предсказва 
организационната психодинамика, взаимозависимостта в 
организацията определя скоростта на информационния обмен и ефективността 
на усилията да се реализира промяна на индивидуално, групово и 
организационно равнище. Организационните системи са взаимозависими и 
поведението на всяка отделна част от тези системи действа съвместно 
с поведението на останалите части при създаването на поведението на цялата 
организационна система. Системното организационно поведение е не просто 
сбор от поведенията на отделните части в организацията, а по-скоро ново 
системно поведение, което възниква от взаимозависимите осъзнати 
и безсъзнателни действия и отношения на организационните подсистеми. В 
организациите, това системно поведение ни дава обяснение за случаите, при 
които поведението в дадена група изглежда високосъгласувано, когато 
поведението на отделните нейни членове изглежда напълно произволно.  
 
5.17. Биолозите говорят и за способността на организма да се адаптира към 
средата си като при това запазва своята идентичност, която го отличава от 
нея. Тази двойствена способност се определя като себевъзпроизводство 
(autopoesis). В организациите, както предвижда организационната 
психодинамика, себевъзпроизводството означава, например, че дадена 
корпорация като едно организационно цяло може да продължи да запазва 
неизменна своята идентичност дори когато във времето работещите в нея хора 
идват и си отиват. Всяка комплексна организационна система вмества в себе си 
голям брой различия. Дадена част от организационната система може да се 
различава по някакъв начин от другите части в нея. Областта, в която 
отделните части в организацията са разграничени в обособеността си се 
нарича граница в организационната психодинамика. Границата не е наложена 
отвън на системата, а се формира, става такава поради различията вътре в 
самата система. Границата става точката, областта, в която са фокусирани 
промяната и адаптацията на системата, както даден студен атмосферен фронт 
се превръща в определящия център за системата на времето. Организациите 
изобилстват на граници и тези граници са определящите области за промяната 
и турбулентното поведение на организацията. Конкретни примери за такива 
граници са управленските йерархии в организациите, контактните територии с 
клиентите, географските разпределения, териториите на отделите, 
функционалните различия, образователното и културното разнообразие.  
 
5.18.  Повечето сложни системи предполагат наличието на някаква форма на 
обратна връзка. Обратната връзка описва тенденцията на системата да 
използва собствените си резултати на изхода си за регулиране на входните 
състояния и/или на процесите в системата. Положителната обратна връзка 
усилва изходните резултати, а отрицателната ги ограничава. Механизмите на 
организационната психодинамика функционират именно като системи за 
положителна или отрицателна обратна връзка в организацията. Атестацията на 
даден креативен сътрудник може да послужи за редуциране на креативността 



му (система за отрицателна обратна връзка) или за насърчаване на този 
служител да е още по-иноватовен (положителна обратна връзка). Обратната 
връзка е първичното средство за "контрол" в сложните адаптивни системи като 
групите, организациите и обществата, поради което дизайна на системите за 
обратна връзка в програмите за организационно развитие е с решаващо 
значение за адаптацията и ефективното функциониране на организацията. 
 
5.19. Някои изследователи откриват поразително сходство между структурите и 
функционирането на невронните мрежи на мозъка и организационната 
психодинамика на организацията. Например, комуникационните канали, които 
се използват често укрепват с времето, докато комуникационните канали, които 
се използват рядко отслабват. Когато комплексна система като организацията е 
отворена към своята външна среда, тя може да стане вътрешно по-
дезорганизирана (да се отдалечи от точката си на уравновесяване). В даден 
момент тя  може да се отклони достатъчно далеч от равновесието и спонтанно 
да се реорганизира в нова структура. Това явление в организационната 
психодинамика се нарича самоорганизация. Новата структура, която е 
възникнала в резултат на самоорганизацията се нарича новообразувание, 
което е спонтанно породено в поведението на цялата система. От гледната 
точка на психодинамично подготвения консултант по организационно развитие 
организациите се самоорганизират когато са тласнати достатъчно далеч от 
точката си на равновесие. Спонтанните действия на отделни групи, 
протипостоящите фракции, кликите и групичките на хора в близки лични връзки 
в организацията могат да послужат като нагледни примери за психодинамично 
детерминирана самоорганизация в човешките системи. В една такава сложна 
психодинамична система, една много малка причина може да има грандиозни 
следствия, така че дори най-малките промени в началното състояние на 
дадена организационна система могат да предизвикат сериозни резултати в 
цялата система. Тази извънредна чувствителност към изходните условия 
често се определя с термина "ефектът на пеперудата" - махането с крилца на 
една пеперуда в Хонг Конг може да доведе до ураган по бреговете на Северна 
Америка. Организационната психодинамика отстоява мнението, че в 
организациите има множество доказателства за наличието на ефекти на 
пеперудата - например, когато в организацията безконтролно се 
разпространяват слухове, когато хрумването на един отделен работник се 
превръща в нова и печеливша продуктова линия или когато дори малките 
различия в жизнените стилове и сценариите за живота на колегите в една 
организация се превърнат в деструктивни междуличностни или междугрупови 
конфликти. 
 
5.20. Поради сложността на психодинамичните системи, - каквито са 
всички човешки организации, - е изключително трудно те да се наблюдават и 
да се експериментира с тях в естествени условия. Това е причината много 
учени да използват компютри и сложни невро-символни системи за 
създаването на системни модели на сложните организации. Всъщност, всеки 
член на дадена организация създава свой собствен модел на своята 
организацията в ума си. Тези невро-символни модели симулират и 
интерпретират поведението на реалните сложни организационни системи и 
могат да се използват в организационната психодинамика за наблюдение и 
трансформиране на поведението на сложните организационни системи. 



Консултантите по организационно развитие с психодинамична ориентация се 
стремят към моделиране на организационната психодинамика именно като 
използват разнообразието от различни психодинамични техники за 
организационно развитие. Психодинамичните модели могат да подпомогнат 
консултантите по организационно развитие, давайки им възможност да 
разберат и адаптират неограничения брой модели на хората в  организацията 
за нейното минало, настояще и бъдеще.  
 
5.21. В науката за комплексността с термина "атрактор" се обозначават 
динамичните тенденции на дадена система. Точковият атрактор описва факта, 
че дадена система се движи към едно точно определено състояние. 
Периодичният атрактор описва факта, че дадена организация регулярно 
преминава от едно в друго състояние в известен времеви интервал 
(Перодичният атрактор понякога се нарича и ограничителен цикъл, защото 
поведението на системата не излиза извън границите на атрактора). 
Случайният или "странен" атрактор, който е характерен за сложните хаотични 
системи, описва тенденцията на системата да клъстеризира своето поведение 
в съвкупност от приемливи състояния без нито едно от тях или нито една 
последователност от тях да се повтаря. Организационната психодинамика 
прилага концепцията за "странните атрактори" към организациите. За 
илюстрация, системите от ценности и убеждения на хората в организацията 
могат да функционират именно като странни атрактори. Организационните 
норми, политики и процедури също могат да се разглеждат като изпълняващи 
същата роля в организационното функциониране и в организационната 
промяна. Атракторът на дадена групова система отразява съвкупността от 
личните психодинамични истории на всички индивиди, които са включени в тази 
група. Всички техни интерпретации за живота в организацията могат да хвърлят 
светлина върху поведението на много сложната човешка организация, от която 
са част, без при това нито една от тези интерпретации да е напълно акуратна. 
 
5.22. Какво отличава психодинамично ориентираното консултиране за 
организационно развитие от другите типове мениджмънт и организационно 
консултиране? Организационната психодинамика поддържа мнението, че това 
са уменията на консултанта по организационно развитие да използва трите 
основни аспекта на психодинамичната работа с организацията-клиент и 
нейните подсистеми от индивиди, групи и мрежи на взаимовръзка между тях. 
На първо място, това е умението да се превеждат с разбиране 
безсъзнателните мисли и чувства, на второ - умението да се разбират 
съпротивите и защитните механизми, и на трето - уменията за психодинамична 
диагностика на реакциите на пренос и контра-пренос в консултативния процес 
за организационно развитие. 
 
5.23. Първите два пункта изглеждат прости и самоочевидни, особено днес 
когато много от централните концепции на организационната психодинамика са 
вече популярна част от нашата култура. Първият пункт описва факта, че голяма 
част от човешката мотивация остава извън нашето съзнание и е 
труднодостъпна, защото е ирационална и невинаги съответства на приетите 
социални норми на съзнателните представи, които групите и индивидите в 
организациите, са изградили за себе си. Съответно, вторият пункт изтъква, че 
голяма част от организационното поведение се мотивира от защитите ни срещу 



тревожността, създавани за да ни предпазват от преживяването на страховете, 
които възникват в отношенията ни, в самата работа и в опитите за промяна на 
познатите и установили се модели на поведение и самоорганизация. 
Организационната психодинамика разполага с огромен теоретичен и 
емпиричен материал от работата си с тези явления както на индивидуално 
ниво, така и на нивото на по-големите организационни системи (Eisold, 1996). 
 
5.24. Но нека сега да се насочим към по-подробното разглеждане на третия 
аспект в консултирането за организационно развитие от гледната точка на 
организационната психодинамика - темата за преноса и контра-преноса в 
организационното консултиране. Както посочва още Greenson (1967), реакциите 
на пренос са по същество безсъзнателни, макар, че някои техни аспекти могат 
да бъдат осъзнавани: човек може да осъзнава, че реагира странно или свръх-
тревожно в дадена ситуация, но да не осъзнава смисъла на това свое 
поведение. Но независимо от това дали реакциите на пренос са съзнателни 
или не, те винаги присъстват в една или друга степен. "Проективната 
идентификация" като друга концепция, описваща как организациите, групите и 
отделните хора в тях проецират върху другите собствени нежелани страни и 
характеристики, е другия концептуален инструмент за психодинамично 
ориентирания организационен консултант, който му позволява да схваща 
смисъла на мощните и смущаващи преживявания в присъствиято на клиента 
му. Ако бъде правилно разбрана, проективната идентификация може да 
послужи за източник на богата информация за организационната система, с 
която се ангажира консултанта. По-съвременните възгледи подчертават 
повсеместното присъствие на преноса и контра-преноса във всички видове 
организационни отношения. Никой не е неутрален и освободен от действието 
на своите предварителни допускания и предиспозиции; всички възприятия са 
пречупени през призмата на миналия опит, и в резултат на това както 
организационния консултант, така и клиента му - също като психоаналитика и 
неговия пациент, - показват тенденция към съвместно възпроизвеждане на 
ситуации, които са им познати и пресъздават отношенията и конфликтите, 
които те са готови да преживеят. В традиционната диадична психоанализа за 
описването на тази ситуация се използва концепцията за "интерактивната 
матрица" (Greenber, 1995). При работата с организациите Ehrlich et al. (1996) 
предлагат да говорим за "поле на преносите" или "трансферентно поле". 
 
5.25. Трансферентното поле на консултирането за организационно развитие 
включва всичките неосъзнавани сили, които действат между хората в една 
социална общност, в която се влагат емоции. Независимо дали в това поле на 
преноси и контра-преноси действат мощни проективни идентификации или по 
един или друг по-незабележим начин се пресъздават минали отношения, 
винаги в него има неизвестни предварително оформени в миналото представи, 
очаквания, фантазии и страхове, които обагрят текущите отношения, Преносът 
и контра-преносът винаги присъстват и са неотменна част от всяко отношение. 
Да се мисли за тях, по същество, означава да се осмисля същността на 
отношенията като се отчита значението, което всяка от страните в отношенията 
имат една за друга. А това е един винаги подходящ въпрос, който можем да си 
поставим и при консултирането, нали? 
 
Уважаеми дами и господа, 



Уважаеми колеги и гости, 
 
5.26. Нека се спрем на началото на консултативните отношения с една 
организация-клиент. За да се справят с трудностите при установяването на 
отношения с взискателните и тревожни клиенти, някои от психодинамично 
ориентираните консултанти по организационно развитие са на мнение, че е 
необходима известна идеализация на консултанта. Clark (1995) и  Sturdy (1997), 
например, твърдят, че е жизнено важно консултантът по организационно 
развитие да създава положително впечатление и дори, както те твърдят, да 
има непрекъснат контрол и да създаде климат на зависимост в началото на 
консултативния процес. Това може да се разглежда и като нова версия на 
Фройдовия "неизбежен положителен пренос", разглеждан в някои случаи като 
изходна предпоставака за индивидуалната психоаналитична работа. Но, както 
коментират редица психоаналитици дори и в консултативния кабинет, подобен 
възглед за отношенията между аналитик и пациент е опростенчески и често 
подвеждащ. Психоаналитикът може да се подведе и да игнорира значимите 
скрити страхове и враждебност на пациента. Това е още по-валидно в сложната 
ситуация на една организация. Подобен подход може като цяло да създаде 
фалшиви взаимни очаквания. 
 
5.27. Нека разгледаме типичния процес на наемане на един консултант по 
организационно развитие. Свръх-заетите корпоративни мениджъри, намиращи 
се под напрежение, искат и настояват за бързи, прецизни резултати. В 
повечето случаи, проблемът, за който търсят помощ е засилил тревожността 
им. Те оказват натиск върху консултанта по организационно развитие да 
произвежда резултати, както те самите са под натиск да призвеждат резултати, 
и както те оказват като мениджъри натиск върху своите сътрудници да 
произвеждат резултати. Те често разглеждат признаците за колебание, 
предпазливост и дори внимателното обмисляне от страна на консултанта като 
сигнали за несигурността и некомпетентността му. Мениджърите гледат на 
приемането на заявката им при ограничена информация като добър знак за 
доверие и увереност на консултанта. Естествено, много консултанти по 
организационно развитие биха желали да удовлетворят подобни очаквания и 
да създадат впечатление за това, че имат пълен контрол. Много консултанти по 
организационно развитие, на практика, рекламират своите предишни резултати 
и считат представянето на историята на успешните си проекти за важен 
маркетинг инструмент. Имената на доволните им клиенти и кратките 
препоръчителни коментари се представят подредено в брошурите на 
консултантските фирми и в автобиографиите на частно практикуващите 
консултанти по организационно развитие. 
 
5.28. Консултантите със специализирана психодинамична подготовка трудно се 
вместват в тази картина. Обучени да запазват неутралитет, да застават в 
позицията на наблюдатели, които са относително сдържани при началното 
ангажиране с клиента, психодинамично подготвените консултанти по 
организационно развитие се чувстват странно и не на мястото си в подобна 
ситуация. Тяхната подготовка и обучение им дават нужните познания, за да 
знаят, че нещата никога не са такива, каквито изглеждат; че работата със 
скритите и сложни процеси в организациите рядко протича гладко. Да се 
рекламираш, да се опитваш да се продадеш на клиента, или просто да 



обещаваш резултати предварително, често може да породи чувства на вина и 
срам, усещане, че си склонен да примамваш и дори да си неетичен към 
клиента. 
 
5.29. Консултантите по организационно развитие често са канени за 
събеседване от различни топ-мениджъри, мениджъри в отделите "Човешки 
ресурси" и от други представители на организациите като всеки от тях може да 
има различни, влизащи в конфликт възгледи за това как да се представят 
проблемите пред консултанта и какво точно се иска от него. Често тези 
конфликти са неизказани и трудни за долавяне. Във всеки случай, една или 
друга форма на пренос е в действие в тази ситуация. Попаднал под кръстосан 
огън, консултантът по организационно развитие често няма какво друго да 
направи освен това да се прави, че не забелязва прикриваните реални 
проблеми в организацията - и без съмнение, точно това и се случва много 
често. Тогава организацията успешно е предотвратила консултацията, 
възпроизвеждайки конфликтите си още преди същинското започване на 
консултативния процес. Напреженията и предварително оформените нагласи и 
концепции са неизбежни особено в началото на консултациите. Мениджърите 
използват консултантите да помогнат на кариерата си, а консултантите често се 
инвестират в правенето на "добри" или "успешни" консултации. 
Всяко задълбочаване в действителността може да е разрушително за подобни 
кариеристични намерения. И това е случая при най-добрите възможни 
обстоятелства. Нещо повече, нарцистичните мениджъри (Czander, 1993) 
всъщност изискват мощни идеализации. Мениджърите, които работят в 
организации с нарцистична корпоративна култура, в която се идеализират 
формалната власт и авторитета, търсят да работят с един идеализиран от тях 
консултант по организационно развитие - някой, който им се струва съпоставим 
и подходящ за екзалтирания статус на самите тях като негов клиент. Това 
тласка консултанта по организационно развитие в предопределената му от 
клиента роля. Работейки в подобни организационни култури, консултантът 
обичайно се поставя в странната позиция на удовлетворяващ нереалистични 
очаквания. Тогава не е необичайно консултанта да бъде идеализиран като 
спасител от една прослойка в организацията и демонизиран  като злодей - от 
друга. В подобни обстоятелство има ли въобще смислено основание да се 
подкрепя каквато и да е идеализацията на консултанта? Консултантите по 
организационно развитие, които използват адекватно организационната 
психодинамика, както и мениджмънт консултантите, са изправени пред 
множество противоречия в началните събеседвания. Но при навлизането си в 
организацията-клиент, те имат съществените предимства на уменията си да 
обръщат внимание на сложната, изменчива и понякога изпълнена с 
противоречия динамика на този процес. Те са наясно от самото начало, че 
предлагат на клиента един дълбинно-разравящ и неясен процес, който много 
клиенти не разбират, а и не желаят. Но, в контраст на другите консултанти, те 
имат на разположение сложноустроен и гъвкав инструментариум, който дава 
резултати там, където другите се провалят. Те са наясно не само с това как 
действат преноса и контра-преноса в консултативните отношения, но и с това 
как да използват като консултанти това разбиране на психодинамичните 
фактори в консултативните отношения за подобряване на работата си с 
организацията-клиент. 
 



5.30. Организацията-клиент представлява едно мозаячно трансферентно поле -
 поле от преноси.  На първо място, тук са налице безбройните индивидуални 
преноси каквито има във всяка система от човешки взаимоотношения. Още 
Durkin (1964) предлага да се разглеждат преносите, които се пораждат от 
самата структура на организацията с нейните различни нива на оторизация и 
диференцирани организационни статуси; от сложната система от роли и ролеви 
отношения в организацията. Групите в организациите също подбуждат 
вътрешни преноси между своите членове; съществуват мощни преноси както 
вътре в групите, така и между тях. Реакциите на пренос са също така 
провокирани от самата организационна култура, от историята, ритуалите, 
традициите и нормите в организацията, а също така и от изискванията в 
организацията да се изпълняват определени функции и задължения, да се 
реализират едни или други работни задачи. Тези реакции - част от тях 
осъзнавани, но в повечето случаи - неосъзнавани от хората в организациите, - 
се премесват, сблъскват помежду си и понякога експлоадират в различни 
конфликти, което налага да се използват психични механизми за защита и 
изопачаване на действителността в организацията. Понякога преносите са 
непосредствено свързани с трудовата дейност, но по-често те са асоциирани с 
по-дълбоко заровените, скрити преживявания или травми, които се събуждат и 
възпроизвеждат от организационните обстоятелства. За психодинамично 
ориентирания консултант всяка интервенция за организационно развитие е 
наистина многомерна намеса в тази екологична система на организацията-
клиент. 
 
5.31. Точно както всеки отделен човек може да се разглежда като сложна 
смесица от преносно наситени и реални отношения, рационални и ирационални 
възприятия и поведения, така и организацията-клиент като едно цяло може да 
се разглежда като мрежа от постоянно променящи се рационални и 
ирационални сили. Подготвеният психодинамично организационен консултант 
изхожда от позицията, че във всички организации има както съзнателни, така и 
безсъзнателни дисфункционални сили, които пречат за ефективното 
функциониране на организационната система. Това разбиране има своята 
теоретична основа в концепциите за съществуването на стабилни патерни в 
трудовата дейност, поведението, влаганите усилия, самоорганизацията и т.н., 
които са продукт от баланса в силовото поле на тези динамични сили, които 
или подпомагат или пречат на ефективното функциониране на системата. 
Консултантът по организационно развитие се кани в организацията именно 
защото силите, които възпрепятстват или блокират ефективното и ефикасно 
функциониране на организацията са станали твърде мощни. Ето защо, 
задачата на консултацията за организационно развитие е не да доставя и 
добавя допълнителни ресурси към наличните ресурси на организацията per se, 
а да укрепва и усилва собствените възстановителни, оздравителни тенденции в 
организацията и да я подпомога в редуцирането на влиянието на факторите, 
които възпрепятстват оптималното системно функциониране. 
 
5.32. Позволете ми накратно да се спра на някои от типичните проблеми с 
преноса и контра-преноса, свързани с провала на консултативните проекти. 
Един от най-често срещаните проблеми е този, че консултанта по 
организационно развитие емоционално "попада в плен" на една част от 
организацията-клиент или на отделен нейн представител, с който консултанта е 



успял да установи по-специални отношения. Това го заслепява и му пречи да 
забележи жизненоважни страни във функционирането на по-голямата система,  
което в крайна сметка може да доведе и до това, че той започва да действа по 
начини, които се оказват деструктивни. Консултантът по организационно 
развитие може да се окаже, например, неудобно свързан с група, която е 
използвана в организацията като изкупителна жертва или е възприемана като 
източник на проблеми и трудности. Получавайки работата да помага на 
членовете на тази група "да се поправят", консултантът може да избере да се 
бори от името на групата срещу несправедливите проекции или да ги приеме, и 
да подкрепи проекциите и обвиненията спрямо членовете на групата, 
потвърждавайки техните недостатъци. И по единия, и по другия начин, 
консултантът при това се лишава от възможността да внесе нова гледна точка 
към съществуващия конфликт в организацията. Друга типична трудност 
възниква когато консултантът по организационно развитие установи, че е 
използван от изпълнителния директор за съобщаването на лошите новини на 
даден подчинен или на някое от звената в организацията. Предлагайки 
"помощта си" в тези обстоятелства, консултантът се превръща просто в 
средство за прицелване на обвиненията. 
 
5.33. Друг често възникващ проблем за консултантите по организационно 
развитие е свързан с трудностите при получаването на достъп до дълбоко 
заровените отрицателни чувства в организацията-клиент. При наемането на 
консултанта от мениджърската констелация на организацията, например, и 
двете страни могат негласно да се съюзят за защита срещу негативните 
реакции на пренос от страна на останалата част от персонала. За илюстрация 
представете си една водеща консултантска фирма, която започва 
консултативен проект, без да си дава сметка, че служителите и работниците 
във фирмата-клиент са разстроени от самото й присъствие в организацията им. 
На повърхността изглежда, че на консултантите се сътрудничи и те изглежда 
сякаш имат дори пълна подкрепа от служителите и работниците, особено в 
самия край на работата си по проекта. Негативните емоции на служителите и 
работниците се обсъждат неофициално, в частни разговори с тях, но 
консултантите продължават да не забелязват, че официалното положително 
поведение на същите служители и работници е само една маска. 
Консултантската фирма си тръгва от фирмата-клиент с фанфари, а 
мениджърската констелация я засипва с похвали и благодарности за добре 
свършената работа. Година по-късно почти нищо не се е променило в 
организацията и служителите й си я "карат по-старому". Мениджърската 
констелация продължава да възприема, че парите за консултантските услуги са 
били добре похарчени. 
 
5.34. Да разгледаме още един пример за това как реакциите на контра-пренос 
могат да заслепят консултанта и да му попречат да види сложността на 
действителните проблеми в системата на организацията-клиент. Директорът на 
голяма консултантска фирма, кото специализира в областта на реинжинеринга 
на бизнес процесите получава заявка за консултации от изпълнителния 
директор на голяма производствена компания. След взаимното им представяне 
и обяда им, изпълнителният директор наема консултантската фирма. 
Директорът на консултантската фирма, убеден, че това ще е една обичаен 
консултантски проект, инструктира екипа си да свършат работата си както са 



правили и преди като накарат служителите във фирмата-клиент да попълнят 
въпросници, чрез които да се диагностицира компанията. Нито директора, нито 
екипа от консултанти се срещат със служителите на организацията-клиент и в 
резултат на това те не забелязват конфликтите между мениджмънта и 
работниците и това, че във фирмата се надигат активни профсъюзни действия. 
Работниците, които гледат на консултативния проект като на част от опитите да 
се съкрати фирмения персонал и да се пренесе трудовото натоварване върху 
оставащите след съкращенията работници, попълват въпросниците си с 
намерението да заблудят консултантите. В резултат, разбира се, 
консултациите се провалят. 
 
5.35. Понякога контра-преносната слепота може да е спрямо цялата система на 
организацията-клиент и да доведе консултанта по организационно развитие до 
масивни грешки. Представете си, например, консултант, който получава 
обаждане от директора на отдел "Кадри", който си "търси консултант". 
Корпорацията има пари определени за консултации и мениджърите в нея са 
решили да ги използват за провеждането на 4-дневен ретриийт, който да се 
проведе в известен курорт. В действителност, "ретрийтът" е едно извинително 
кодово название за една търсена допълнителна ваканция. В предходните пет 
години компанията е привличала консултант, но след един уикенд-ретрийт с 
него компанията рационализира преживяванията си и колективно отсъжда, че 
той не е бил "добър". Новопоканеният консултант, който не е изцяло сляп за 
възможността това отново да се случи и с него, се колебае дали да приеме 
задачата, осъзнавайки, че клиентите може би планират как да 
прекарат времето на ретрийта в различни, продължаващи до среднощ партита 
и след това да решат, че консултанта нищо не знае. Високият хонорар, разбира 
се, е атрактивен, а ваканционното селище - много приятно, и консултантът се 
самонавива, че с него нещата ще протекат по по-различен начин. Той приема 
да свърши работата, Проектът се проваля по ужасен начин и консултантът 
остава с парещо чувство за вина за това, че приел големия хонорар. По-късно 
той споделя, че чувствата му, че ще може се справи успешно, са се породили, 
когато е чул, че предишните консултации са се провалили. Тези грандиозни 
чувства за собствено превъзходство са замъглили обективността му: той 
отхвърля предпазливостта си и се втурва да посрещне предизвикателството. 
Както ни показва този пример, често за самият консултант по организационно 
развитие е много лесно да се превърне сам в изкупителната жертва или казано 
по друг начин - да се предложи на организацията като някой външен за нея, 
който може да бъде обвиняван за собствените й провали. Лесно е да се 
разбере защо. Често е по-лесно да се привлече някой, с когото организацията 
няма дългосрочни връзки и той да се освободи без съществени последици като 
в хода на този процес се отклони вниманието от потенциалните вътрешни 
виновници за състоянието на нещата в организацията. И наистина, ще е 
справедливо да  отбележим, че почти всички организации-клиенти - също както 
и повечето пациенти,  - са напълно амбивалентни спрямо приемането на 
помощта, от която те знаят, че се нуждаят. Те се страхуват от промяната и кой 
е по-лесно да обвинят за провала си да я осъществят безболезнено и успешно, 
ако не консултанта? 
 
5.36. Основното затруднение на повечето консултанти по организационно 
развитие, обаче, е свързано с трудностите при разкриването и работата с 



начините, по които организацията-клиент е единна, понякога напълно 
интегрирана относно дълбоко затвърдените и устойчиви във времето 
убеждения на хората в нея за това как са се правили и как трябва да се правят 
нещата в тази организация. Тези убеждения са дълбоко уседнали в склада от 
преживявания, методи, митове и ценности на хората в организацията. Те се 
проявяват в отделни събития и символи; а с времето се институционализират в 
системи от вярвания и модели на поведение. Подобни споделени желания и 
преживявания се комуникират от членовете на организацията и с консултанта. 
Те могат да са изразени като мощни изисквания, пазени от съзнателни или 
несъзнавани защити, или просто да се представят като рутинизация на идеите 
или на конкретните поведения, които се приемат за самоподразбиращи се в 
организацията. Както в единия, така и в другия случай, обаче, "колективното 
желание" в организацията-клиент изпълнява своята защитна задача, 
функционирайки като рамка за удържане на тревожността, свързана със 
събитията в миналото, настоящето или въображаемото бъдеще на 
организацията. 
 
5.37. Да се разбере фунцията, която изпълняват тези защитни и рутинни 
поведения е важна част от диагностичната работа на психодинамично 
подготвения консултант по организационно развитие. Вижте следния казус: 
консултант по организационно развитие приема да консултира организация, 
която гледа на себе си като на " семейство" и която в същото време бързо се 
разраства. Той е привлечен, за да интегрира новопостъпилите служители и да 
се опита да възроди семейния климат, който е започнал да изчезва с бързото 
разрастване и с промяната на ролевите отношения между служителите в 
организацията. Консултантът приема заявения проблем, всъщност, 
"колективното желание" да се запази семейния климат, и без да обмисли 
внимателно ситуацията пристъпва към интервенции. Консултантът планира да 
използва техники за групова работа и дейности за организационно развитие, 
насочени към повишаване на чувствителността на хората в организацията един 
към друг и към "отваряне" на комуникативния процес и засилване на 
интимността помежду им. Но служителите в компанията бързо отхвърлят 
интервенцията му и колективно го "сритват" още след първата едночасова 
сесия. Ако консултантът по организационно развитие бе завършил 
диагностичната си работа и бе анализирал колективните желания на 
организацията-клиент в дълбочина, той би осъзнал, че служителите в 
организацията са се нуждаели от това да го отхвърлят. Осъзнавайки и 
признавайки, че "старият семеен климат"  вече не работи, служителите в 
организацията остават напълно амбивалентни спрямо нуждата си да се 
откажат от него. Приемайки, от своя страна, заявения проблем като 
действителен и тласкайки хората в организацията към възстановяването на 
традиционния "семеен климат", консултантът става жертва на 
предположенията си, че те не знаят, че тази цел е станала вече безсмислена и 
не проучва това, което те вече знаят. Като го отхвърлят, от една 
страна, служителите на организацията отхвърлят една остаряла гледна точка 
за същността на проблемите, пред които са изправени като безсмислена 
перспектива, свързана със стария начин на управление. От друга, отхвърляйки 
консултанта, те запазват и подкрепят  мениджмънта на организацията. 
Убивайки символично консултанта си, те запазват организационното 
"колективно желание" поне за момента. И всичко това обслужва две функции: 



избягва се конфронтацията с проблемите за промяната, които реално стоят 
пред тях, и  се реализира колективна дейност, която сплотява и новите и 
старите служители в пресъздаването на илюзията им, че те все още са 
семейство, което може да действа задружно. 
5.38. Психодинамично ориентираният консултант по организационно развитие 
следва да подхожда към всеки казус с два въпроса наум. Първо, защо съм 
избран? И второ, какво знам за организационната психодинамика свързана със 
заявения от организацията-клиент проблем или - както вече ние можем да го 
формулираме, - защо в организацията-клиент са избрали именно 
заявявания проблем да представлява същинската организационна дилема? 
Това ни разбиране никога не може да е оформено напълно още в самото 
начало на консултативния процес и поради тази причина е съществено да 
договорим една диагностична фаза на консултацията преди да предлагаме 
каквито и да са други стъпки. 
 
5.39. Представете си един такъв пример - консултант по организационно 
развитие пристига в организация-клиент, за да се срещне с нейния 
изпълнителен директор и да обсъди с него потенциален консултативен проект. 
След като е настанен в зле обзаведената приемна, той изброява 25 служители, 
които на бърз ход влизат и излизат от малка стаичка в съседство, за да си 
налеят кафе. След половинчасово чакане той си мисли: много кофейн и 
нелюбезен изпълнителен директор.Той също така отбелязва, че нито един от 
служителите не го и поглежда въпреки, че е седнал на доста видима позиция. 
При влизането му в кабинета на изпълнителния директор, той е посрещнат от 
висок, слаб и атлетичен на вид мъж, който почти прескача бюрото си, за да го 
посрещне. Мениджърът говори на висок глас, забързано и отривисто. От 
неговата страна на бюрото му е закачен миниатюрен баскетболен кош над 
кошчето за отпадъци, а на бюрото централно е разположена огромна чаша за 
кафе с надпис "Може да прескача високи сгради" (очевидна препратка към 
Супермен). По време на 45-минутния разхвърлян разговор изпълнителният 
директор отговаря на три телефонни обаждания и на две прекъсвания от 
служители, които го търсят за нещо. Преживявайки целия офис като 
хиперактивен, консултантът вече въобще не е изненадан, когато 
изпълнителния директор заявява проблема, за който се търси консултация като 
"неспособността ни да се фокусираме и следваме собствения си стратегически 
план". Консултантът отказва да се ангажира с консултацията и по-късно, 
попитан защо, той отговаря просто: "Никой не ми предложи чаша кафе." 
 
5.40. В този казус диагностичната фаза на консултацията е изключително 
кратка и относително лесна. Но това не винаги е така. Интерпретацията на 
поведенията, артефактите и символите помага на консултанта по 
организационно развитие да разбере смисъла на заявения проблем и да 
прецени потенциала за промяна. Първоначалната диагностика дава 
възможност на консултанта да разбере същността и дълбочината на заявените 
от организацията-клиент проблеми, а също така му помага да определи какви 
са шансовете за успех на проекта. В по-горе представения казус консултантът 
стига до заключението, че културата на организацията, от изпълнителния й 
директор надолу, не допуска каквато и да рефлексивност - рефлексивност, 
която би била от съществено значение за успеха на всяка една консултация. 
Работата върху капацитета на организацията да се съсредоточава би 



изисквала съществени усилия и ангажименти, каквито консултанта не намира 
признаци, че изпълнителния директор би искал и могъл да поеме. Някои 
психодинамично подготвени консултанти по организационно развитие не само 
осъществяват две фази в консултативния процес, но сключват и два отделни 
договора 
- един диагностичен договор, и един договор за консултантските интервенции. 
В описания случай консултантът стига бързо до диагноза и решение. Много 
консултанти, обаче, отделят повече време и усилия за диагностичната фаза, 
отколкото за самите интервенции именно защото точната диагностика е 
съществена за успеха на консултативната работа. 
 
5.41. Има три причини, поради които в организационната психодинамика 
ударението се поставя върху диагностиката. Най-очевидната, разбира се, е, за 
да се постигне по-добро разбиране за същинската природа на действителните 
проблеми в организацията-клиент. Втората причина е, за да се разберат 
съзнателните или безсъзнателни реакции на пренос на клиента спрямо 
консултанта: както вече видяхме акуратното им разбиране може да ни спести 
това да си имаме работа с объркване на целите на консултацията, което може 
да саботира каквата и да е възможност за успешна консултация. И третата 
причина е, за да се постигне задълбочено разбиране за същинските 
"колективни желания", заложени в заявения проблем и за силите, които би 
трябвало да се мобилизират в организацията, за да се постигне съществена 
организационна промяна. 
 
5.42. Ключът към успешната консултация е да си в състояние да откликнеш на 
"реалния", скрит проблем на организацията-клиент - проблем, който 
консултантът е в състояние да установи напълно едва в хода на 
диагностичната фаза на процеса, като в същото 
време удовлетворяваш желанието и потребността на организацията-клиент да 
разгърне своя реален, вътрешен потенциал да го реши.  Това не означава, че 
организацията-клиент не може да бъде предизвикана да се конфронтира с 
някои от най-скъпите си допускания, а че консултанта по организационно 
развитие и организацията-клиент трябва едновременно и заедно да стигнат до 
решението да работят по някои от колективните чувства и желания в 
организацията. Ефикасността на интервенциите на организационната 
психодинамика е пряко свързана с капацитета на консултанта 
по организационно развитие да отделя това, което като символично 
съдържание е включено в  "колективното желание" и да се намесва по начини, 
които възстановяват капацитета на хората в организацията да се справят с 
действителността на собствената им работна ситуация. "Колективното 
желание", както отбелязах и по-рано, вмества в себе си и потенциала на 
организацията за растеж и развитие. Всеки консултант, влизайки в 
организацията-клиент, следва да се разглежда както от служителите, така и от 
мениджърите в нея като обект, който носи "нещо добро". Това е 
ключовият компонент в началото на всяка интервенция. Казано простичко, 
консултантът по организационно развитие следва да е въплъщение на 
надеждата. Организационната психодинамика вижда в това мощта на 
положителния пренос - привличането на "добри консултанти" е благотворно за 
преноса въобще. 
 



5.43. Докато не е формулирал отговори на "защо"- въпросите си към заявения 
от организацията-клиент проблем и не е разкрил вторичните облаги на клиента 
от заявяването му, консултантът по организационно развитие въобще не може 
да е сигурен дали интервенциите му за организационно развитие ще 
помогнат на организацията-клиент да постигне необходимото разбиране за 
промените, от които се нуждае и да се погрижи за смущенията във 
функционирането си в бъдеще.  Първостепенната задача на психодинамичното 
организационно консултиране е да се подобрят ефикасността и ефективността 
на организацията-клиент. Силата ни е в това, че предлагаме на организацията 
процес на рефлексия и задълбочено проучване, а не просто "бързи готови 
решения"; процес който ангажира организацията-клиент с това да мисли за 
себе си. Ако организацията-клиент не може да се ангажира с този процес, ако 
тя се нуждае от "външни експерти", които да идеализира, ние следва да 
приемем, че може би не сме подходящите за тази работа консултанти. 
Понякога  дадена организация трябва да премине през няколко неуспешни 
консултантски проекта, за да пожелае да започне работа с консултант по 
организационно развитие, който работи наистина задълбочено и по-смело 
разкрива действителните й проблеми. В тези случаи, ние имаме предимството, 
че знаем предварително, че заявения от организацията-клиент проблем е 
всъщност много по-сложен и труден за решаване, отколкото е изглеждал само 
на повърхността. Ние бихме имали също така и предимството да разполагаме с 
допълнителните сведения от по-рано провалилите се консултации. И още нещо 
важно, мениджмънта на организацията-клиент може да е по-мотивиран да се 
ангажира в работата си с нас. И можете да сте сигурни, че това няма просто да 
е по-трудна работа, а... професионално много по-интересна и носеща повече 
удовлетворение и резултати работа! 
 
Край на Лекция 5.  
 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
6. ШЕСТА ЛЕКЦИЯ 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 

 
6.1.  Рационално-техническата ориентация (Carr, 1989) насърчава мениджърите 
и администраторите да разглеждат организациите абстрактно, откъснато от 
средата им, а ролите си на мениджъри и администратори - като роли на 
отговарящи за контролирането на всички смущения в статуквото. Бюрокрациите 
са, разбира се, архетипът на тази ориентация. Организацията се 
възприема преди всичко като механизъм за контрол. Акцентът при това е върху 
формалните й аспекти, върху правилата и регулацията. На хората се гледа 
като на атомизирани, пасивни и рационални в своите реакции: а от преценката 
на крайните организационни резултати се изисква тя да се основава на 
критерии за техническа (икономическа) ефикасност. В този "идеален тип" 
организация, основанията за предприемане на организационни промени се 
разглеждат като предимно външни спрямо организацията или налагани от 
външни фактори. Добре запознатите с теориите за организацията в социалните 
и организационни науки веднага разпознават в тази рационално-
техническа ориентация на моделите за организационно развитие произхода й 
от мирогледа на структурния функционализъм. Този мироглед вдъхновява и 
ангажирането с позитивизма на естествените науки и с използването на 
органични метафори в организационния анализ и практиката за организационно 
развитие. 
 
6.2. Има и алтернативни възгледи, обаче, те са донякъде оставяни в сянката на 
доминантната парадигма на структурния функционализъм и рационално-
техническата (икономическа) ориентация, насърчавана от него. Един от тези 
алтернативни възгледи идва от теорията за критичния анализ, която предлага 
една диалектическа ориентация на организационния анализ и 
управлението/администрацията на организационната промяна. Този възглед е 
оформен, до голяма степен, в работата на Франкфуртската школа, която се 
застъпва за идеята, че чрез използването на диалектическата логика човек 
може да постигне критично самоосъзнаване.   Тази  - алтернативна на 
формалната логика, - диалектическа логика дава и насоки за дейността на 
човека, цели постигането на просветление и води, по същество, до 
очовечаване и еманципация. 
 
6.3. В днешната лекция ще обсъдя организационната психодинамика, с която се 
сблъскват мениджърите и консултантите, когато приемат подобна 
диалектическа ориентация в своята работа. Ще направя това в контекста на 
обсъждането на организационната психодинамика, която осъзнаваме когато 
разглеждаме организациите като територия за индивидуален и колективен 
катарзис - една важна, но до голяма степен пренебрегвана тема. 
 
6.4. Диалектиката е алтернативна форма на теоретизиране, идваща да 
преодолее ограниченията, които ни налага конвенционалната, формална 
логика. Традиционният възглед приема, че А = А. А в същото време не може да 



е не-А. Диалектиката, без да отрича това, обаче, ни казва, че нищо не е просто 
тъждествено на самото себе си и самодостатъчно. Според нея нищо 
конкретно и реално не е просто позитивно. Нещата, които са само позитивни и 
са само това, което са, са абстрактни и мъртви. Всички реални неща са част от 
свят на взаимодействия; всичко е в постоянна динамика. Всички реални неща 
съществуват динамично, а именно в процес на движение и са, по същество, 
взаимосвързани в този процес с другите реални неща. Диалектиката също така 
твърди, че всички конкретни неща са вътрешнопротиворечиви. Реалността е 
изтъкана от противоречия (според диалектиката в едно реално нещо са 
заложени и собствените му отрицания - така, отрицанието на "А", което иска да 
заеме неговото историческо място не е просто "не-А", а "В", "С", "D" и т.н.). 
Синтезът на тезата и антитезата е една нова работна реалност, която включва 
в себе си противоречията, а не ги снема и отстранява. Синтезът е разбирането 
за единството между две намиращи се в борба противостоящи, което им 
позволява да съществуват едновеременно. Възниква естествено въпросът, в 
каква форма тази динамика може да бъде видяна в трудовите организации, как 
се разбира тази динамика и как тя оказва влияние върху ролите на 
мениджърите и консултантите по организационно развитие. 
 
6.5. През 1977 г. J.K. Benson (1977,стр.3) от Университета в Мисури-Колумбия 
пише станалата по-късно по думите на Watkins(1985, стр.29) "всеизвестна" своя 
статия за влиятелното списание Administrative Science Quarterly. В нея той ни 
призовава да започнем да разглеждаме организациите през призмата на 
диалектиката. За Бенсън диалектиката "поради това, че по същество 
е процесуална гледна точка, се фокусира върху измерение, което понастоящем 
липсва в мисленето за организациите". Диалектиката се разглежда от Бенсон 
именно като начин да се открие анализа на процесите, чрез които хората 
в организациите "изграждат и стабилизират сферата на рационалното и 
процесите, чрез които тези сфери на рационалност се разрушават". Бенсон 
също така предлага този диалектически анализ да се разглежда като 
основаващ се на четири фундаментални принципа. Те са следните: 

1. хората са постоянно в процес на конструиране и реконструиране на своя 
групов, организационен и социален контекст; 

2. организационните и социални явления следва да се изследват рационално 
като част от по-голямото цяло, в което има множество взаимовръзки; 

3. социалните и организационни устройства са точно това, съзнателни и 
безсъзнателни психодинамични конструкции, включващи в себе си 
латентните възможности за трансформация, които се осъзнават чрез 
вътрешната противоречивост на тези социални подредби; и 

4. приемайки ограниченията и възможностите на текущите социални и 
организационни устройства, решаващо е ангажирането с практиката на 
непрекъснатото им развитие (Вж Benson, 1977, стр. 4 - 7). 

6.6. Поканата организациите да се разглеждат през призмата на диалектиката 
изисква мениджърите и консултантите по организационно развитие да приемат 
една различна, психодинамична ориентация в работата си. Като престанат да 
се концентрират върху контрола и като отхвърлят идеята за организацията като 
"нещо" (т.е. като предмет), мениджърите и консултантите по организационно 
развитие следва да преосмислят своите роли (а същото трябва да направят и 



всички останали в организациите) като процесуални роли на въвлечени активно 
в един непрекъснат динамичен процес на трансформации, върху който те 
въздействат и в който, върху тях се въздейства.  Този процес на 
трансформации е такъв, че мениджърите и консултантите по организационно 
развитие не просто осъзнават диалектическите отношения между 
организационните образувания и действащите лица, но и се отнасят критично в 
преценката си за възможностите им да изпълняват работните си задачи. Част 
от ролятата на мениджърите и консултантите при това става непрекъснатото 
преизграждане на  установените социални форми на организираност и 
постоянното очакване да се появи отрицанието им, изискващо от тях да 
работят със смущенията и напреженията, които то поражда. Wilson (1985, 
стр.139) заявява: "Мениджмънтът.. е едно диалектическо взаимоотношение 
между хората, чиито роли се изменят от една част на системата в друга, и 
които остават отворени за диалог и дискусия в постоянната си съпричастност 
към грижата за публичните неща". Бихме могли да продължим и да направим 
още една стъпка в открояването на това как ориентацията на мениджъра и 
консултанта би се променила, ако те започнат да гледат на организациите през 
призмата на диалектиката, обаче, други преди нас вече са го направили 
подробно (Carr, 1989; Walkins, 1985). Това, което до голяма степен остава в 
сянка в разгледания призив да се "гледа през призмата на диалектиката", "да се 
участва в диалога" и "да се водят критични дискусии", е фактът, че при подобен 
подход действа значителна организационна психодинамика, която 
мениджърите следва да осъзнават и да бъдат тренирани за работата си с нея. 
 
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
6.7.  Да си представим, примерно, че от един диалектично и психодинамично 
подготвен мениджър се иска да осъществи промени в предоставянето на 
определен тип социални услуги, за което е доказано, че е неефективно и 
което е станало за присмех в общественото пространство. От този човек също 
се очаква да управлява процеса на промяна в контекста на текущите очаквания 
за разширено участие на общностите и демократичните институции във 
вземането на решения. Каква ли организационна психодинамика може да се 
очаква да препятства, изкривява и отмени "конструктивния" диалог и 
съвместните открития в работата по тази задача както на мениджъра, така и на 
групите от получатели на услугата, които се опитват съвместно да определят 
условията, при които може да се реализира промяната? Подобен въпрос може 
да бъде поставен и на арената на частното предприятие, в което мениджъра 
работи съвместно с подчинените си за осъществяване на организационни 
промени. Излагайки на показ и отправяйки предизвикателство към властовите 
измерения на текущото организационно устройство, и търсейки начини за 
промяна на статуквото, - както може да се очаква, - той ще пусне в 
действие, пораждащи дискомфорт безсъзнателни процеси във всички 
въвлечени страни. Това, разбира се, може да се случи  в контекста на 
организационните промени независимо от това дали се използва или не 
призмата на диалектическото мислене. Гледането през призмата 
на диалектиката, обаче, може да ни помогне да разгадаем и разбулим тайната 
на социалната амнезия (Jacoby, 1975) относно текущата социална организация 
и така да породи нарастване на отдръпването от това, което е приемано за 



даденост. 
 
6.8. Разглеждането на организациите под лупата на диалектическото мислене 
насочва вниманието ни към противоречията в тях, а при това можем да 
очакваме да възникнат и напрежения във връзка с това, което се "разкрива" в 
тях. В условията на конфронтация и осъзнаване на някои неприятни "истини", 
както казва още Зигмунд Фройд (Freud, 1985), - ние прибягваме към 
използването на различни защитни механизми както на индивидуално, така и 
на групово ниво. В действителност, работата на Фройд е добре приета 
от представителите на Франкфуртската школа, като някои от тях като Geuss 
(1981), например, изтъкват, че от философска гледна точка теорията на 
критичния анализ и психоаналитичната теория са подобни по 
епистемиологичната си структура и имат едно общо фундаментално допускане. 
"Това допускане е, че нужният ни подход към еманципацията (б.а. 
очовечаването) е рефлексията комбинирана  с разобличаващи откровения" 
(Zanetti & Carr, 1997, стр.217).  
 
6.9. Не е нужно да навлизаме в подробни описания на психодинамиката, която 
Фройд разглежда в своя модел на психичната организация на ума. Ключовият 
въпрос е признаването на това, че Его-то използва множество защитни 
механизми - предимно безсъзнателни, - за да избягва обострената тревожност 
и психопатогенна заплаха. Понастоящем, описанията на тези защитни 
механизми е вече част от популярната ни култура и включват: изтласкването; 
регресията; рационализацията; отричането; сублимацията; идентификацията; 
проекцията; изместването и реактивната формация. Всички те са ни добре 
известни и можем да очакваме да се натъкнем на тяхното действие и в 
контекста на проектите за организационна промяна. 
 
6.10. Мелани Клайн (Klein, 1975) ни посочва един от най-примитивните защитни 
механизми срещу тревожността, който е важен в контекста на настоящия текст. 
Тя нарича тази защита разделяне (разцепване)("splitting"), а редица автори в 
областта на психоаналитичната теория смятат разделянето за предпоставка и 
за рудиментарен контекст за изграждането на Супер-Егото (Laplanche 
& Pontalis, 1988, стр.430; стр. 436-438). Идеята за разделянето (разцепването) е 
в основата си една концепция за дихотимизацията на света на "добро" и 
"лошо", придружавана от процеси на проекция и проективна идентификация. В 
нормалното си развитие ние всички преминаваме през подобна естествена 
фаза, но когато към разделянето се прибягва  като към примитивна защита 
срещу тревожността, то е една регресивна реакция, която винаги ни е под ръка 
и никога не се изоставя напълно. "Добрите" обекти в развитото "Супер-Его" 
представляват фантазмения Его-идеал и по този начин "възможното връщане 
към нарцисизма" (Schwartz, 1990, стр.18). Глен Суогър, младши (Swogger, Jr., 
1993; 1994),  в един задълбочен анализ на екодвиженията, - заедно с много 
други автори,  - отбелязва значението на тези свързани защитни процеси на 
проекция, проективна идентификация и разделяне в условията на разгърната 
организационна и социална психодинамика: "...проективната идентификация е 
стъпка отвъд търсенето на виновник, индуцирайки мишената на проекцията да 
преживява проектираните върху нея чувства. В ситуациите "лице-в-лице", това 
може да стане чрез незабележима невербална комуникация или чрез различни 
междуличностни игри. В публичните ситуации, проективната идентификация 



може да използва различни форми на публична атака или обвинения - правни, 
финансови или регулаторни заплахи, или манипулация и преувеличаване на 
вината...Като цяло процесите на проекция и проективна идентификация водят 
до масивните "разцепвания" на социално равнище - цели класи от хора, 
социални групи или организации биват нарочени за виновници, а други - биват 
идеализирани. Светът тогава състои от разцепени "ние" и "те""(Swogger, 1994, 
стр.71; Carr, 1997).  
 
6.11. В контекста на групата също се посочва (Bion, 1961; Ogden, 1982) , че 
индивидът, при отношения на зависимост, може да използва другите в групата, 
за да се защити от тревожността си. Чрез това, което често се определя като 
процес на "засмукване в ролята", хората в дадена група търсят и оказват 
натиск  - чрез проективната идентификация,  - кой от тях да бъде избран за 
групов лидер или носител на авторитета (Alford, 1994) при отстояването 
на груповия си (Его) идеал пред лицето на реални или въображаеми атаки като 
сами нападат атакуващия или интерпретират самата заплаха. При това 
фигурата на лидера бива идеализирана чрез процес на разцепване, при който 
груповите членове негласно съюзяват фантазиите си и заедно с това 
отричат "лошите" страни както в самите себе си, така и в лидера си.  
 
6.12. Разбулвайки тайната на статуквото и излагайки на критичен показ 
съществуващите в момента отношения, всеки мениджър, който прилага 
диалектическия подход, пуска в действие подобна психодинамика в хората от 
групата, с които работи в сътрудничество. Сложно преплетена с действието на 
посочените защитни механизми, тази психодинамика на идеализацията може 
да го доведе този мениджър до преживяването на печал и скръб (Carr & Zanetti, 
1999). 
 
6.13. Начинът, по който Его-идеалът се изгражда и възпроизвежда чрез 
процесите на идентификация с "другия" е описван многократно по-рано. При 
това се забелязва, че Его-то е нарцистично привлечено от Его-идеала. На 
Фройд принадлежи разбирането, че в групов контекст чрез процесите на 
идентификация индивида може да се откаже от текущия си Его-идеал и "да го 
замени с идеала на групата въплъщаван в нейния лидер" (Freud, 1985, стр.161). 
При това членовете на групата "поставят един и същ обект на мястото на своя 
Его-идеал и така се идентифицират един с друг в собственото си 
Его"(Freud, 1985, стр.147). Ставайки член на дадена група или организация 
човек се отказва донякъде от своята индивидуалност. Степента, в която това се 
случва зависи от силата на проективната идентификация и силата на 
насочената навътре интроективна идентификация. Ако тези идентификационни 
процеси получават непрекъснато подкрепление от средата, която по различен 
начин ги награждава, чувството за новосъздадена идентичност може да се 
засили до степен, че да се преодолеят ограниченията и забраните на Супер-
Егото, - и както коментират мнозина (Sandler, 1960, стр.156-157), - "функциите 
на Супер-Егото да бъдат иззети от груповите или организационните идеали". 
 
6.14.  От казаното бързо можем да заключим, че в контекста на трудовата 
дейност опредметените организации и/или техните ръководители биха могли 
да бъдат издигнати до статуса на Аз-идеал. И наистина, организацията и 
нейните ръководители чрез символични, материални и други средства могат да 



удовлетворяват нарцистичните потребности на членовете на 
организацията толкова добре, че служителите и работниците в организацията 
да започнат да възприемат своята собствена идентичност в термините на своя 
трудов контекст (Carr, 1993; 1994; 1998). Може дори да се твърди, както прави 
това Маркузе (Marcuse, 1964), че това е още повече така във времена, в които 
за "ценността" на човека се съди според неговата трудова заетост, и във 
времена, когато трудовото възнаграждение като източник на материално 
богатство символно конституира удовлетворяването на нарцистичните му 
потребности. 
 
6.15. Schwartz (1987, стр.331) доразвива казуса за заместването на Аз-идеала с 
организационния идеал, изтъквайки следното: "Фройд описва това какъв би 
трябвало да стане конкретно човек, за да се върне към нарцисизма си като Аз-
идеал. Отчитайки факта, че Аз-идеала се определя в термините на социалните 
ни взаимодействия, в които е вграден, те придобиват собствен статут на идеал. 
Можем да видим този социален идеал в най-различни форми, определяни от 
идеологията: общност на спасените души, общество на хората след революция 
и т.н. Давайки име на този идеален модел за организация, ние го определяме 
като "организационен идеал". Организацията-идеал, също както и Аз-идеала, в 
действителност е фантазия, която рядко се постига. Това, което може да се 
постигне чрез него, обаче, е удовлетворяването на нарцистични 
потребности чрез усилия да се намали степента, в която Аз-а и идеала се 
различават. Казвайки това, не можем да не кажем също, че именно "лидерите" 
в организацията са тези, които неотклонно се стремят да наложат своята 
версия за организационния идеал на останалите служители и работници. Всеки 
сътрудник на организацията бива насърчаван да осъществи последователност 
от идентификации с различни аспекти на организацията и да превърне нейните 
атрибури, ценности и културни съдържания (Trice & Beyer, 1993) в своя 
"организация-идеал". 
 
6.16. Това насърчаване е психодинамично свързано с фрагменти на останалото 
у всеки от детството му нарцистично преживяване на това да си "обичан и 
защитаван от нещо по-голямо и мощно от самия теб" ( Baum, 1989, стр.194). 
Benjamin (1989, стр.54) сполучливо добавя, "желанието да се възпроизведе 
предишното всемогъщество и да се постигне фантазията за контрол, никога не 
престава да мотивира индивида". В резултат, насърчаването да се формира 
организационен идеал изгражда психична връзка с организацията и може да 
доведе до това, че собствената Аз-идентичност на индивида в организацията 
се определя чрез работата и мястото, за които той е одобрен или награждаван 
от организацията. 
 
6.17. В условия, при които мениджърите и служителите в организацията са 
приели организационния идеал, може да се очаква, че ако възприемането на 
този идеал бъде отворено за критичното му изследване, ще се сблъскаме с 
действието на гореописаните защитни механизми. По същия начин всеки срив 
на досегашния организационен идеал може да породи поведения на печал и 
идеализация на миналото. В действителност, както може сами да сте 
забелязали, когато даден лидер бъде сменен в дадена организация, членовете 
на тази организация ни демонстрират специфични поведения - например, "в 
групата им се наблюдава известно разделение на труда - едни от тях се държат 



като опечалените, други - като убийците на лидера, трети - като самия мъртъв 
лидер. Има и такива, които могат да се опитват дори да възкресят покойния. Но 
като цяло, тонът на тази драма се доминира от преживяването на смъртта, на 
груповата идентификация с мъртвия лидер" (Alford, 1994, стр.62). 
 
6.18. Разпадът на организационния идеал може да е част от резултатите в едно 
критично изследване на текущата организационна реалност, но при това както 
психичната сила и така дълбочината на вграждане на този организационен 
идеал стават източник за съпротива срещу промяната и представляват 
предизвикателство за всеки мениджър и консултант, който се опитва да внесе 
диалектична ориентация в процеса на организационна промяна. По много 
начини, именно когато мениджърите и консултантите работят с възникващите 
благодарения на противоречията в организацията напрежения и смущения, 
организациите стават и среда за учене, терапия и развитие. Тук, в тази 
консултативна обстановка фокусът е върху използването на методи и техники 
от организационната психодинамика, за да се доведе до осъзнаване 
безсъзнателното и така да се "освободи" клиента от собствените му 
натрапчивости или от поведенията, детерминирани от наличието на 
безсъзнателен психичен материал. 
 
6.19. Използването на теорията на критичния анализ и диалектиката като 
методологична основа изгражда аналогична консултативна обстановка, в която 
рефлексията и критичните откровения се придружават от комплексната 
организационна психодинамика на защитите и катарзиса в организацията. За 
да се приеме подобна диалектическа ориентация при организационния анализ 
и управлението на организационната промяна, и да се постигне ефективност в 
този подход към тях, се изискват както осъзнаване 
на съпътстващата организационната психодинамика , така и способност за 
работа с нея. 
 
6.20.  Организационната психодинамика прилага и изводите, и препоръките на 
теорията за комплексните адаптивни системи (Goodwin, 1994; Holland, 1975; 
Kauffmann, 1991; 1995) в практиката на организационното консултиране и по-
специално, в психодинамично ориентираното организационно развитие. 
Практиката на организационното развитие  е силно повлияна в развитието си от 
концептуализацията на организациите като отворени системи, намиращи се в 
динамично равновесие със средата си. Това определя целите и методологиите 
на консултантите по организационно развитие и ги ориентира към една 
проектна гледна точка, съгласно която те следва да приемат изходните 
намерения на формално легитимната система на организацията, нейната 
предопределена мрежа от отношения и йерархии, нейната бюрокрация и 
одобрената от нея идеология или експлицитно споделена култура. Въпреки, че 
съществуването на "неформалната" организация от дълги години е официално 
признато (например, вижте: Schein, 1965; 1985; Trist & Barnforth, 1951), тя 
досега е била възприемана предимно като източник на инерция или 
"съпротиви" срещу легитимните усилия за промяна като за стратегиите 
за изследването им и за работа с тях е изписано много (Kotter & Schlesinger, 
1979; Kanter, 1985). 
 



6.21. Организационната психодинамика отстоява мнението, че прилагането на 
гледната точка на комплексните адаптивни системи към организациите 
осигурява радикално различен подход към концептуализацията на това как се 
променят организациите. Той измества вниманието на консултантите по 
организационно развитие от планираната организационна промяна към 
"обърканите" процеси на самоорганизация, които водят до непредвидимата 
реалнослучваща се промяна в организациите. Науката за сложността изучава 
същността на тази динамика в комплексните мрежи от адаптивни агенти и 
всъщност потвърждава, че "редът се постига от само себе си" без какъвто и да 
е централизиран или управленски контрол или план, когато тези мрежи 
функционират в условия "на ръба на хаоса" (Kauffmann, 1995). Stacey (1996) 
смята, че процесите на самоорганизация могат да се наблюдават преди всичко 
в неформалната, сенчестата система на организацията - т.е. в комплексната 
мрежа от взаимодействия, в която социалните, скритите политически и 
психодинамични системи съ-съществуват в напрежение с легитимната, 
официална открита система на организацията. В парадоксалните условия на 
"овладяна  и ограничавана нестабилност" на организацията, подобни нейни 
системи са способни да пораждат спонтанното й обновление и 
реалнослучващите се стратегии.   
 
6.22. От позициите на организационната психодинамика консултантът по 
организационно развитие - също като останалите хора в организацията, - 
активно работи в един парадокс - има официална роля в легитимната система 
за контрол, фасилитира едно планомерно усилие за промяна докато 
същевременно участва и в сенчестата й система, в която никой "няма контрол", 
но в която се формират реално случващите се контролни модели на поведение, 
които масивно повлияват действителната еволюция на организацията. 
 
6.23. В прегледа си на полето на организационното развитие от 1992 г. Burke 
(1992) се спира накратко на работата на Jantsch (1980) и Prigogine & Stengers 
(1984), които предлагат, че разбирането за еволюцията на една система трябва 
да се фокусира не върху равновесието, а върху неравновесието й, не върху 
линейната, а върху нелинейната динамика и върху процесите на 
самоорганизация. Burke (1992) казва, че този подход към неравновесието е бил 
провъзгласен за парадигмален скок сравним със смяната на парадигмата, 
осъществена от Айнщайн спрямо Нютоновата физика. Но тъй като в него 
акцентът е върху нарастването на ролята на комплексността и парадокса в 
разбирането ни за същността на организацията и бизнес средата, Burke (1992) 
подчертава многократно в книгата си, че твърде малко "ново организационно 
развитие" се създава на основата на този нов подход. 
 
6.24. Системното мислене, което доминира в практиката на организационното 
развитие, е системното мислене за органичните, социо-техническите, 
отворените системи, които поддържат динамичното си равновесие в своята 
среда (Miller & Rice, 1967). Съществуват множество модели, които предлагат на 
консултантите по организационно развитие да разглеждат организациите 
именно по този начин. Целта на тези диагностични модели, според Burke (1992, 
стр.129), е да позволят на практикуващия организационно развитие да 
предсказва и обяснява "цялостното резултантно поведение на една 
организация". Примери за подобни модели са шест-компонентният модел на 



Weisbord(1976), моделът за вътрешната съгласуваност на  Nadler-Tishman 
(1977), TPC-моделът на Tichy (1983) и моделът на Burke-Litwin(Burke, 1992). 
Тези модели по различен начин работят със взаимовръзките и 
взаимозависимостите между променливи като работни задачи, процеси, 
политики и процедури, управленски практики, лидерство, формални структури, 
мисии и стратегии, организационен климат, култура, ресурси, среда и т.н. 
Всички тези модели подчертават нуждата от "напасване", съгласуване или 
хармонизация между различните аспекти на организацията, между различните 
системи в нея и между организацията и нейната среда. Там, където в тези 
модели се споменава за неофициалната система (Weisbord), неформалната 
организация (Nadler & Tishman), за реалнослучващите се, а не предписани 
мрежи от отношения (Tichy), ударението винаги се поставя върху управлението 
на "разликите" (Dyer, 1984) и засилването на съгласуваността или 
хармонизацията чрез успешно справяне със съпротивата. Всичко 
това неизбежно тласка практиката на организационното развитие към 
фокусиране предимно към техники за вземане на решения с разширено участие 
и с търсене на консенсус, за подобряване на екипната работа и комуникация, и 
за "управление на преходите". 
 
6.25. От дълго време насам класическото организационно развитие акцентира 
върху поведенческата диагностика на динамиката на равновесието, според 
която е смислено да се възпроизвежда текущото функциониране като се търси 
подобрена вътрешна съгласуваност и се хармонизират различните 
организационни системи, или се правят опити системата да се размразява, 
променя и замразява отново в ново равновесно състояние. Такъв е 
класическият модел на Lewin (1958), който се разширява от Schein (1988) по 
посока на генерирането на мотивация за промяна чрез "когнитивно 
преструктуриране" и интегриране на промените. В основата на този модел, 
обаче, лежи непровереното допускане, че всяка система може да преминава от 
едно динамично равновесие към друго динамично равновесие по 
предварителен план, приет от легитимната й, официална подсистема. Това е, 
по същество, допускане, че съществуващата организационна 
динамика възниква чрез някакъв централизиран план - постигнат, обаче, с 
участието на хората, - и, следователно, може да се променя по някакъв 
планомерен начин.   
 
6.26. От консултативната работа се очаква да постига планомерна промяна 
като  преминава през определени етапи или фази на консултативния цикъл. 
Както и при диагностичните модели, и тук има много варианти, основаващи се 
на оригиналния модел за изследване в хода дейността (action research), 
разработен от Левин и допълнен, и прилаган в организационното развитие от 
French & Schein (1988).  
 
6.27.  Обичайно " консултативният цикъл" включва следните фази: 

• постигане на навлизане в организацията; 
• съгласуване на работен договор; 
• събиране на данни; 
• анализ и диагностика; 
• обратна връзка към клиентите; 



• изработване на предложения и решения за действие; 
• осъществяване на действията; 
• оценка, и 
• последващи мерки (Philips & Shaw, 1989). 

6.28. Договорът предвижда сътрудничество между консултантите и членовете 
на организацията-клиент във всички етапи на процеса (Block, 1983) като 
консултанта може да заема различни фасилитативни позиции. Консултативните 
проекти, за които обичайно се мисли като за поредица от последователни 
стъпки, все по-често се разглеждат (както това е например в модела за 
процесуалното консултиране на Schein (1988)) като припокриващи се 
симултанно осъществявани дейности като при това всички фази се разглеждат 
като съществени "интервенции" в един разгръщащ се проект. По-горе 
описаната парадигма на консултирането за организационно развитие през 
последните 30 години се превърна в нещо широко споделяно както от 
консултантите, така и от техните реални и потенциални клиенти. 
 
6.29. Организационната психодинамика разглежда комплексните адаптивни 
системи на организациите като мрежи на голям брой агенти, всеки от които 
носи активна информация под формата на различни значения, схеми и жизнени 
сценарии. Чрез своето взаимодействие тези мрежи от агенти създават системи 
за взаимно и, следователно, нелинейно влияние помежду им. Схемите на 
участниците предвиждат последиците на определени техни реакции в 
непосредственото им обкръжение и поведението им, и самите им схеми 
непрекъснато се ревизират в светлината на преживяванията. Тези мрежи са 
всъщност психодинамично адаптивни - те учат както по прости, така и по по-
сложни начини. Спонтанното взаимодействие на агентите в тях създава 
съвкупните модели на поведение, които както сами възникват от това 
взаимодействие, така и определят условията, които го ограничават и 
задействат локално по начин, който води до това, че нито един  от тях не може 
да се предскаже или обясни чрез другия. 
 
6.30. Агентите, които сами са комплексни адаптивни системи, и мрежите от 
агенти са вградени в една непрекъснато обновяваща се и изменяща се среда, 
включваща и другите агенти и мрежи от агенти (Waldorp, 1992), които те заедно 
създават. Смята се, че тази екология на живите системи спонтанно еволюира 
до "ръба на хаоса". В тези доста отдалечени от равновесието условия 
стабилността и нестабилността съществуват едновременно. Повтарящите се 
процеси на усилваща и възпираща обратна връзка, които 
непрекъснато действат в системата създават острови на структуриран ред в 
едно море на нестабилност. Новите модели в системата се появяват 
непредвидимо, по логиката на разгръщане на самоорганизиращите се форми 
на контрол и без каквато и да е обособена съвкупност от правила и схеми за 
управлението им. 
 
6.31. Stacey (1996) изтъква, че организационните и социалните системи следва 
да бъдат разглеждани именно като комлексни, адаптивни, самоорганизиращи 
се човешки системи, в които агенти са индивидите и групите, които си 
взаимодействат в контекста на активното си съвместно 
смислообразуване. Специфично човешките характеристики само допринасят за 



потенциалната комплексност, без да променят фундаменталната 
организационна психодинамика. По-конкретно, всяка организация може да се 
концептуализира като подредена мрежа от структурирани взаимодействия, 
която е преднамерено проектирана - организационната структура от 
йерархизирани роли и отговорности, официалните организационните политики 
и процеси, приетата организационна идеология, - под формата на експлицитна 
мисия и култура на организацията. Взаимодействайки си в тази проектирана 
мрежа, която той нарича "легитимна система" на организацията, хората 
симултанно и спонтанно задействат други мрежи чрез изцяло само-
организиращи се процеси. Той ги нарича "сенчести системи" и представя как 
еволюцията на всяка организация може да се разбира като реално разгръщаща 
се в резултат от взаимодействието на всички тези локални за организацията 
мрежи. Както и при сложните адаптивни системи в природата, и човешките 
организации генерират самопораждащи се и непредвидими обновления само 
когато функционират в условия на "ръба на хаоса". Стейси посочва, че 
изследването на  този постоянно наличен парадокс и на свързаното с него 
напрежение във функционирането както на легитимните, така и на сенчестите 
системи на организациите е плодотворен начин да се разбере как подобни 
условия възникват в тях. В това отношение вече са публикувани интересните 
проучвания на Goldstein, Morgan, Nomaka, Pascale и Wheatley за 
организационната промяна от гледната точка на теорията за комплексността, с 
които горещо ви препоръчвам да се запознаете. 
 
 
Уважаеми дами и господа, 
уважаеми колеги и гости, 
 
6.32. Какво може да стане когато консултантите по организационно развитие, 
които са все по-неудовлетворени от традиционните форми на планирана 
организационна промяна, започнат да действат от позицията на комплексната 
организационна психодинамика? Отговорът е, че тази гледна точка осигурява 
вътрешно съгласувана практика в областта на организационното развитие, 
която позволява да се постигне ново разбиране на практиката. Вместо да се 
притеснява за етичните и професионални опасности да бъде засмукана от 
сенчестата система на организацията, комплексната организационна 
психодинамика изтъква, че тя съществува именно защото на хората в 
организацията се налага да се справят с безредните парадокси и противоречия 
на техните официални и неофициални роли в организацията. Консултантът по 
организационно развитие може да работи най-ефективно именно в сенчестата 
система на организацията, в която се проявява капацитета на организацията-
клиент творчески да еволюира вместо да се възприема като преминаваща 
плавно от едно към друго планирано състояние.  
 
6.33. Приемането на една по-фокусирана навътре в системата позиция по 
отношение на организационната промяна от страна на консултантите по 
организационно развитие има за своя логична причина реакцията им на често 
преувеличаваните и нереалистични обещания на агентите на промяната за 
възможностите за планомерна промяна чрез интервенциите за организационно 
развитие. Болезненият опит със свръхопростенческите модели за човешкото 
поведение има своята цена. Голяма част от препоръките на специалистите по 



планирана организационна промяна се оказват бързи готови решения без 
трайно въздействие. Препоръките за задействане и управление на процеса на 
промяна, основаващи се на подобни свръхопростенчески модели за 
поведението на хората, в които не се обръща внимание на дълбинните 
психодинамични процеси, се оказват по-скоро повърхностни. В повечето 
модели за организационна промяна феномените на съпротивата се 
подценяват. Съобразяването с богатата динамика на индивидуалната промяна 
и приемането на факта, че съзнателните и безсъзнателни съпротиви са 
неизбежни реакции на всичко, което е различно, означава да се превърне 
процеса на организационна трансвформация в едно по-реалистично 
начинание. Подобен фокус на вниманието помага на агентите на промяна да 
оценят по достойнство значението на психиката на хората в организацията и да 
разграничат какво е осъществимо и кое всъщност е нищо повече от 
нереалистично бленуване. 
 
6.34. Организационната психодинамика изследва комплексната динамика 
на взаимосързаните процеси на индивидуална и организационна промяна. 
Въпреки, че всичко в организациите непрекъснато се променя и е 
винаги изменчиво - т.е. в тях промяната е постоянно присъстваща променлива,  
- основните принципи на процеса на организационна промяна са 
относително неизменни. Организационната психодинамика е убедена, че е 
възможно чрез психодинамично ориентирано наблюдение на промяната (при 
което се следи за психодинамичните и социално-прохологическите явления в 
организационния живот) да се правят изводи за сходствата в процесите на 
индивидуална и организационна промяна (Kets de Vries, 1991; 1996; Levinson, 
1972; Zaleznik, 1989). Доразвивайки тази идея, комплексната организационна 
психодинамика отстоява мнението, че на основата на разбирането за 
индивидуалната и групова промяна като нейна концептуална рамка, е 
възможно да се индуцират, фасилитират и дори ускоряват продължителни 
организационни интервенции и процеси на промяна. Това е особено полезен 
подход, ако отчитаме, че подобни процеси на промяна най-често се задействат 
едва когато организацията се окаже в критична ситуация. Тогава те следват 
маршрута на "ученето от грешките - подход, който е много нужен на всяка 
организация, която се нуждае от промени. 
 
6.35. Въпреки наличието на богата литература в областта на организационното 
развитие, все още тази практика е в детската фаза от развитието си; в 
нея "липсва една всеобхватна, широкоприета теория за организационната 
промяна и няма споделен набор от указания за действията от страна на 
агентите на промяната" (Dunphy, 1996, стр.541). Ако вземем предвид и 
объркването, което произтича от безбройните конфликтни теории за 
организационната промяна, приносът, който комплексната организационна 
психодинамика прави, е с висока прескриптивна стойност за бъдещите агенти 
на промяната. 
 
Край на Лекция 6. 
 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
7. СЕДМА ЛЕКЦИЯ 

  

Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
7.1.  Впечатляващо е да се види до каква степен хората и организациите са 
готови да полагат усилия за запазване и поддържане на своите 
дисфункционални модели на поведение. Често те са склонни да се примиряват 
с изключително неблагоприятни за тях ситуации вместо да направят стъпка в 
неизвестното и да потърсят начин за подобряване на положението си. 
Отчитайки болезнеността, която носи продължаването на дисфункционалните 
действия, не можем да не признаем, че то се придружава и от определен 
вид удоволствие. И наистина, във всяко отделно придържане към 
статуквото има и нещо повече от това, което се вижда на повърхността: 
действат безсъзнателни процеси, които когато се опитваме да ги разберем, ни 
обясняват съпротивите, изпълняващи защитна функция. С други думи, хората и 
организациите се съпротивляват срещу промяната отчасти поради "вторичните 
облаги" - психодинамичните ползи (като съчувствие и внимание), които те 
извличат чрез манипулация на средата си така, че да продължават да 
фукционират по същия начин (Fenichel, 1945). 
 
7.2. В психологията множество изследвания на личностната промяна показват, 
че високото равнище на стрес е основен индуциращ индивидуалната промяна 
фактор (Heatherton & Nichols, 1994). Сред стресорите, откроени в тези 
изследвания са фактори като семейните конфликти; здравните проблеми' 
негативните социални санкции; чувството за изолация, водещо до усещане за 
безпомощност и несигурност; проблемните поведения; и дори ежедневните 
затруднения и фрустрации. Към тях можем да добавим различните събития и 
особени инциденти (като драстични случки с близките хора), които често 
непосредствено предхождат процесите на промяна (Klingemann, 1991). Хората, 
които разкриват пред изследователите, че са се променили, в повечето 
случаи споменават за преживяването на силни негативни емоции като цяло 
свързани с определен стресор непосредствено преди  промяната. Този 
негативен афект  е довел до съзнанието им сериозните негативни 
последствия, които могат да се очакват, ако  продължават да 
поддържат дисфункционалните форми на поведение. Хората, които разказват, 
че значително са се променили споделят също, че към този момент те са 
разбрали, че поддържането на статуквото е станало изключително трудно и 
неприятно за тях. Тогава те се чувстват напълно блокирани в ситуация, която 
разстройва психичното им благополучие. Негативните им емоции и 
последиците, за които те предупреждават, водят до претеглянето на плюсовете 
и минусите на съществуващата проблемна ситуация в опит да намерят 
решение. Те установяват, без още да са решили какво конкретно да правят, че 
непременно нещо трябва да се направи, за да се излезе от задънената улица, 
да се промени ситуацията. Постепенно всички нежелани характеристики на 
текущата жизнена ситуация излизат на преден план и изграждат една ясна 
картина за реалността. Много хора споделят, че точно тук са имали под една 
или друга форма "Аха"-преживяване - момент, в който те в края на крайщата са 
способни правилно да интерпретират случващото им се. Те виждат ясно, че 



нито допълнителното протакане, нито минималните промени в поведението им 
биха подобрили положението - и даже, напротив, дори биха го влошили. Нужно 
е да се предприеме нещо драстично. 
 
7.3. Въпреки, че помага за изясняването на проблема, този процес на 
самооценка не тласка автоматично хората към действие. Той задейства 
определени психични процеси, чрез които хората започват да разглеждат 
различните алтернативи на нежеланото текущо състояние на нещата. 
Когато накрая хората са осъществили прехода си от отричането на нуждата от 
промяна до приемането, че нещата са зле и се влошават, те се оказват в 
началото на процес на преоценка на поведението си. Обикновено това се 
съпровожда със силно чувство на обърканост, а отначало и на протест. 
Първоначално всяка алтернатива на безпокоящата ги ситуация им се струва 
по-плашеща от статуквото. Но постепенно предпочитаната алтернатива на 
текущата безизходица започва да изкристализира още докато трудностите 
изглеждат непреодолими. За хората, които към този момент вече са приели 
нуждата от промяна  това, обаче, все още не е достатъчно, за да пристъпят към 
активни действия за промяна на положението си. Нужен им е тласък, под 
формата на нещо, което може да се опише като "фокусиращо събитие" 
(Heatherton & Nichols, 1994). Макар, че появата на подобно решаващо събитие 
да е сигнал за нещо значимо, което действа като спусък за началото на 
промяната, в действителност нещата често са различни: често решаващото, 
критичното събитие се интерпретира като основен етап само ретроспективно. 
Това събитие може да се опише като последната сламка, която пречупва 
гръбнака на камилата; последната капка, след която чашата прелива. Тези 
метафори са много подходящи защото показват колко несъществени могат да 
са тези пускови събития - просто финални добавки ( на основата на много 
преди тях), които поставят проблема на фокус. Когато латентната 
неудовлетвореност е нарастнала до такава висока степен, че човек е бил 
подготвен, не е нужно много, за  да се приеме нещо за решаващо, отключващо 
събитие - епизод, който да послужи като "стартов изстрел" за промяната. 
Опитът демонстрира, че макар и значимите събития също могат да са в ролята 
на критични, критичните събития са по-често минимални обстоятелства, които 
се възприемат като решаващи просто защото човек е вече узрял за 
започването на промени. В действителност, тези незначителни събития 
наистина са решаващи. Те са фасилитативни фактори - факторите, които 
позволяват на неудовлетворения човек да предприеме дългоотлаганата 
първа стъпка. Поради това те имат важно символично значение. На практика, 
това решаващо събитие често е инцидент, който се случва с участието на някой 
важен за човека, изправен пред нуждата от промяна - инцитент, който 
възприеман като заплаха, води до преоценка на поведението, което поражда 
дистрес. Критичното събитие символизира и така фокусира вниманието върху 
съществувата проблемна ситуация като с това дава тласък за промяна. При 
всеки човек това отключващо събитие може да се разглежда и като "изровено 
от паметта му". На пръв поглед критичното събитие може да изглежда съвсем 
тривиално, но в действителност да е индикатор за огромен спектър от 
събития, които са символно обвързани с преживяването на проблемната 
ситуация. Въпреки, че на обективно равнище то може да се определя като 
минимално, поради това, че концентрира вниманието изцяло върху проблем, 
който съществува отдавна, то се преживява като субективно значимо. То 



предхожда момента на прозрението и води до реинтерпретация на жизнената 
история на човека. 
 
7.4. Точно в този момент от процеса - когато фокусиращото събитие го 
поразява, - човек е готов да действа. Той е събрал вътрешна сила да 
осъществи промяната и съпротивата му срещу нея е преодоляна. Нови 
възможности се виждат там, където по-рано е била откривана само 
безнадеждност. Емоционалната енергия от "обектите" от миналото (като 
дисфункционалното поведение) се пренася към настоящето и към бъдещето. 
Човек чувства, че сякаш е получил нов договор за живот. Хората, които 
са осъществили значими личностни промени разкриват, че най-добрият признак 
за изразената им ангажираност с промяната е бил публичната им декларация 
за намерението им да се променят (Maxwell, 1984). Да заявиш пред другите, в 
повече или по-малко публичен контекст, какво планираш да правиш е 
индикатор за това, че определено си приел проблема си. Това е сигналът, че 
обичайните ти защитни механизми (като отричането и проекцията) са 
приключили действието си. Човек е готов за нови инициативи. Публичното 
ангажиране с тях работи по два основни начина: като повлиява върху 
обкръжението му и като повлиява върху самия човек, който го прави. Самият 
акт на осведомяване на околните за желанието за промяна е за този, който е 
изправен пред промяната начин да осъзнае, че старите условия вече не важат 
и че нагласите му се променят спрямо новите условия, в които се намира. В 
същото време, заявявайки открито желанието (намерението) си - като го прави 
публично, - човек си поставя ултиматум да се промени или изложи. Групата 
може да оказва значим натиск човек да се придържа към заявеното ново 
намерение. Публичното му заявяване е и начин да се засили решимостта то да 
се осъществи и да се осигури подкрепата на обкръжението. И още нещо, 
публичната декларация на намеренията за промяна на текущата ситуация 
означава и готовност да се заеме една по-уязвима позиция като се пренесе 
признанието за проблема от частната на публичната сцена. Публичната 
декларация изразява и желанието за изграждането на "нова идентичност", на 
един нов модел за поведение. Човек разкрива и желанието си да се 
дистанцира от досегашното си, по-нежелано Аз.  
 
7.5. Всички тези компоненти на успешната личностна промяна - 
кристализацията на неудовлетвореността, фокусиращото събитие и публичното 
заявяване на намерението за промяна, - винаги се съпровождат от емоции, 
които се разгръщат по една доста предвидима схема. Преминавайки през 
последователността от тези емоции, хората подобряват способността си да се 
оттърсват от старата си идентичност и старите си роли, и да приемат нови 
такива. Те започват да реорганизират собствения си феноменологичен свят по 
един значим за тях начин. Преоценяват своите цели и ценности в живота, 
отказвайки се от старите и приемайки нови. Изоставянето на миналото събужда 
за живот спомени за предишни раздели и загуби. Фактът, че се изоставят неща, 
които за нас са стари и добре познати, поражда чувство за отсъствие и 
нужда. Най-общо, тревожността от раздялата е една от най-базисните форми 
на тревожност - безсъзнателно, раздялата със старото се приравнява със 
смъртта,  - и има уникална психодинамика, разгръщаща се по определен начин. 
Оригиналният модел за раздялата и загубата  може да се проследи още от 
разбирането за ранните взаимоотношения между майката и детето. 



Отделянето на детето от майката е прототипът, от който се моделират всички 
други и по-късни преживявания на загуба. От изследванията на детското 
развитие ние знаем, че в преживяването на загубата се придружава от 
поредица от емоции. Тя остава относително инвариантна в ядрото си, въпреки 
някои вариации забелязвани от различните автори (Kubler-Ross, 1969). Този 
процес на скръб, печал и траур - позната схема за справяне със стресогенните 
преживявания, били те за значителна или не толкова значителна загуба, - се 
наблюдва още през ранното детство и се повтаря през целия ни живот. При 
всяко преживяване на загуба могат да се наблюдават едни или други негови 
варианти. Разпознаването на тези схеми от преживявания и чувства ни помага 
да разберем интрапсихичната динамика на процеса на промяна и да разкрием 
логиката на събитията в последователността от кристализация на 
неудовлетвореността, фокусиращо критично събитие и публична декларация 
на намеренията за промяна. То също така ни позволява да осмислим какво 
включва една успешна програма за организационна промяна. Във фирмите, в 
които са осъществени без сериозни отклонения подобни промени, ние 
откриваме, че катализаторите на тези промени са отделили специално 
внимание на този траурен процес. Bowlby (1980, стр. 85) откроява четири фази, 
които изглеждат доста универсални: " Наблюденията, върху това как хората 
реагират при загуба на близък роднина ни показват, че в рамките на няколко 
седмици и месеци обичайно се преминава през няколко фази. Те не изглеждат 
за тях ясно очертани и всеки конкретен индивид може да преминава от една 
към друга от тях по различен начин. Но въпреки това общата им 
последователност може да бъде проследена. Тези четири фази са: 1. Фазата 
на онемяване, която може да трае от няколко часа до седмица и която може да 
се прекъсне от изблици на изключително интензивен дистрес и/или гняв; 2. 
Фазата на остра мъка, скръб и търсене на загубения, която може да трае 
няколко месеца и понякога години; 3. Фазата  на дезорганизация и отчаяние, и 
4. Фазата на една повече или по-малко пълноценна реорганизация". 
 
7.6. В психологическото изследване на процесите на успешната промяна, ние 
откриваме, че тази базисна последователност на емоциите в преживяването на 
траур и загуба може да се прилага към личностната промяна. В случаите на 
индивидуална промяна възниква конфликт между постигането на прозрение за 
проблема (като необходима предпоставка за промяната) и силите на 
съпротивата (или с други думи, използваните за запазване на статуквото 
индивидуални защити). За да се промени наистина даден човек, за да премине 
от една фаза към друга, тези негови прозрения за дисфункционалната му 
ситуация трябва да бъдат "метаболизирани" и съпротивите му да се 
преработят. Това ни води до това, което наричаме "процес на преработка" - 
различните стъпки, които човек предприема, за да достигне до успешна 
трансформация. Този процес преминава през четири фази: шок, обезверяване, 
отхвърляне и приемане (Kets de Vries & Miller, 1984). Отчитайки тази 
последователност от фази, обаче, трябва да осъзнаем, че тя описва успешния 
процес на промяна. Когато процесът на промяна е по-неуспешен може да е 
налице задържане или фиксация в някоя от фазите в това развитие на процеса 
на преработка; с други думи, неспособност да се премине от една от тези фази 
към следващата. Подобна ситуация може да доведе до възникване 
на дисфункционална, а понякога и болезнена симптоматика. 
 



7.7. През първата фаза на шока индивидът все още не е готов да приеме на 
съзнателно равнище, че нещо не е както трябва. На повърхността се 
появяват все още неясни чувства на недоволство. Те могат да останат 
пренебрегвани или обяснявани рационално докато се усилят дотолкова, че 
това стане вече невъзможно. През тази фаза човек преминава и през 
преживяване на онемяване, което може да се накъсва от чувства на паника или 
изблици на гняв. Скоро след тях човек навлиза във втората фаза на процеса на 
преработка, който може да се определи като етап на разубеждаване и 
обезверяване. Отричането на случващото се е най-разпространената реакция в 
този етап. Състоянието на дезориентация, обърканост и загуба на посоката е 
водещото преживяване, заедно с чувствата на мъка и търсене на загубеното. 
Ирационалният гняв, тъгата и самосъжалението ги спедват през тази фаза. 
Човек става реактивен като ориентацията му към миналото се следва като 
норма. През третата фаза на процеса - фазата на отхвърлянето - старите 
начини на мислене, емоционално преживяване и поведение бавно започват да 
бъдат изоставяни. Появяват се първите плахи опити за намиране на нови 
алтернативи и постигане на ново равновесие. Човекът пред лицето на нужната 
промяна се опитва да намери ново определение за себе си като се подлага на 
самоанализ и преоценка. Постепенно в него се натрупва готовност да приеме 
новата ситуация, в която се е озовал. Преживява нарастващо чувство за 
надежда; новите избори стават възможни. Появява се проактивна нагласа и 
ориентация към бъдещото. Отвърлянето подготвя индивида за следващия 
стадий в процеса: приемането на една нова идентичност. Тази четвърта фаза 
предполага преустройство на вътрешния свят от представи и приемането на 
новата реалност. Заема се активна позиция. Старите модели на мислене, 
чувстване и действие са отстранени от новоприетата от човека ориентация към 
бъдещето. Този промяна в нагласите и поведението му води до редефиниране 
и дори до преоткриване на собственото му Аз и на собствения му 
интрапсихичен свят. 
 
Уважаеми дами и господа, 
Уважаеми колеги и гости, 
 
7.8. Време е сега да си зададем ключовия въпрос за тази лекция. Как можем да 
приложим това, което знаем за психодинамиката на личностната 
трансформация към полето на организационната психодинамика? Можем ли 
активно да управляваме процесите на организационна промяна и 
организационно развитие? Как да сме най-ефективни като агенти на промяната 
и консултанти по организационно развитие? 
 
7.9.  Е, наистина, можем да прокараме някои паралели между това, което знаем 
в организационната психодинамика и това, което знаем за начина, по който се 
осъществява личностната промяна. Също както и индивидуалната 
трансформация, така и организационната промяна е процес, който преминава 
през последователност от стъпки; процес, който се нуждае от мотивационния 
тласък на един стресогенен период. Хората в организациите трябва да бъдат 
подготвени, за да приемат факта, че организационната промяна е неизбежна. 
Стресът в организационната система може също така да се разглежда като 
движещ механизъм, който пуска в действие процеса на промяна. Но да се 
говори за използването му е по-лесно, отколкото наистина да се действа, 



защото - също както и в случая на индивидуалната промяна, - има много 
съпротиви, с които трябва да се справяме. Членовете на една организация 
могат да не възприемат първоначално, че промяната е в техен интерес. Дори 
тези от тях, които осъзнават ясно, че нещата в момента вървят зле, могат да 
изобретят безкраен набор от начини да избегнат темата за нуждата от промяна. 
Страхът, че обещаваните ползи от дадена организационна промяна няма да са 
повече от цената за реализацията й може да включи в действие множество 
безсъзнателни защити. 
 
7.10. За много хора в дадена организация промяната предполага загуба на 
сигурността в работата и на позицията им в организацията; те се страхуват от 
неизвестното. Несигурността поражда у тях тревожност, която в резултат 
усилва желанието им да се придържат към старите си модели на поведение. 
Тези, които очакват, че организационната промяна ще изисква от тях да 
овладеят нови дейности или да работят по-усилено, се страхуват от това, че 
може да нямат нужните умения и качества нужни за промяната. Някои други 
може да се боят, че промяната ще им отнеме добрите условия на работа или 
чувството за свобода, с които вече са свикнали. Някои служители и работници 
могат да се страхуват от това, че промяната ще доведе до загуба на 
отговорности и формална власт, а с това и на статус в организацията. Те могат 
да се ужасяват от възприятията си за възможната загуба на статус, права или 
привилегии в резултат на промяната. Други могат да интерпретират промяната 
като възмездие за по-ранни техни действия; те могат да виждат предлаганата 
промяна като атака срещу досегашната им работа и да реагират защитно. В 
допълнение, промяната понякога застрашава съществуващите съюзи в 
организацията и предполага загуба на важни приятели и контакти. Страхът от 
това, че трябва да се разделят с приятелите си и с познатата си обстановка, 
може да възбуди множество съпротиви у тях. Онези, които работят с бюджетни 
разчети имат тревоги за съкращаването на важните за тях разходни пера - за 
тях не е лесно да приемат зачеркването на вече направени инвестиции. С 
всички тези съпротиви следва да се работи и те да бъдат преодолявани по 
някакъв начин. И ключът е в това да бъде изяснено на всички, че ако се 
продължава да се работи по старому, ще възникват още повече проблеми, 
отколкото ако се скочи в неизвестното. Ако тези, които ръководят усилията за 
организационна промяна не се справят със съпротивите на сътрудниците си, 
тези усилия няма да доведат до успех. Хората в организацията трябва да 
осъзнават напълно последствията от това, ако нищо не се направи. Те трябва 
да осмислят каква ще е цената за всеки от тях лично от това, че няма промяна. 
Това означава, с други думи, че хората следва да бъдат подготвени за 
организационната промяна. И още нещо, което вероятно е много важно - те 
трябва съвместно да преживеят известен дискомфорт. Също както при 
индивидуалната промяна, болката е важен движещ механизъм и в процеса на 
организационна промяна. 
 
7.11. Стресът в системата, макар и необходим, не е достатъчен, обаче. 
Всъщност, твърде многото стрес също може да породи чувства като отчаяние и 
депресия, които да втвърдят съпротивите. В допълнение на болката, хората в 
организациите се нуждаят от споделена надежда; те се нуждаят от нещо 
положително, което да очакват в резултат на промяната. Надеждата им служи 
за мост между подготовката и трансформацията им.  Желанието за промяна 



обикновено се предхожда от високо равнище на стрес. Също както 
дискомфорта от статуквото е двигател на процесите на индивидуална промяна, 
стресът в организацията задейства организационната промяна. Организациите, 
които са подготвени за осъществяването на промени, обикновено са преминали 
през съществени дискомфортни преживявания. Това са напреженията в 
организационната система, които й показват, че е нужна адаптация. Без тази 
"болка" много процеси на организационна промяна затихват под натиска на 
рутинните защити. 
 
7.12. Ако тези рутинни защитни поведения продължават да действат в 
организацията в условията на нарастващ дискомфорт, можем да предположим, 
че съпротивите на ключовите властимащи са непокътнати и че неотложността 
на промяната още не в осъзната от организационните 
ръководители. Заключили се в модели на поведения, които преди са им 
изглеждали напълно ефективни, тези организационни лидери и мениджъри още 
не осъзнават, че обстоятелствата са се променили, че е нужна адаптация  и че 
това, което преди е било рецепта за успех и добро напасване на организацията 
към средата й, вече не е валидно. Изменението на психичната нагласа на 
ключовите играчи в организацията никога не е било лесна задача. И се нуждае 
от мощно разтърсващ ги тласък. Тези от тях, които са за промените следва да 
убедят скептиците, че текущото състояние не е вече приемливо и че между 
организацията и нейната среда вече няма добро напасване. 
 
7.13.  Най-подходящата форма на натиск, която поражда осъзнаване на 
потребността от организационна промяна е когато натиска върху организацията 
идва както отвътре, така и отвън. Някои от външните фактори, които 
причиняват дискомфорт са заплахите от конкуренцията, намаляващите 
печалби, свиващия се пазарен дял, недостигът на ресурси, дерегулацията, 
влиянието на технологичните иновации, проблемите с доставчиците или 
потребителските групи. Примери за вътрешни фактори са неефективното 
лидерство, проблемите с организационния климат, високото текучество на 
способни кадри, отсъствията от работа, стачките, политиканството и борбите за 
територия в организацията. Предизвиканите от тях болезнени смущения 
оказват негативно влияние на организационната култура и влияят върху 
начините, по които се вземат решения. В крайна сметка, тъй като подобни 
стресори причиняват ежедневно нарастване на фрустрацията, те не могат да 
бъдат игнорирани и неудовлетвореността от статуквото се предава от човек на 
човек. Постепенно, болшинството от хората осъзнават, че нещо трябва да се 
направи или бъдещето на организацията е застрашено.  
 
7.14. За да се излезе от порочния кръг на организационното отчаяние, е 
особено нужна надеждата, която предлагат чрез ролята си агентите на 
промяната и практикуващите организационно развитие. В най-добрата 
възможна ситуация тези хора имат ключова властова позиция в организацията; 
а в идеалния случай - това е изпълнителният директор или негов еквивалент, 
който се застъпва за организационната промяна. Макар, че и хората от всички 
други нива в организацията трябва да поемат инициативата, отчитайки 
реалността на властовата динамика, именно членовете на доминантната 
коалиция са тези, които биха могли да са най-ефективни в задействането на 
процеса на промяна. В края на краищата, способността да се започне 



организационна промяна зависи до голяма степен от йерархично 
разпределените пълномощия, ресурсния контрол и отношенията на зависимост 
в организацията.  В организационната психодинамика на организационните 
лидери се отрежда ролята да идентифицират предизвикателствата, пред които 
е изправена организацията. Те са тези, които следва да посочат причините за 
дистреса и да представят негативните последици, които следват от 
бездействието. Те следва да разработят и ясно да артикулират картината на 
бъдещето във всеки един момент. Описвайки подробно действителната 
ситуация, те могат да фокусират вниманието към съществуващия в 
организацията дискомфорт. Равнището на този дискомфорт, обаче, следва да 
се удържа от тях в поносими граници; иначе, хората в организацията ще бъдат 
заляти от проблемите си. За да служат като буфер срещу прекомерния стрес, 
организационните лидери трябва да са в състояние на представят смислена 
алтернатива на текущата ситуация. Тази програма за организационна промяна 
трябва да е - а и да се възприема от хората в организацията като,  - едно 
изпълнимо и по силите им предложение. 
 
7.15. Предлагайки организационна промяна, лидерите се нуждаят от това да 
променят рамката на културните насоки за действие, към която хората в 
организацията са привикнали; те са също така тези, които следва да очертаят 
рамката на положителните аспекти в усилията за промяна. Те са тези, които 
предизвикват у другите гордост от историята на организацията, но и тези, 
които  посочват как тази гордост със традициите може да закотви 
организацията в нейното минало. Като признават миналите постижения на 
организацията, но и представят нови начини за работата й, лидерите са в 
състояние да създават усещания за надежда; а този двустранен 
подход поражда и чувството за ново начало. От голямо значение е 
организационните лидери да разбират и да отделят внимание за работа с 
тревогите и грижите на хората за техните кариерни перспективи. За да 
постигнат това, те следва преди всичко да разяснят отчетливо какви могат да 
са последствията за всеки, ако всичко продължава както е било досега. Вместо 
да поощряват хората да следват щраусова политика и да отричат 
действителността, лидерите следва да разгледат открито потенциалните 
ефекти на бездействието пред лицето на текущите заплахи върху кариерата на 
всеки в организацията.  В същото време те следва да посочат възможностите, 
които ще бъдат създадени, ако се действа срещу заплахите. Трябва да се 
сключи и нов психологически договор, определящ взаимните задължения и 
ангажименти на служителите и организацията - както имплицитни, така и 
експлицитни, - за да се определят кои са новите ценности нужни за успеха на 
програмата за организационна трансформация. Тъй като знанията без чувства 
не могат да пораждат истинска промяна, организационните лидери следва да 
работят и за емоционалното ангажиране с промяната, което е източник на 
енергия в подкрепа на процесите на организационна промяна. За да го 
стимулират, лидерите трябва да заявят ясно, че не гледат на членовете на 
организацията като на потърпевши, свидетели или зрители на процеса на 
промяна, а очакват и настояват всеки в организацията да се ангажира в 
проектирането и реализацията на програмата за промяна. Ангажирането 
на всички в организацията поражда усещане за контрол върху процеса на 
промяна и чувство за значимост на собствения принос, което от своя страна 



въздейства за съществено намаляване на стреса (Zaleznik, Kets de Vries & 
Howard, 1977). 
 
7.16. В опита си да осигурят причастността на служителите към процеса на 
промяна, организационните лидери следва да изполват разбираем език, който 
да намира отклик сред засегнатите от промяната хора. Повтарянето на 
посланието за промяната също е много важно, защото хората се нуждаят от 
подкрепления при справянето си с последиците от загубите, които предполага 
промяната.  Трябва да се ползва всяка възможност това послание да се 
разпространява както вербално, така и визуално като заедно с това лидерите 
трябва да дават личен пример, "правейки това, което говорят"  - т.е. да са 
ролеви модели за ценностите нужни на променящата се организация. Когато 
лидерите осигуряват фокус, артикулират проблемите по разбираем начин, 
стремят се да получат подкрепата на подчинените си, ролята на символните им 
действия - действията, кието демонстрират на какво се държи в новата 
организация и свързват новото със старото в нея, - става значима (Johnson, 
1990). Включването на хората се нуждае до известна степен от "театър" и 
символични действия като средство за представяне на целите на промяната по 
разбираем и привлекателен за хората начин. При комуникацията на посланието 
си за промяната лидерите следва да се концентрират  върху ясното и честно 
представяне на причините за промяната, върху намаляването на страховете на 
служителите, че традициите се изоставят без основания. За да ги предпазят от 
тези страхове, организационните лидери следва да надграждат върху тези 
аспекти на съществуващата организационна култура, които са адекватни на 
нуждите на новата организация. Служителите и работниците трябва да могат 
да възприемат цялостния процес на промяна чрез една завладяваща, 
 привличаща ги визия, основаваща се на солидни корпоративни ценности. Те 
трябва да възприемат целите на промяната не само като насочени към 
създаване и запазване на конкурентни предимства, но и към 
удовлетворяването на личните потребности на всички засегнати от тях хора. И 
накрая, те трябва да знаят, че процесите на промяна имат своите граници, а 
проекта за реализацията й - своите точно определени параметри. Решимостта 
на лидерите да комуникират честно, фокусирано и убедително носи  дивиденти 
на тези, които са начело на усилията за промяна. Ако това е налице, повечето 
хора в организацията осъзнават поне в общи линии, че има проблеми и те са 
подготвени ( а не тласнати в съпротиви) да приемат нуждата от действия за 
решаването им. 
 
7.17. Следващата стъпка, която идва след като лидерите са убедили персонала 
за нуждата от организационна промяна, е хората да се ангажират с новата 
визия, новия начин на работа. За да се придвижи процеса на организационна 
промяна напред, лидерите трябва да строят ключовите участници в 
реализацията й под знамето на новата визия за бъдещето; те трябва да 
изградят коалиции с ключовите носители на власт в организацията. Тези мощни 
участници могат допълнително да подпомогнат за ангажирането на всички в 
организацията с промяната. В организационната психодинамика, процесите на 
пренос - както огледалните преноси и преносите чрез идеализация (Kets de 
Vries, 1993), - могат да играят решаваща роля в това "вербуване". Процесите на 
пренос, които водят до изграждане на "фалшиви отношения" между хората 
влизат в действие, защото няма такова нещо като ицяло нови човешки 



отношения; всички нови отношения съществуват на основата на миналите 
отношения между хората. А това означава, че на безсъзнателно равнище, 
хората в организациите откликват на лидерите си сякаш те са значими фигури 
от миналото им - родители, възпитатели и т.н. Отчасти поради тези "фалшиви 
отношения" хората в организациите са склонни да се идентифицират със 
своите лидери ( в процеси на пренос чрез идеализация) и да проецират върху 
тях своите надежди за нова алтернатива. Чрез процесите на огледален пренос 
тези проекции се отразяват от хората в организацията, което допълнително 
подкрепя преносните процеси.  Така, последователите започват да виждат себе 
си в своите лидери. И в резултат, са готови да направят всичко да ги поласкаят, 
да им се харесват и да изпълнят това, която лидерите искат да се случи. 
Получавайки сила от този процес на взаимни идентификации, 
организационните лидери подкрепят допълнително следващите ги, които, на 
свой ред, дават безусловната си и безрезервна подкрепа за лидерите. 
 
7.18. Възползвайки се от усилващата сила на процесите на пренос, лидерите, 
насочващи усилията за осъществяване на промените, следва да овластят 
подчинените си като споделят с тях цялата информация, като избягват 
потайността и като им делегират конкретни отговорности. Откритата и честна 
комуникация е с решаващо значение. Лидерите трябва да намалят изненадите 
до минимум, ясно да представят очакванията си и да поддържат открит диалог, 
който е както непрекъснат, така и наистина ( а не само 
повърхностно) двустранен. В допълнение, те следва да представят новите 
ценности за организацията като дават личен пример ясно и последователно. С 
други думи, както посочих и по-рано, тези, които ръководят процеса трябва "да 
правят това, което проповядват". Участието и ангажираността на персонала са 
ключ за причастността на организацията към процесите на промяна. Хората на 
всички равнища в организацията - а не само тези на върха, - трябва да са 
ангажирани в усилията за осъществяване на промените, започвайки още от 
съвместната диагностика на проблемите на организацията. И това участие 
трябва да бъде възнаграждавано. Организационните лидери са тези, които 
могат да предложат стимули, например, на хората, които подкрепят усилията за 
промяна и така да дадат сигнал за облагите от промяната. Хората, които 
работят за промяната непременно трябва да се възнаграждават, а също и 
хората, които притежават нужните за нея умения. Тогава те започват да служат 
като модели за останалите. И тъй като малките междинни победи имат мощен 
заразен ефект, лидерите трябва да раздробят цялостните си програми за 
промяна на по-малки порции, за да направят крайната  цел по-лесно 
постижима. Осезаемите подобрения или малките победи помагат хората да се 
убедят в осъществимостта на програмата за промяна. Междинните постижения 
трябва да се честват, за да се допринася за укрепване на усещането на 
напредък и благополучие. Но въпреки търсенето на малки победи, лидерите 
трябва да издигат и високи очаквания към дейността. Като поставят завишени 
цели и като предоставят на хората възможности да се разгърнат, лидерите 
окуражават последователите си да се издигнат на нивото на стоящите пред 
организацията предизвикателства. Успешното им разгръщане облагодетелства 
както организацията, така и всеки поотделно, защото постигането на собствени 
завишени цели добавя към процеса и повишена лична удовлетвореност. 
 



7.19. Организационната психодинамика категорично предсказва, че ако 
лидерите в организациите използват обсъжданите дотук техники, повечето хора 
в организацията вероятно ще превключат от съзерцаване на промяната към 
активни действия за осъществяването й. Те ще са ангажирани и ще работят за 
преодоляването на съществуващите проблеми; ще променят личното си 
поведение; ще правят промени в организационната структура, стратегия и 
култура. Тогава, ако лидерите имат нужда от ускоряване на процеса на 
организационна промяна, те ще могат да направят и опит да поставят "на 
сцената" на организацията и определено решаващо, отключващо събитие. И 
тук отново виждам паралел между случващото в процесите на индивидуална и 
организационна промяна. Едно фокусиращо събитие може да бъде 
организирано по много начини. То може да е едно събиране извън офиса, на 
което хората от висшия мениджмънт да обявят своите планове за новата 
организация или да е серия от работни семинари, или голям тренинг-семинар 
или заседание, ръководено от външен консултант. Какъвто и да е дизайна на 
това планирано събитие, то трябва да даде възможност - а всъщност, мандат и 
ясен фокус, - на стратегическия диалог между топ-мениджмънта и нивата под 
него в организацията. 
 
7.20. Като форум за обратна връзка и критика, стратегическият диалог създава 
възможност за ангажиране на цялата организация. Съпротивите, които имат 
хората не само спрямо започването на промяната, но и спрямо това, че ще им 
се наложи да се променят, намаляват когато се изгради такава среда, защото в 
нея участниците придобиват чувството, че имат контрол върху собствената си 
съдба. Тъй като стратегическият диалог се основава на механизма на 
директната обратна връзка с висшия мениджмънт, той позволява да се води 
открита и компетентна дискусия за предизвикателствата пред компанията. В 
него могат да се поставят и обсъждат въпроси, които изглеждат неподлежащи 
на обсъждане в ежедневната работа, с което равнището на тревожността - 
особено на тези, които желаят промяната, но се страхуват, че нямат нужните 
умения, - значително спада.  Най-важната част от този стратегически диалог е 
това, че той предоставя "думата" на хората в организацията; дава им 
възможност да бъдат изслушани, а така и да работят с въпросите, които ги 
тревожат. 
 
7.21. По такъв начин това събитие може да  има както когнитивно, така и 
емоционално въздействие, и става предусловие за истинската промяна. 
Излагането на проблемите пред организацията не е достатъчно само по себе 
си, обаче. То трябва да бъде допълнено с конструктивни предложения за 
подобрения, свързани с индивидуален план за действие на всеки в 
организацията. В хода на стратегическия диалог, който може да се състои по 
време на планираното пусково за промяната събитие е нужно да се разгледат 
отново множество въпроси. На първо място - дори ако повечето от хората вече 
са се съгласили, че текущото състояние на нещата не ги удовлетворява, -
 лидерите следва отново да подчертаят този ключов момент. Второ, лидерите 
трябва да продължат да работят за осигуряването и укрепването на 
ангажираността на хората с новата корпоративна визия и мисия, със 
споделените цели и очаквания. На трето място, лидерите трябва заедно с 
другите участници в това ключово събитие да проверят дали и 
доколко разполагат с нужните за промяната организационни ресурси. Когато 



бъде постигната яснота за новата визия и мисия на организацията, лидерите 
трябва честно да зададат на себе си и на своите сътрудници редица трудни 
въпроси: Дали съществуващите организационни системи и процеси са все още 
в съответствие с пазарната среда на организацията? Станали ли са досега 
действащите механизми за управление на организацията излишни или 
безполезни? Разполага ли компанията с нужната комбинация от умения, за да 
се справи с изискванията, които промяната поставя? И ако не, има ли 
компанията програма за обучение и професионално развитие, която да помага 
на служителите в нея да повишават компетентността си? Нужно ли е да се 
привлекат външни хора със специална експертиза? Трябва ли да се 
модифицират системите за атестация и стимулиране, за да се постигне по-
добра синхронизация на поведенията на всички в новите обстоятелства? 
 
7.22.  Насърчаването на хората в организацията да направят публична 
декларация на намеренията си за промяна и демонстрирането пред тях на 
начина, по който могат да допринесат за организационните подобрения по 
време на тези диалози също може да има мощен ефект. Както и при случаите 
на индивидуална промяна, публичната декларация усилва ангажираността с 
проекта за организационна промяна; тя усилва намерението за промяна просто 
като го прави по-видимо. А това помага за интернализацията на новата 
реалност. И помага на хората да направят много повече от това просто да 
приемат обстоятелствата. Но само публичната декларация на намерението за 
промяна не е достатъчна. Тя трябва да бъде допълнена и с конкретни начини 
за измерване на заявената промяна. С други думи, с процедура за 
проследяване под формата на индивидуален план за действие, споделен 
публично. В края на краищата - това, което не се измерва, рядко се прави. 
Важно е по време на тези ключови събития да се задълбочи разбирането, че 
обвиненията на другите за съществуващите трудности са непродуктивни - "ние 
сме най-големите си врагове". Тези сесии дават възможност да се проучи как 
съществуващите проблеми са свързани с практиките в организацията, които са 
били добри и ефективни в миналото, но вече са станали неадекватни. 
Стратегическият диалог, въпреки всичко, не бива да е прекомерно наситен с 
негативни преживявания. Той трябва да улеснява процесите на себеразкриване 
и на доброто, и на лошото, и да дава на хората в организацията възможност да 
разсъждават върху това какво е правило организацията им добра с акцент 
вурху разбирането, че това което е било добро в миналото е вече неадекватно 
в съществувващите нови обстоятелства. Възможността за реминисценция, за 
траур по миналото позволява на хората в организацията да надградят над 
старото - и така, стратегическият диалог да осигури среда за изразяване на 
носталгията и скръбта им по миналото и заедно с това да окуражи 
изразяването на вълненията им за предстоящото в бъдеще. Но това е бавен 
процес - процес, който се нуждае от значително време за преработка и 
усвояване на новата концепция за организацията, за преход от повърхностното 
приемане към пълноценната интернализация на представата за новото 
състояние на нещата в организацията. 
 
7.23. Съгласно принципите на организационната психодинамика преди 
реализацията на такова планирано отключващо събитие, което често е и 
решаващо за успеха или провала на процеса на промяна, организационните 
лидери и мениджърите в организацията трябва да си отговорят на деликатния 



въпрос за ръководството на програмата за организационна промяна. Този 
въпрос е изключително труден, ако има съмнения в това дали изпълнителния 
директор има нужните умения и прозорливост за осъществяване на проекта за 
промяна. В организациите, в които са реализирани успешни проекти за 
организационна промяна винаги са привличани опитни външни експерти, които 
да подпомогнат процеса на промяна (Tushman et al., 1986). В задействането на 
процесите на организационна промяна инсайдерите в организацията имат да 
преодоляват много повече съзнателни или безсъзнателни съпротиви, отколкото 
опитните аутсайдери. 
 
7.24. В организационната психодинамика раздялата с досегашните начини на 
работа в организацията не се разглежда само като когнитивен процес; тя се 
разбира преди всичко и винаги като емоционален процес. Именно поради това, 
за да сме ефективни като консултанти по организационно развитие в проектите 
за организационна трансформация, ние сме длъжни да разбираме приликите 
между процесите на личностна, групова и организационна промяната, и да 
познаваме поуките, които могат да се извлекат от изследването на 
емоционалните предизвикателства на индивидуалната промяна. По-рано в тази 
лекция аз се опитах да представя накратко фазите в траурния процес на 
жалеене, през който преминава всеки човек, изправил се пред 
предизвикателството на личностната промяна. Същите фази на скърбене и 
опечаленост са приложими и при вникването в механизмите на промяна в 
групов и организационен контекст. Хората, от които се очаква да се променят и 
така да осъществят желаните организационни промени се нуждаят от време, за 
да приемат това, което им се случва, да "погребат" това, което вече не може да 
продължи да съществува в организацията им. Психодинамично казано, както и 
при индивидуалната промяна, организационната промяна в началото си води 
до състояние на страдание и болезнена обърканост. Нараства съществено 
равнището на тревожност - често достигаща до паника, например, при хората, 
които се боят за своите работни места, - и нормалните организационни процеси 
почти спират или се осъществяват само ритуално. Хората започват да се 
придържат към познатата им рутина, правят само това, което им е добре 
познато, опитвайки се да се справят с промяната. На този ранен етап от 
процеса на промяна малцина от тях са реално готови да приемат, че е 
необходим нов начин на работа. Поради шока от случващото се с тях и около 
тях, хората в организацията обикновено регресират до състоянията на 
зависимост или борба/бягство, както ги е описал още Бион (Bion,1959). Тези от 
тях, които регресират към модалността на зависимостта започват да търсят (и 
да си фантазират, че могат да намерят) един всеможещ водач (лидер), който да 
сложи нещата в ред. Тяхната зависимост може да намери израза си също така 
в пасивността и тоталната липса на инициативност от тяхна страна. Борбеното 
поведение, от друга страна, може да се прояви в изместването на гнева - 
например, чрез обвинянията към другите, търсенето на виновници и 
намирането на изкупителни жертви за това, което се случва в организацията. 
Хората, които регресират към модалността на борбата често демонстрират 
засилена раздразнителност и са изпълнени с огорчение. Тези емоции, обаче, 
са насочени не към организацията като такава, към себе си и към практиките в 
оганизацията, а към "другите", които могат да бъдат посочени като виновни за 
състоянието на нещата. Клиентите, доставчиците, правителството и 
конкуренцията типично попадат в тази категория виновници. Хората в 



организацията, които се обръщат към подобно поведение на борба все още не 
са готови да погледнат към самите себе си в това трудно за тях уравнение. И 
вместо това, те изразходват енергията си във вътрешноорганизационно 
политикантство, започвайки борби за територия и влияние и отдалечавайки се 
от разглежането на реалните проблеми пред организацията. Друга част от 
хората в организацията регресират не към зависимост или гневна борба, а към 
различни форми на бягство. Някои напускат организацията още при първите 
признаци на стрес. Други просто се отдръпват като просто престават да 
участват в дейностите в организацията или насочват интересите си встрани от 
тях. 
 
7.25. Тези три модалности на организационно поведение не могат да 
продължават дълго, без да породят опасни последици за организацията. Ако 
чрез тях хората в организацията продължават да отказват да видят ролята си в 
спиралата на регреса, организацията скоро се оказва в състояние, в която не 
може сама да се справя със себе си и очаква спасение отвън. В организациите, 
които имат повече късмет и в които хората, които ръководят проектите за 
организационна промяна са компетентни и отговорни, служителите и 
работниците осъзнават, че трябва да действат по различен начин. Те разбират, 
че не могат да се надяват на чудеса, които ще им се случат от само себе си; че 
положителните неща се случват на само на хората, които си помагат сами; че 
те самите - а не някой друг,  - са тези, които следва да предприемат конкретни 
стъпки за промяна на положението; и че противопоставянето на промяната е 
безполезно. Когато повече хора в организацията започнат да споделят подобно 
мислене, корпоративната психична организация започва да се променя. 
Съпротивите се снемат и първите предпазливи опити да се действа в новата 
организационна реалност започват като в същото време - намирайки се период 
на адаптация, - хората в организацията продължават да жалеят за това, което 
трябва да оставят зад себе си. В заключителната фаза на организационната 
трансформация, когато адаптацията е приключила, хората в организацията са 
редефинирали себе си в нея. Те са приели новите начини на работа, 
осъзнавайки техните предимства, и си сътрудничат в прилагането им. Новите 
ценности, новите убеждения и новите идеи са интернализирани. Хората имат 
положителна нагласа към организационното бъдеще. Ролята на 
проницателните организационни лидери за това как организацията ще премине 
ефективно през траура си и ще се възпроизведе е съществена. 
Организационните лидери са тези, които трябва да осъзнават, че за това е 
нужно време за изоставяне на старото и приемане на новото; че хората, 
изправени пред организационната промяна - както и пред личностната 
трансформация, - се нуждаят от време за траур по миналото си. Ефективното 
лидерство, в този смисъл, - е балансиращо действие в периодите на 
организационна промяна. И ръководителите, които осмислят значението на 
ролята си за изработване на новата визия, за овластяването и 
енергетизирането на хората в организацията, и които поемат ролята си на 
архитекти на промяната - изграждайки нужните за реализацията й структури и 
системи за контрол, - постигат значителни резултати в ревитализацията на 
организацията (Kets de Vries, 1995; Kets de Vries & Florent, 2003). 
 
 



Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
7.26. Такава е, накратко казано, организационната психодинамика на процеса 
на промяната. 
 
7.27.  Но сега смятам, че някои от направените наблюдения трябва да бъдат 
допълнително задълбочени, за да се разкрият ключовите фактори, които 
подпомагат реализацията на организационната промяна. Изследванията върху 
успешната личностна промяна демонстрират, че съществуват два основни 
фактора, които подпомагат процесите на промяна и определят успеха или 
неуспеха на опитите за промяна: (а) наличието на система за социална 
подкрепа, която улеснява процесите на промяна и трансформация, и (б) 
личностен стил, който се описва в литературата като твърд или корав в смисъл, 
че локализацията на контрола при него е по-скоро вътрешна, отколкото 
външна. Хората, които се чувстват сами в усилието си за промяна имат 
сериозни трудности. Без подкрепата на обкръжението си, тяхната съпротива 
срещу промяната става труднопреодолима. Съществува солидна връзка между 
наличието на социална подкрепа и запазването на добър здравен статус 
(Sperry, 1995). Като се отчетат стреса и трудностите, свързани с промяната, 
социалната подкрепа има решаващата функция на основен буфер. 
Емоционалната подкрепа, от друга страна, е свързана със самоуважението. 
Този вид подкрепа пряко касае начините, по които се поддържат и усилват 
чувствата, които човек изпитва към самия себе си. Тази подкрепа може да се 
осигурява от семейния партньор, другите членове на семейството, приятелите 
или колегите в работата - от мрежата от хора, които ни вдъхват увереност, с 
които споделяме общи интереси и чието мнение уважаваме. 
 
7.28. Някои хора са с по-вътрешна, други - с по-външна локализация на 
контрола (Rotter, 1966). Хората с вътрешен контрол чувстват, че управляват 
собствения си живот; те възприемат съдбата си като зависеща от собствените 
им решения, а не от външните фактори. Те смятат, че има значима връзка 
между техните действия и това, което им се случва. Тяхната вяра в себе си, 
тяхната независимост и тяхната самоувереност ги правят по-малко тревожни; 
по-активни; по-целеустремени и по-ориентирани към постиженията, бъдещето и 
дългосрочните резултати. Те са и по-проактивни и иновативни (Miller, Kets de 
Vries & Toulouse, 1982), но също така и по-малко склонни към рискови 
поведения. Така наречените интернали се отличават с високия си само-
контрол. Те показват по-висока мотивация и се чувстват по-успяващи в живота 
си - както в училище, така и в работата, - от екстреналите. Тяхната увереност в 
собствените им способности ги прави по-неподатливи на външни влияния, по-
неуязвими за манипулация, по-устойчиви в противопоставянето си на опитите 
за принуда. Личностите с вътрешен локус на контрол, за разлика от тези с 
външен контрол, поемат в свои ръце инициативата и реализацията 
на личностната си промяна. Увереността им в контрола, който имат върху 
съдбата си ги предпазва от съмненията в успеха на инициираната от тях 
промяна. И тъй като те се чувстват отговорни за собствените си действия, те 
по-ясно осъзнават, че само те самите могат да ръководят собствената си 
трансформация. Веднъж осмислили нуждата от промяна, те пристъпват към 
реализацията  й,  без да чакат външни покани и подтици. Хората с външен 



локус на контрол, от друга страна, често разглеждат промяната като заплаха. 
Тъй като те не смятат, че имат контрол върху силите, които определят живота 
им, те остават по-скоро пасивни по отношение на промяната и са нерешителни 
в реализацията й. Терминът "корава, твърда личност" е създаден, за да описва 
хората, които се характеризират с вътрешен локус на контрол. Но в 
личносностната твърдост, обаче, има нещо повече от чувството за контрол 
върху събитията в собствения им живот. Коравите личности чувстват себе си 
дълбоко причастни към дейностите в живота си. Те са любознателни и открити 
към нови преживявания, възприемат промяната като положително 
предизвикателство и като възможност за по-нататъшно израстване. Коравите 
личности имат силна ангажираност със самите себе си, действат с размах в 
средата си и влагат субективен смисъл във всичко, с което се захванат (Allred 
& Smith, 1989). В контраст, хората, които не са корави се чувстват жертви на 
външните обстоятелства и са склонни да разглеждат промяната като нещо 
нежелателно. 
 
7.29. Коравият личностен стил има своите афективни, когнитивни и 
поведенчески компоненти, които правят носителите му по-ефективни в 
оцеляването си в стресови ситуации. Тяхното засилено чувство за контрол 
върху това, което им се случва и по-ниските им потребности от сигурност ги 
правят по-толерантни към неопределеността. За тях се знае, че осъществяват 
адаптивните процеси на когнитивна преоценка по начини, които им позволяват 
да предвиждат и интернализират промените, пред които се изправят. Така, те 
поемат управлението, анагажират се с вземането на решения и чувстват, че 
не са заложници на събитията.  Те поддържат положителни очаквания за 
живота и посрещат предизвикателствата с устойчивост, гъвкавост и 
адаптивност, и в резултат, демонстрират по-висока ангажираност с работата си 
и поемат с по-голяма отговорност ролята на катализатори. Същият 
позитивизъм на коравите хора ги прави и по-стресоустойчиви. Те са и по-малко 
податливи за безпомощността, депресията и болестите (Seligman, 1989). 
Тяхната ангажираност със себе си им помага да запазят психичното си здраве и 
при много сериозни изпитания - те са ефективни в решаването на всички свои 
жизнени задачи. В частност, те имат нужните умения за психично и соматично 
справяне със стреса пораждан от процесите на промяна. 
 
7.30.  Като отчита значението на тези два услесняващи промяната фактори, 
организационната психодинамика е в състояние да препоръча 
организационните лидери да изграждат среда на социална подкрепа и 
твърдост. В подобна среда организационната промяна и организационното 
развитие могат да се разгърнат. Превръщането на социалната подкрепа в част 
от организационната култура е основна задача, решаването на която следва да 
започне отгоре-надолу. По-ефективните лидери се отличават и с по-висока 
емоционална интелигентност - те притежават нещо, което би могло да се 
определи като фактора "плюшено мече" - способността да създават 
успокояваща среда на сигурност, която "вмества" емоциите на 
другите. Емоционално интелигентните лидери осигуряват чувство за сигурност 
у последователите си и им вдъхват доверие и увереност. Лидерите, които 
разкриват този успокояващ фактор в работата си с хората в организацията им 
дават възможност да усетят, че към тях се проявява неподправено внимание и 
че те винаги могат да бъдат изслушани. Тези лидери създават улесняваща 



организационното развитие среда.  
 
7.31. Твърдостта е по-твърд орех, образно казано. Въпреки, че емпиричните 
изследвания от години показват, че в иновативните, проактивни фирми има по-
висок процент на хора с вътрешен локус на контрол (като основен компонент на 
твърдостта) (Miller, Kets de Vries & Toulouse, 1982), -  което потвърждава 
желателността на тази ориентация, - вътрешният и външният локус на контрол 
са дълбоко заложени. Да се промени един екстернал в интернал е огромно и 
продължително усилие. Ето защо, в повечето случаи (тъй като ключовите 
играчи в организационната трансформация нямат търпение да предприемат 
подобни дълбинни изменения на личностно равнище) се смята, че една 
организация от екстернали трудно може да бъде култивирана в организация от 
интернали без преди това да се направят известни промени в персонала й. 
Компаниите, в чиято динамична среда промяната е по-скоро норма, отколкото 
изключение, твърдостта може да бъде осигурена чрез подбирането, 
стимулирането и кариерното издигане на хора с вътрешна локализация на 
контрола. Служителите с тази диспозиция демонстрират по-малко съпротиви 
срещу промяната и са по-възприемчиви от останалите към проектите за 
реализацията й. 
 
7.32. Организационната психодинамика е на мнение, че правилната работа с 
психодинамиката на организационната промяна е задължителна и основна 
компетенция за всеки организационен ръководител и консултант по 
организационно развитие. Изпълнителните директори и консултантите по 
организационно развитие, които разбират добре процесите на организационна 
промяна имат конкурентно преимущество. Промяната - както индивидуалната, 
така и организационната, - е сложен психодинамичен процес, преминаващ през 
множество етапи, които трябва в цялост да бъдат приключени, за да се 
постигне наистина успешна трансформация. Както видяхме има поне две 
улесняващи сили в този процес, чиято мощ може да се ползва и от 
организациите. Създаването на нужната психична нагласа в организацията е 
процедура, която изисква огромни усилия. Нужни са внимателно разработени 
проекти и инициативи за организационно развитие, нужно е да се формулира и 
комуникира със сътрудниците една убедителна обосновка за нуждата от 
организационна промяна, да се преодоляват съзнателните и безсъзнателните 
съпротиви на хората в организацията. 
 
7.33. В наши дни предизвикателството както пред организационните 
ръководители, така и пред консултантите по организационно развитие е в това 
как да се изграждат организации, в които ориентацията към промяната и 
развитието са една от основните ценности; как да се формира организационна 
култура на постоянно, конструктивно организационно обновяване. 
Съвременните организации се нуждаят от непрекъснати, постъпателни 
промени - промени, които естествено се случват само когато всички хора в 
организацията (лидери и последователи; ръководители и подчинени) постоянно 
поставят на проверка начините си на работа, изследвайки доколко те  отговарят 
на конкретните изисквания на действителността. Организациите, които 
поддържат хармонична съгласуваност със средата си чрез непрекъснати 
изменения и креативност, по-рядко биват изненадани от проблеми в средата 
си. Създаването на подобна психична нагласа, която е отворена към 



непрекъснато продължаващата организационна промяна, изграждането на 
организация, в която изследователските и творческите диспозиции на хората са 
пълноценно мобилизирани - това не са лесни за изпълнение предложения. 
Много хора в днешните организации все още са готови да си задават само 
един екзистенциален въпрос в живота - как да се устроя, как да си намеря 
добра работа. И след като намерят решение, те така се  дълбоко улягат в 
работната си позиция, че превръщат организацията в психичен затвор, в които 
властват сковаността и рутината. За да избегнат това, организационните 
лидери и консултантите по организационно развитие следва да изграждат 
организационна култура на доверие и креативност, организационна нагласа, 
която насърчава хората да отправят и приемат предизвикателства към 
установените начини да действие. Хората в организацията с подобен 
манталитет никога няма да приемат препоръките на своите началници за 
правилни по подразбиране - те ще искат да проверят внимателно какво им 
предлагат техните ръководители. 
 
7.34. Организациите, в които се поддържа атмосфера на конструктивно 
опониране и конфронтиране  насърчават споделянето на критични мнения и 
"критичната обратна връзка" към ръководителите; организациите, в които 
стратегическия диалог не е изключение, а едно от техните основни правила, са 
в най-благоприятна позиция по отношение на адаптацията си към 
средата. Организациите , които се характеризират именно с подобна култура на 
конструктивен и творчески диалог спират недомислените проекти, откриват 
нови взъможности и резерви, и държат висшите си ръководители добре 
осведомени за грижите на хората в организацията. Когато подобна психична 
нагласа е водеща, тя служи на организацията като система за ранно 
предупреждаване за нуждата от организационни изменения. 
Изследователката и непрекъснато проверяваща действителността същност на 
тази организационна нагласа прави възможна организационната превенция и 
поддържа атмосфера на продължаващо непрекъснато организационно учене. 
 
7.35. Организационната психодинамика стои твърдо на позицията, че 
създаването на подобна организационна култура е нещо напълно 
осъществимо, което обаче изисква непрекъснати усилия именно защото 
промяната се разгръща срещу течението на вградения консерватизъм 
на човешкото организационно поведение. Хората, които разбират 
организационната психодинамика на промяната и осъзнават огромните 
възможности, които са заложени в проактивното поведение са бъдещите 
победители в този свят на непрекъснати изменения. 
 
Край на Лекция 7. 
 



ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
8. OСMA ЛЕКЦИЯ 

 
 
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
8.1.  Логичната причина за изследването на мениджмънта и организацията от 
гледната точка на психодинамиката на човешките системи е търсенето на 
възможности да се разкрие сложността на отношенията в организациите, които 
се мобилизират от човешките емоции и да се покаже как публично 
изразяваните емоции отразяват властовите взаимоотношения в организацията, 
а и как  взаимодействията между емоциите и властта пораждат изненадващи, 
ограничаващи, неочаквани, освобождаващи, неприятни, интересни и нежелани 
поведенчески структури. 
 
8.2. Организационната психодинамика  не се занимава с дълбинното 
изучаването на личния емоционален живот (независимо дали става дума за 
връщане към по-ранни преживявания или развитие на самопознанието и 
емоционалната интелигентност)(Neumann, 1999; Gould, Stapley & Stein, 2004), 
а прави опит да разбере какво ни разкриват за организацията като система в 
контекст колективните емоции на хората в нея (Armstrong, 2004). Емоциите - 
както осъзнавани, така и неосъзнавани, - се преживяват на индивидуално ниво, 
но се пораждат и се изразяват на колективно ниво в отношенията между хората 
като се преплитат тясно с политическите проблеми в организацията (като 
например, това, че за управлението на единомислието(консенсуса) в 
организациите може да е нужна една или друга система на контрол). 
 
8.3. Потенциалната връзка между теорията на организационната 
психодинамика и критичните изследвания върху организационния мениджмънт 
е в приноса и на двете концепции за разкриването на това как манипулацията 
на индивидуалната и колективната идентичност всъщност структурира властта 
в организациите и прави хора на всички нива в нея съучастници в нейното 
установяване и упражняване (Kersten, 2001). Емоциите и властта се сблъскват 
в ежедневните процеси на организационно управление и в организационната 
динамика като властовите отношения в организациите се конструират в това 
взаимодействие помежду им. Това ни насочва към изследването 
на "политическата обвързаност" на хората в организациите (Sievers, 2001), т.е. 
на взаимодействието между колективните емоции и организационната 
политика/динамика. 
 
8.4. В организациите съвместното учене, което се реализира в хода на 
практическата дейност на хората  - като обсъждане на реални въпроси с 
колегите,  предприемане на едни или други действия и последващото им 
обсъждане (Revans, 1983),  - изпълнява функцията на 
мобилизиращ индивидуалното учене чрез действие. Участвайки в различни 
учебни и тренинг групи, членовете на организацията получават възможност да 
развиват уменията и нагласите си, тестирайки и трансформирайки ги в 
практиката си. Методите за групова работа на организационната 
психодинамика добавят към тези процеси рефлексията върху опита и 



безсъзнателната организационна динамика. Така членовете на организацията, 
например, могат да научат, например, как индивидуалните и колективни емоции 
биват проецирани и влияят върху ученето и управлението на организацията , а 
също и как емоциите им дават възможност да се разбере и интерпретира по-
добре смисъла на преживяванията им в организационния живот. 
 
8.5. Организационната психодинамика е специфичен начин на мислене в 
изследванията на мениджмънта и организацията, който произтича от 
психодинамичното изследване на групите и организациите (Obholzer & Vega 
Roberts, 1994; Neumann & Hirschhorn, 1999; Gould et al., 2001). Тя подчертава 
съществуващите връзки между трите сфери на организационния живот - 
рационалната, политическата и безсъзнателната,  - при търсенето на начин да 
го разбере и обясни. Организациите се разглеждат като много емоционални 
места, в които фантазиите и желанията на хората  пораждат множество 
непредвидими последици дори при най-добри изходни намерения. Работата на 
емоциите в организациите се разбира от една страна като изразяване на 
чувства с цел да се управляват и контролират различни социални ситуации, а 
от друга - като непрекъснат процес на справяне с вътрешните конфликти и 
противоречия, които са интегрална част от организационните роли. Тези 
противоречия произтичат от ежедневната творческа дейност на хората 
и фрустрацията във взаимодействията помежду им, а също и от техния 
вътрешен, интрапсихичен свят от примитивни страсти и нееднозначни чувства, 
който както се изтласква, така и се комуникира в организацията. 
 
8.6. Една от основните постановки на организационната психодинамика е, че 
съществува нещо, което наричаме безсъзнателно, т.е. психична дейност, за 
която не си даваме съзнателен отчет, и която е цяла една област от неща, за 
които не знаем. Безсъзнателното в организацията може да се разбира и като 
психичната територия, в която могат да бъдат затваряни и запечатвани 
опасните и/или болезнени идеи чрез действието на изтласкването и другите 
защитни механизми, и като източник на съпротивите срещу определени идеи и 
емоции (Gabriel & Griffiths, 2002). Дори когато за всичко се посочват разумни 
обяснения и причини,   безсъзнателното активно участва - психодинамичните 
подходи разглеждат рационализацията като повсеместно прилаган защитен 
механизъм, насочен към избягването на трудните емоции в организационния 
живот.  Не се налага да се прави много задълбочен анализ на 
организационните преживявания, за да се стигне до извода, че съществува 
организационен живот, който остава "отвъд обхвата на съзнанието ни" и че 
организационната динамика, която се поражда в човешките мрежи от дейности 
и отношения включва доста повече от сумата на индивидуалните поведения. 
Идеята, че групите са нещо много повече от сумата на индивидите, които 
принадлежат към тях отразява факта, че съществува друга, скрита динамика, 
която дори и да не подозираме за нея, все пак продължава да  въздейства 
върху човешките поведения в тези групи и извън тях. Организационната 
психодинамика, в този смисъл, се интересува от начините, по които 
безсъзнателните процеси допринасят за социалната ирационалност в 
организациите - например, как идеализацията на дадена група може да доведе 
до нейното саморазрушаване. Всяка система е предразположена към 
саморазрушителни действия, движена от  собствените си неосъзнати и 
непризнавани открито фантазии. 



8.7.  Самата идея за безсъзнателна психична дейност продължава да е 
сериозно предизвикателство за много хора като думата "безсъзнателно" още не 
е общоприета и въобще не е посрещана с въодушевление в речника на 
теоретиците и практиците в областта на организационния мениджмънт. Други 
думи, които принадлежат към същата категирия са: фантазия, изтласкване, 
примитивни и защитни механизми. Опитите да се доведе психодинамичната 
гледна точка до мисленето и преподаването за организационното поведение не 
са все още широко популярни въпреки няколкото скорошни опита (Gabriel, 
1999). Макар, че в консултативната работа за организационно развитие тази 
гледна точка да е по-добре приемана (Neumann, Kellner & Dawson-Shepard, 
1997), тя не е в състояние да обещава бързите готови решения, каквито 
предпочитат мениджърите, разбираемо търсещи неотложни и управляеми 
облаги от инвестициите си в ученето и промяната. 
 
8.8. Една ярка илюстрация за ролята на безсъзнателното в трудова среда е 
отношението на самите мениджъри към ученето и обучението в самата 
организация. Повечето мениджъри гледат на тях като на "добри", ако те 
помагат на хората да усъвършенстват работата си и така подобрят 
функционирането на организацията. Когато говорим за ролята на защитните 
механизми и използваме концепции като изтласкване, проекция и регресия във 
връзката им с ученето, обучението и организираността, ние издигаме по-
отчетливо и хипотезата, че вероятно в действие са и редица безсъзнателни 
процеси, които влияя и върху ученето в организацията. Мениджърите - било на 
индивидуално или на групово ниво, - не спират ученето в организациите, но 
успяват безсъзнателно да го ограничават като канализират и дори мобилизират 
предимно процеси на учене, обслужващи запазването и засилването на 
управленския им контрол: "Не става дума, че цинични мениджъри, групички с 
тайнствени съкращения вместо имена и защитаващи се организации 
възпрепятстват ученето. Нищо подобно. Това, което те правят е да насърчават 
само този определен вид учене, който усилва защитните нагласи, 
консерватизма и разрушаването на всички нови идеи като потенциално опасни 
и разрушителни" (Gabriel & Griffiths, 2002, стр.215). Ученето в организациите, 
обаче, не може да се сведе само до съзнателното конструиране на процеси за 
подобрения  на индивидуално и стратегическо ниво. Интересът към 
безсъзнателните процеси, които могат да са свързани с това конструиране на 
рационални модели пробужда една допълнителна идея - а именно, ученето и 
обучението в организациите са тясно свързани с политическите процеси и 
властовите отношения между хората както на индивидуално, така и на групово, 
и организационно равнище. 
 
8.9. Разглеждана по този начин, организационната психодинамика има много 
общи страни с гледната точка, която насърчава непрекъснатия критичен анализ 
на конвенционалното и обичайното в организациите, и е устремена към 
създаването на нови и нови версии на "начина, по който работим тук" . 
Oрганизационната психодинамика е съзвучна с критичната гледна точка към 
организационния опит, в която се подчертава ценността на "рефлексията върху 
практиката" (Cunliffe & Easterby-Smith, 2004) - т.е. непосредствените, практични 
форми на проверка на познанията ни за това как идентичностите, фантазиите и 
реалностите биват конструирани в организациите, и как разбирането ни за това 
да се използва за "отменяне на конвенционалните практики" и създаване на 



условия за рефлексия и учене в организациите. Методологичният акцент, който 
прави организационната психодинамика е върху колективните, свързани с 
отношенията между хората и социалната им дейност аспекти на 
организационния живот, както и върху разбирането на начините, по които тези 
интерпретации и действия възникват и се възпроизвеждат, приемат или 
избягват, в контекста на политическите възможности и ограничения на 
организационната динамика. Организационната психодинамика се фокусира 
върху рефлексията и ученето от и в живия опит, върху създаването и 
ограничаването на познанието, дейността и бездействието в организациите. 
Един от тези психодинамични начини, чрез които живия опит на мениджърите 
получава израз и се превръща в дейност е чрез ученето им в самата дейност 
(action learning). 
 
8.10. Ученето в дейността, в практиката, е популярен и утвърден подход в 
обучението и развитието на мениджърите. Двете основни постановки, в 
основата на този подход са: първо, че хората с лидерски/управленски роли учат 
най-добре от рефлексията си върху своя собствен опит, а не в тренинг 
програмите в областта на мениджмънта.  Рефлексията им върху собствения им 
опит е  активна и постоянна - нещо, което изобретателя на ученето в дейността 
определя като "проверки в практиката"(Revans, 1982). И второ, този вид учене 
протича в компанията на другите - "другари по неволя", - и "чрез обсъждането 
на реални проблеми с колегите, чрез предприеманите с тях действия и чрез 
рефлексията върху тях" (Revans, 1982, стр. 720). Ученето в практиката може да 
се разглежда в този смисъл и като "учене-в-дейността", т.е. като опит за 
свързване на процесите на лична и колективна рефлексия със собствените 
действия. Този подход се стреми към това да се премине отвъд решаването на 
непосредствените проблеми и да фокусира вниманието върху реалните, 
комплексни организационни въпроси, за които няма готови експертни решения. 
Ученето в дейността се основава на разбирането, че ученето не може да се 
случва без и извън практическата дейност. Идеята да се работи съвместно с 
другарите по неволя е едно от ключовите емоционални и политически 
изисквания на ученето в практиката. Самата фраза подчертава положителното 
в тази взаимност - тя ни разкрива връзката ни с другите; показва ни, че именно 
тези, на които имаме доверие и с които можем да си помагаме,  за да 
се справим с проблемите и трудностите си, могат да са част от преживяването 
и изпълнението на организационната ни роля. И в действителност, те често са 
точно такива. В същото време, организациите са твърде комплицирани места 
и мениджърите в тях - дори и да са доверени и близки приятели помежду си, - 
често се конкурират за ресурси; кандидатстват за едни и същи по-висши 
позиции или се борят за оцеляването и напредъка на една от частите от 
организацията за сметка на останалите. Емоциите и политиките, които се 
мобилизират в опита им да се учат и да се организират заедно в организацията 
често се оказват твърде усложнени, трудни за разбиране, а понякога и 
 непреодолими. Подобни усилия се усложняват още повече от политическите 
решения, съюзите и стратегическите избори, които им се налагат да правят; от 
фантазиите и интерпретациите на поведението и мотивите на другите в 
организацията; от страховете и безпокойствата им; от индивидуалните им 
желания за контрол и избягване на някои отб ситуациите, с които живота в 
организацията ги сблъсква. 
 



8.11. Психодинамично казано, съществуват три различни подхода към ученето 
в организационната практика. Традиционният подход е  фокусиран върху 
индивида. Този вид учене в дейността помага на конкретния индивид да учи за 
себе си като работи по свой работен проект и в същото време осъществява 
рефлексия върху работата си и себе си в нея в компанията на другите си 
колеги, които правят същото (Weinstein, 2002, стр. 6). Бизнес-ориентираният 
подход е подчинен на идеята за ефективно функциониране и висока 
производителност. При него ученето в дейността се разглежда като 
допринасящо за успеха на бизнеса чрез това, че гарантира, че ученето - 
организационно и индивидуално, - винаги изпреварва нужните организационн 
промени (Boshyk, 2002, стр. 39). На повърхностно ниво, изглежда, че този 
подход акцентира върху преместването на индивидуалната ориентация на 
учебния процес към един по-стратегически принос към организационната 
ефективност. Но и при бизнес-ориентирания подход към ученето в практиката 
се запазва индивидуалната насоченост, макар, че ученето ангажира и 
специалистите по управление на човешките ресурси и изпълнителния директор 
на организацията в много по-значителна степен. Тук основното внимание е 
върху индивидуалното развитие в определена организационна роля 
(традиционен подход) или върху инициативите за развитие на индивидите, 
идващи от мениджърите "Човешки ресурси" (смесен подход), или върху 
програмите за организационна промяна на висшите ръководители, които 
легитимират ученето (бизнес подход). И в двата случая, ученето е насочено 
към знанията и поведенията на значими индивиди в организацията и връзките 
между тези знания и поведения, от една страна, и промените в 
организационната практика, от друга. 
 
8.12. Терминът "критично учене в дейността" (critical action learnig) е въведен от 
Хю Уилмот (Willmott, 1994; 1997), за да се концептуализира и илюстрира как в 
ученето може да се прилага критичното мислене. Най-общо, рефлексията и 
ученето от позицията на критичното мислене са процеси на организиране, чрез 
които контрола може да се трансформира в еманципация. Критичното учене в 
дейността акцентира върху процеса на рефлексия върху адекватността и 
ценността на конвенционалната мъдрост, който процес е свързан с ученето 
като отношение, в което се конструират идентичността и автономността на 
индивида. При този подход ученето в практическата работа ( в дейността) е 
част от "технологията за социален контрол", която е заложена в политиката за 
обучението и развитие, и в цялостната кадрова стратегия на организациите. " 
Динамиката на учебните групи - собствените им процеси на организиране, 
често провокира емоции. Отделянето на внимание за тях и опитите те да бъдат 
разбрани са богат източник за преживелищно учене за организационното 
поведение...Процесът на критична рефлексия осигурява езика и понятията, 
които помагат на хората да признаят наличието и да открият смисъла на тези 
чувства, които те отдавна носят в себе , но са пренебрегвали - чувства, 
свързани с напреженията или противоречията, които изпитват" (Rigg & Trehan, 
2004, стр.162). Признаването на емоционалния опит в опитите да се учи в 
учебна група окуражава членовете на тази група да анализират не само своето 
поведение и практика в организацията, но и да анализират колективната 
емоционална динамика като начин да вникнат в характерните за организацията 
властови отношения, а оттук и в ролята им за стимулиране или ограничаване 
на ученето. Критичното мислене осигурява разглеждането на връзките между 



индивидуалното развитие и организационните процеси (Anderson & Thorpe, 
2004). Критичната гледна точка, фокусирайки се върху емоциите, властта и 
идентичността, води до разбирането, че ученето в практиката се случва не 
просто в учебни групи, а в групи за идентичност. Критичната рефлексия от тази 
гледна точка е източник на езика, на който хората могат да осмислят емоциите 
си в организацията - както на индивидуално, така и на колективно равнище 
(Rigg & Trehan, 2004). Критичната рефлексия и критичното действие са 
средство за разкриване на тези властови условия, при които резултатите от 
рефлексията могат да имат едни или други организационни последствия. 
Ученето в дейността, в непосредствената организационна 
практика, е неизбежно част от създаването на тези властови условия (Nicolini et 
al., 2004). Политическата обвързаност на хората в една организация възниква в 
работните групи и в групите за учене в практиката - в тях емоциите и 
политиката се комбинират, за да се конструира груповия опит; в тях се 
отразяват и реконструират самите властови отношения и предимно 
безсъзнателните противоречия на ученето или не-ученето в организацията.  
 
8.13. Организационната психодинамика винаги се е въздържала от участие в 
дискусиите за организационната бюрокрация, започнати още с работата на 
Макс Вебер. В много от тези дискусии, човешките емоции и страсти като 
завистта, омразата, гнева, страха, тревожността се разглеждат като нежелани 
нашественици в света на организациите; като симтоми за патологии, от които 
организациите би следвало да се отърват. Като приемлива алтернатива, за тях 
се говори чрез ограничен набор от ефимизми като стрес или удовлетвореност 
от труда, чиято роля е на емоциите все пак да се признае известна роля, но те 
все пак да се удържат, управляват и контролират. Както сполучливо казва 
Fineman (1993, стр.9), подобни ефимизми само подкрепят разбирането за 
хората в организациите като "емоционално анорексични". И все пак, достатъчно 
е само да се снеме повърхностния слой на организационния живот, за да се 
открият огромни дълбоки пластове от емоции - понякога отбелязвани, понякога 
симулирани, понякога само плахо изразявани, а понякога избухващи 
безконтролно. На разбирането, че организациите, също като семействата, 
спортните събития и религиозните церемонии, са емоционални арени, на които 
множество различни емоции се зараждат, демонстрират, крият или разменят, 
не се гледаше сериозно чак до 80-те години на 20-ти век. 
 
8.14. Емоциите и ученето днес се признават за ключови характеристики на 
всяка една работа вършена от хората. Демонстрацията на дружелюбност, 
включваща директен зрителен контакт и усмивка, не е просто бонус от 
продавача или сервитьора, а интегрална част от тяхната професионална 
дейност. Различните професии изискват различни емоционални и 
поведенчески репертоари - медицинските сестри трябва да излъчват 
грижовност и топлина; спортните треньори - ентусиазъм и устременост; 
погребалните агенти - уважение; а професионалните борци - гняв и 
спортна злоба. Още ранната концепция на Hochschild (1983) за емоционалния 
труд описва тези страни в работата на всеки човек, които са свързани с 
приемането на една или друга емоционална диспозиция, която е подходяща и 
адекватна спрямо задачите и ролите в тази работа/професия. Оттогава до днес 
емоционалният труд вече е признат като централна характеристика в редица 
професии (от секретарките до автомонтьорите, от компютърните анализатори 



до служителите в Дисниленд), особено в сектора на услугите. Емоционалният 
труд също така включва и преценката и управлението на емоциите, както 
собствените, така и тези на другите (Fineman, 1983; Hochschild, 1983). От 
продавачите, например, се очаква да могат както да диагностицират доколко 
гнева на купувача е истински и сериозен, така и да прилагат ефективни техники 
за пренасочването и намаляването му. Днес емоциите и дори сложните чувства 
вече не се разглеждат като дисфункционални и смущаващи елементи на 
организационния живот, а като жизненоважни ресурси, които трябва да се 
охраняват и контролират внимателно, подобно на другите ценни ресурси като 
парите, информацията или суровините. Putnam & Mumby (1993, стр.37) 
изтъкват, че "чрез набирането и подбора на кадрите, чрез тяхната 
социализация и чрез атестационните процедури, организациите създават една 
социална реалност, в която чувствата са станали стока, нужна за постигането 
на определени инструментални цели". По този начин, бюрократичната 
рационалност се разраства, колонизирайки чувствителността и емоцииите на 
хората. Зрялата бюрокрация не се бои вече от човешките емоции - напротив, тя 
може да ги контролира и използва както прави това и с другите ресурси в 
организацията като информацията и технологиите. Oще автори като Фъргюсън, 
Мъмби и Пътнам (Putnam & Mumby, 1993), Van Maanen & Kunda (1989) и самата 
Hochschild (1983) критично разглеждат произтичащите от това липса на 
автентичност и прегаряне на служителите, които под натиска на мениджмънта, 
приемат емоциите изисквани от тяхните роли. Тези автори също така посочват, 
че понякога тези служители се опитват да се противопоставят на опитите на 
мениджмънта да манипулира чувствата им чрез едни или други актове на 
съпротива. Нашият подход поставя емоциите точно в самия център на 
съвременното изследване на организациите. 
 
8.15. Ако емоциите са част от работата на хората, правилната емоционална 
нагласа следва да се разглежда като основна характеристика на успешните 
организации. Във времена на постоянни промени и неопределеност, които 
правят механичните бюрокрации  все по-неуместни, емоции като причастност, 
доверие, грижа, ентусиазъм, гордост и дори забавление са все по-необходими 
за организационния успех. Организационните лидери все по-рядко се 
разглеждат като супер-мозъци, които създават политики, а като генератори на 
силни страсти. Много хора от бизнеса като Carlzon (1989), Morita (1987) и Rodick 
(1991) издадоха книги, в които възхваляват страстта и ентусиазма като основи 
на успеха си, представяйки себе си като героични лидери на страстни 
последователи, а не като мениджъри на послушни функционери. С работите на 
Zaleznik (1977) и Burns (1978) започна прокарването на разграничителна линия 
между мениджърите, които държат на ефикасността постигана чрез добри 
сделки и чувство за детайла в бизнеса, и мениджърите, които събуждат мощни 
емоции, формират визия и пораждат ангажираност. С това, изследването на 
организациите отвори страницата с позабравеното Веберово мислене, според 
което лидерството и администрацията не са просто различни неща, а 
диаметрално противоположни реалности. 
 
8.16. Самите емоции са културни феномени, чието значение се проявява и 
комуникира чрез културата и дори се поражда в нея. Специфични 
организационни събития като интервюто за назначаване на работа и 
съобщаването за съкращенията на персонал или сключването на бизнес 



сделка се нуждаят от адекватни емоционални поведения от страна на 
участниците в тях. Вдъхновени от изследователската работа на Goffman (1959), 
представителите на социалния конструктивизъм твърдят, че емоциите могат да 
бъдат научавани в организациите също както могат да се учат театралните 
роли чрез репетиции. И също както театралните актьори, социалните актьори в 
организациите се научават да преживяват гняв, скръб, радост или страх, когато 
ролите им го изискват от тях. Автори като Heller, Mangham, Flam и Fineman 
(1993; 1995; 1997) изследват правилата, които ръководят емоционалните 
представления и разкриват как емоциионалните потоци са били символно 
конструирани, комуникирани и разпространявани от даден индивид към 
неговата аудитория. 
 
8.17. Социалните конструктивисти разчитат в работата си на по-ранните 
теории, формулирани от Le Bon (1895/1960), Simmel и Durkheim, в които се 
отстоява позицията, че "човешките чувства се засилват когато се изразяват 
колективно. Мъката също както и радостта стигат до екзалтация и се усилват, 
прескачайки от ум на ум" (Durkheim, 1915/1961, стр. 446). Така, когато сме 
заобиколени от скърбящи хора на погребение, ние изпитваме скръб дори да 
нямаме значима причина да скърбим; и по същия начин - когато сме 
заобиколени от ведра, усмихната или саркастична тълпа, можем да сме 
повлияни от тези емоции дори и да нямаме лична причина да ги преживяваме. 
Социалните конструктивисти признават, обаче, че емоциите могат да се 
променят, преминавайки през различни социални обстановки. Отчаянието може 
да се превърне в гняв, завистта в гордост, радостта в омраза. Индивидуалното 
изразяване на конкретна емоция може да породи същата емоция в аудиторията 
или да предизвика много различна емоционална реакция. Даден 
организационен лидер, например, може да установи, че опитите му да сподели 
ентусиазма и гордостта си със своите подчинени може да доведе до 
безразличие или подозрителност от тяхна страна. Теориите на социалния 
конструктивизъм, обаче, въобще не отчитат трансформациите, през които 
преминават емоциите в процесите на тяхната комуникация и тяхното 
споделяне. В тях повечето емоции се разглеждат по един недиференциран 
начин като само от време на време се разделят на положителни или негативни, 
горещи или студени, активни или пасивни, но без да се отличава 
тяхната нюансираност, сила и виталност. При цялата си виртуозност в 
разглеждането на правилата на манипулативните емоционални спектакли в 
организациите, автори като Mangham, Overington, Hopfl & Linstead (1997) са 
много далеч от разкриването на това какви качества притежават тези 
представления, за да са успешни пред една аудитория и да не минават - пред 
друга. Причините, поради които определена емоция се асоциира с конкретна 
социална обстановка (да кажем, скръбта с погребенията; гнева или присмеха с 
получаването на неадекватно предложение; носталгията - с раздялата)  
въобще не се разглеждат. При това, подходите на социалните конструктивисти 
ни дават твърде малко в изследването на това откъде възникват емоции като 
гнева, отчаянието, скуката, завистта или блаженството, и техните внезапни  
модификации в хода на ежедневните ни преживявания. Тези емоции не се 
разглеждат нито в светлината на сложната междуличностна и групова 
динамика, нито в светлината на жизнената история на всеки конкретен човек. 
Както признава един от водещите авторитети на социалния конструктивизъм, 
Fineman (1993, стр.23), техният подход има огромно сляпо петно що се отнася 



до идентифицирането на това откъде се появяват емоциите и как те пасват на 
биографиите на организациите и на хората в тях.  И точно тук 
организационната психодинамика може съществено да подпомогне нашето 
разбиране за ролята на емоциите. 
 
8.18. Организационната психодинамика винаги е била ангажирана с изследване 
на емоциите. Тя разкрива нови възможности за анализиране на емоционалния 
живот на индивидите и групите в организацията като проучва произхода и 
смисъла на различните емоции в организационния живот и като взема под 
внимание мощното присъствие на емоциите в нашия трудов и обществен 
живот. Хората се разглеждат от организационната психодинамика не просто 
като емоционални работници, а като желаещи, страстни човешки същества. 
Емоциите им не са просто странични ефекти на умствения им живот; не са 
просто представления за пред аудитория; нито са и  инструменти за 
междуличностна манипулация, въпреки, че при определени обстоятелства те 
могат да бъдат и всичко това. Напротив, организационната психодинамика 
подхожда към емоциите като движещи сили във всички човешки дела - на 
индивидуално, групово, организационно и междуорганизационно равнище. 
 
8.19. Емоциите са в сърцевината на човешката мотивация - емоцията е 
мотивация. И въобще не е случайно, че двете думи имат общ корен в 
латинското emovere, да задвижвам. Стремежът към парите, също както и 
стремежа към властта, или стремежа към труда - всички те произлизат от 
емоциите и могат да се превърнат в истинска страст. Стремежът към истината 
също е емоционално задвижван, а не е просто израз на някакъв абстрактен 
интерес към познанието и ученето. Така, илюзиите ни не са просто резултат от 
невежеството или грешките ни, а са реален продукт на страховете, любовта, 
тревожността, желанията и страстите ни. За организационната психодинамика, 
емоцията е това, което държи заедно човешките групи, организации и емоции 
("само нуждата не би ги задържала заедно" - Freud(1930, стр. 122)), но 
емоцията е и това, което също може да ги разруши. Да си влюбен или да си 
поставен под хипноза са двете психични състояния, които са най-близки до 
състоянието да си член на дадена група, по думите на Фройд (Freud, 
1921), въпреки, че той е бил достатъчно мъдър да ограничи своята 
формулировка само до групите "без много организираност в тях" (стр.116). 
 
8.20. Изследванията в областта на организационната психодинамика на автори 
като Jaques (1955), Menzies Lyth (Menzies, 1960; Menzies Lyth, 1988; 1991), 
Levinson (1972; 1976) и  Zaleznik (1977, 1989a; 1989b) днес вече се посрещат с 
уважение, но само до преди няколко години те въобще не бяха интегрирани в 
официалната линия на организационните изследвания. Едва с придобиването 
на официална конвертируемост на възгледа, че организациите са емоционални 
арени, се откриха и възможности за включването на организационната 
психодинамика в изследването на организационните процеси и в практиката за 
организационно развитие. 
 
8.21. Изследването на емоциите, чувствата и афектите, защитните механизми, 
преноса и контра-преноса винаги е било органична част от развитието на 
организационната психодинамика още от самото му начало. Психологията на 
груповите емоции получава два значителни приноса още в началото на 20-ти 



век чрез работата на Густав Льо Бон и Уилям Макдугъл. Обсъждането на 
техните изследвания от Фройд дава началото и на неговата "Групова 
психология и анализата на Аз-а" - така, усилването на емоциите в групата, 
заразителността на определени емоции, внушаемостта, снижаването на 
способностите за критично мислене и падането на моралните задръжки, 
податливостта на илюзии в групите, -  са вече много добре познати на всички 
ни характеристики на груповия живот. Bion (1961) поставя емоциите в самия 
център на своите пручвания върху психичния живот в групите. Всяка една група 
може да се развие като работна група или като група с усложнения, в 
зависимост от това как използва ресурсите си за решаване на своите задачи. 
Работната група гледа напред и се ангажира творчески в различни форми на 
обмен със средата си и ни напомня Фройдистката картина за управляващото 
Его, което съумява по един или друг начин да държи двамата си строги 
господари ("То" и "Супер-Егото") доволни. В същото време, групата с 
усложнения, чиято задача поражда тревожност може да започне да 
функционира на основата на някое от възможните базисни допускания, в 
рамките на които емоциите изцяло я завладяват. Проблемните групи с базисни 
допускания всъщност се защитават от тревожността в тях като се затварят в 
себе си и позволяват на емоциите, фантазиите и заблудите си да изместят 
работата по задачите им. Всяка от описаните от Бион три основни групи с 
базисни допускания разкрива свой специфичен набор от самовъзпроизвеждащи 
се емоции. Допускането за зависимост се върти около сляпата вяра в лидера, 
доверието, почитта, лоялността, отдадеността, уважението и покорството. 
Допускането за борба или бягство командва много от емоциите, които са 
характерни за параноично-шизоидната позиция - гнева, омразата, завистта, 
деструктивността и страха. Допускането за съчетаване се върти почти изцяло 
около чувства като надеждата, оптимизма, увереността и самоуспокоението. 
Във всички тези конкретни случаи, емоциите подкопават груповата способност 
да се мисли и разсъждава, да се планира, да се контролира и да се 
администрира изпълнението на груповите задачи - или накратко казано, те ни 
сигнализират за патологии, аналогични на индивидуалните патологии. 
Организационният лидер, груповият терапевт или организационният 
консултант, също както и членовете на групите и организациите, следователно, 
винаги трябва да са нащрек за признаците на това усложнено с базисни 
допускания функциониране на човешките групи и организации.  
 
 

8.22. Както стана дума по-рано, теорията на Бион се ползва със широка 
подкрепа от страна на организационните изледователи и консултантите по 
организационно развитие, които я разглеждат като ценен ключ за разгадаване 
на емоционалните загадки на работните групи и особено на изразено 
неефективните сред тях. Много от авторите, които приемат гледната точка на 
организационната психодинамика прилагат теорията за базисните допускания - 
първо, за да анализират функционирането на групите, - и второ, за да 
предизвикат промени, които връщат групите към техните задачи (Diamond, 
1993; Hirschhorn, 1988; Kets de Vries & Miller, 1984; Krantz, 1989). При това се 
оказва, че ясното разграничаване между групата с базисно допускане и 
работната група не винаги е лесно да се постигне, което тласка някои автори 
като Mant (1977) да приемат, че при определени обстоятелства, 
функционирането на основата на първични допускания може да е дори 
благоприятно за постигането на груповата задача. Въпреки, че теорията 



намира множество приложения в относително неструктурираните групи, 
емоционалният живот в организациите е значително по-комплексен. Теориите, 
разработени от Jaques, Menzies Lyth, Trist, Bridger и  Miller, както и много други 
теоретици свързани с Тавистокския институт в Лондон, разглеждат директно 
ефектите на бюрократичните форми на организация, на йерархиите и 
правилата в организациите върху емоционалния живот на хората в тях. 
Тръгвайки още от теоретичната работа на Клайн, изследователите в Тависток 
изучават как хората в големи бюрократични организации, изправяйки пред 
неопределеността и тревожността в тях, си поставят психични граници чрез 
механизмите на проекция и интроекция, което води до сериозни изкривявания 
на организационната рационалност и насоченото към задачите поведение. 
Общата картина не е много по-различна от тази, която описва Бион, доколкото 
и тук емоциите могат да се разглеждат както като причина, така и 
като следствие от защитните реакции, които подкопават яснотата на целите и 
работата за тяхното постигане. Но вместо просто да обсъждат защитите срещу 
тревожността в контекста на емоционално наситеното групово функциониране, 
Тавистокските теоретици се насочват към изследването на това как самите 
организации осигуряват защитни средства на хората в тях. 
 
8.23. Elliot Jaques (1952; 1955) подчертава, че индивидите са в състояние 
колективно на проецират лошите обекти върху определен член на дадена 
организация или върху стигматизирана социална група в нея, приемайки във 
вътрешен план идеализираните качества на добрия обект. Първият помощник-
капитан на кораба, например, обичайно се държи отговорен за всичко, което не 
е както трябва на кораба, което позволява капитана на същия кораб да се 
разглежда като грижовна, защитаваща екипажа фигура. Намирането на 
изкупителна жертва, разбира се, е характерно за много общества и 
организации, и позволява на хората в тях да се справят със собствената си 
тревожност като се отнасят към нея сякаш тя е породена от външни фактори, 
които биха могли да бъдат атакувани и отстранени. Възгледите на Жак за това, 
че организациите осигуряват на хората в тях удобни защити срещу 
тревожността им са успешно потвърдени в изследователската работа 
на Menzies Lyth (1988) сред медицинските сестри в Лондонската академична 
болница. Това изследване има значим приносен характер за изследването на 
емоциите в организациите и все още често се цитира. Медсестрите са 
изправени пред множество различни емоции, идващи от пациентите и техните 
близки - благодарност за грижите, които полагат; възхищение и завист за 
техните умения; възмущение и обида заради зависимостта, която налагат. 
Техните собствени чувства към пациентите, особено чувства като близост и 
лична загриженост, са сериозно подавяни от знанието им, че пациента може да 
умре. "Работната ситуация възбужда много силни и смесени чувства в 
медицинската сестра: съжаление, състрадание и любов; но и вина и 
тревожност; озлобление и възмущение към пациентите, които пораждат тези 
силни чувства; и дори завист за грижите полагани за пациента" (Menzies Lyth, 
1988, стр.46). Изправени пред подобен котел от емоции, много медицински 
сестри преживяват отново и отново инфатилните си застрашителни 
безпокойства, от които се опитват да се защитят чрез познатите ни механизми 
на проекция, разделяне и отричане. Приносът на Menzies Lyth е особено 
значим защото ни позволява да установим как 
бюрократичните характеристики, правила, процедури, проверки и повторни 



проверки, списъци от задачи по фиксиран график и всички други рутинни 
режими на болничната организация служат до една като междуличностни 
защитни техники. Чрез ритуалното изпълнение на работните задачи, чрез 
деперсонализирането на отношенията с пациентите и чрез стриктното 
придържане към организационната йерархия на болницата, сестрите овладяват 
собствената си тревожност. 
 
8.24. Разглеждани вече от гледната точка на организационната психодинамика, 
подобни защити срещу тревожността са в крайна сметка неуспешни и водят до 
провали в обучението и задържането на сестрите в болницата, хронично нисък 
дух, високо равнище на стрес и липса на удовлетвореност от труда. Заедно с 
другите психоаналитично подготвени консултанти, Menzies Lyth (1991, стр. 377) 
интерпретира ролята на консултанта по организационно развитие като ролята 
на този, който може да върне организацията към здраве, следвайки определени 
принципи. Тези принципи съвпадат до голяма степен с критериите за здрав 
човек, които се използват в психоанализата. Те включват избягването на 
борбата с тревожността чрез различни регресивни, примитивни защити; по-
често използване на адаптивни техники и сублимация; развитие на умения за 
конфронтиране и разрешаване на проблемите; възможности за хората да 
разкрият и използват пълноценно собствените си способности, доколкото това 
им е възможно на практика; възможност да упражняват  реалистично ниво на 
контрол върху живота си в организацията, отчитайки при това потребностите и 
ролята на другите в нея; независимост от ненужен надзор; и отчетлива връзка 
между усилията и наградите (не само финансовите). Препоръките на Menzies 
Lyth са приемани с различна степен на успех от множество психодинамично 
ориентирани организационни консултанти. В литературата за работата им в 
областта на организационната психодинамика са документирани множество 
случаи както на избуяващи в отговор социални защити срещу тревожността, 
така и на съществени успехи в преодоляването на осъкатяващите ефекти на 
подобни защити върху индивидите и организациите (Gould, 1993; Krantz, 1989; 
Lapierre, 1989: Diamond, 1985; 1993; Hirschhorn, 1988; 1989; Hirschhorn & 
Gilmore, 1989).  
 
8.25. В книгата си "The Workplace Within", Hirschhorn (1988) използва 
преживяванията си като организационен консултант, за да представи как 
тревожността в организациите пуска в действие примитивните страхове от 
анихилация, които на свой ред включват в действие социалните защити. Към 
базисните допускания по Бион, Hirschhorn добавя още две форми на социална 
защита, организационните ритуали и скритите коалиции. Следвайки идеите на 
Menzies Lyth, Hirschhorn третира организационните ритуали като 
деперсонализирани рутинни режими, които създават дистанция между 
индивидите и техните роли и им осигуряват екран за застрашаващите ги 
емоционално наситени отношения, замествайки ги с набори от механични 
действия. Скритите коалиции, от друга страна, представляват своеобразни 
безсъзнателни психични сделки, чрез които хората в организациите намират 
примирие за конфликтите и несъгласията си като разиграват роли, извличани 
от семейния им живот, за да си осигурят модели за уддържане на тревожността 
си. Наградата от подобно  примирие, както отбелязва Hirschhorn, е създаването 
на теми-табу, които не бива да се засягат, и, разбира се, запазването на 
дисфункционалните начини на действие в организациите. 



8.26.  Концепцията на организационната психодинамика за социалните защити 
срещу тревожността все по-широко се приема от изследователите, 
включително и от такива, които работят извън сферата на дълбинната 
психология. Една нейна конкретна версия представя самата организационна 
рационалност - използването на квази-научни процедури като прогнозиране, 
планиране, мониторинг, оценка на резултатите, тестиране и т.н.,  - 
като нищо повече от емоционални ритуали, чиято функция е изцяло да се 
смегчи тревожността на мениджърите в една непредвидима, почти хаотична 
среда. Значителен интерес в тази връзка представляват пионерските с приноса 
си изследвания върху работата на мениджърите  на Stacey (1992; 1995), които 
съчетават психодинамичната теория за социалните защити и критиката 
на Макинтайър на квази-научните мениджмънт процедури от позицията на 
теорията за комплексността.  Стейси подчертава, че успешни са тези 
организации, които функционират в състояние на овладяна нестабилност - 
едно близо до хаос състояние, което не е нито състояние на катастрофично 
неравновесие, нито състояние на статична вкамененост и смърт. 
Функционирайки в подобна модалност, комплексните организации са 
непредивидими извън един много тесен времеви отрязък, също както е 
непредсказуемо времето. Ученето, креативността и иновацията, според Стейси, 
са именно резултат от действието на ръба на пропастта, което поражда чувства 
на напълно реална тревожност, особено когато много считани за неуязвими 
организации се сриват, а други освобождават като излишни много от своите 
служители (вкл. мениджъри). Прилагайки в работата си организационната 
психодинамика, Стейси ни доказва как мениджърите се вкопчват в остарелите и 
практически безполезни процедури за административен контрол в опита си да 
овладеяят тази своя тревожност, търсейки острови на спокойствие в бурното 
организационно море. Излишно е да ви убеждавам, че подобни процедури 
нямат повече шанс за успех от древните ритуали за контрол върху времето, 
както сполучливо го е казал Макинтайър. 
 
8.27. Изследването на механизмите за удържане на тревожността, които ни 
осигуряват организациите, както и изучаването на предизвикваните от тяхното 
действие усложнения, изкривявания и дисфункции, е един от най-важните 
приноси на организационната психодинамика. Значителен е приносът тук на 
Howell Baum (1987), който в книгата си "Невидимата бюрокрация" проучва 
проблемите в напасването на психичните и организационните процеси. 
Бюрокрацията, според Баум, има някои свойства, които са постоянен генератор 
на тревожност. На челно място сред тях е йерархията, която разсейва 
отговорността докато концентрира властта. Отговорностите на хората в 
организацията са определени твърде неясно и това води понякога 
до повсеместна деперсонализация и дистанцираност между хората, заемащи 
различни рангове в йерархията. Това кара хората да прибягват към 
изграждането на защитна нагласа в опит през цялото време да си пазят гърба. 
Бюрократичното обезличаване създава едно празно психично пространство 
между подчинените и висшестоящите, което се изпълва с фантазиите им. Баум 
посочва две особено често срещани сред подчинените - тази за "моралния 
образец или еталон" и тази за "по-горната по компетентност и пълномощия 
инстанция". Всяка от тези схеми неутрализира свой собствен тип тревожност - 
първата отговаря за тревожността свързана с чувството за вина, а втората - за 
тревожността свързана с чувството на срам. Също както и Hirschhorn, Baum 



(1987) разглежда вината и доверието в организациите като най-ценните 
валути,  които хората в организациите непрекъснато обменят в 
отношенията помежду си. Обвиненията, виктимизацията, намирането на 
изкупителни жертви са не само съществена част от емоционалния живот на 
организациите, но произтичат от самата същност на бюрокрацията като такава, 
а не просто от неефективната й администрация. Когато са погрешно 
обвинявани, хората често се чувстват много по-заплашени с унищожение, 
отколкото имат предвид самите обвинения. Силните им чувства на гняв, 
тревожност и страх, пораждани от подобни ситуации са свидетелство за 
регресията им към една по-ранна и уязвима възраст. Fineman & Gabriel (1996) 
разказват множество организационни истории, които илюстрират как 
бюрократичните процедури стават причина за фрустрацията на потребностите 
на хората в организацията за ясно определяне на отговорностите в нея.  В една 
от тези истории един студент, който бива обвинен за проникване в компютъра 
на свой ръководител, избухва в пристъп на почти неконтролируема ярост, 
"Напуснах с ужасните чувства на фрустрация, гняв, безполезност и 
предателство", споделя той (Fineman & Gabriel,1996, стр.112), чувствайки се в 
капана на ролята си на изкупителна жертва, чиито опити да покаже, че е 
невинен само служат за по-нататъшната му виктимизация. В друга подобна 
история, млад все още обучаван сътрудник разкрива как е бил склоняван от 
свой висшестоящ и уважаван мениджър да стане съучастник в прикриването на 
измама за над 50000 долара. А на друг служител, който си признава сериозна 
компютърна грешка пред своя мениджър, се казва:"Слушай,  не ти си допуснал 
грешка, а компютърната система. Когато нещо не е наред ти трябва да дойдеш 
при мен и да ми кажеш, че счетоводната програма е забила. Програмата ще 
пострада, губейки престиж и ценност, а ние ще сме ти признателни за 
разкритата грешка. Нали знаеш, че в тази фирма ние обичаме 
победителите"(Fineman & Gabriel, 1996, стр.116). 
 
8.28. Организационните йерархии се превръщат в магистралите, по които 
пътуват обвиненията: висшестоящите обвиняват своите подчинени за 
попълването на неправилните формуляри или за неправилното задействане на 
определени процедури; подчинените обвиняват висшестоящите за това, че са 
създали неадекватни формуляри и процедури и че са им дали сбъркани 
инструкции. Отправянето на взаимни обвинения превръща съвместната им 
работа в един напълно непредвидим бизнес. При тези обстоятелства хората в 
организацията научават един прост и деморализиращ урок - най-доброто, което 
може да се направи е просто винаги да се предпазват и защитават. Gabriel 
(1993) разкрива как в организациите, и особено в авторитарните 
организации, се поддържа едно постоянно повишено ниво на тревожност чрез 
разпространяването на  ужасяващи истории за клевети, 
садизъм, несправедливост и унизяване. Ако в организацията дремят невидими 
заплахи, потенциална виктимизация и опасни неявни процедури, тревожността 
предупреждава хората в нея за подобни заплахи и в същото време им служи 
като частична имунизация срещу трагедията, когато тя се случи. 
 
8.29. В най-общ план, организационната психодинамика разглежда 
изразяването, канализирането, удържането, контрола и управлението на 
емоциите като набор от ядрени процеси в организациите, които 
често определят успеха или провала им. Чувствата, емоциите и фантазиите по-



скоро формират света на трудовата дейност, а не са просто продукти на 
трудовия процес. Разбира се, трудовите процеси генерират определени 
чувства, емоции и фантазии, но тези ирационални феномени се вграждат 
обратно в трудовите процеси и така, понякога  ги усилват, а понякога - ги 
подтискат. Много организационни емоции са причина за възпроизвеждането на 
случки и преживявания от личното и колективното минало на хората в 
организацията. Отношенията между висшестоящи и подчинени, 
например, могат да бъдат зареждани с емоции като тревожност, завист и вина, 
преживяни за първи път именно в отношенията между родители и деца (Gabriel, 
1997; Krantz, 1989; Lapierre, 1989); също както и отношенията между 
представителите на различни раси мога да бъдат насищани - чрез 
междупоколенческо пренасяне,  - с емоции, чиито корени са в преживяния от 
далечното минало на робство и расова експлоатация (Thomas, 1993).  
 

8.30. Организациите, с които работим като консултанти по организационно 
развитие са комплексни лабиринти, в които се движат, мутират и си 
взаимодействат различни човешки емоции докато индивидите и групите в 
организацията си обменят ресурси, информация, но преди всичко - кредит на 
доверие и взаимни нападки.  Тревожността е преобладаващата емоция, която 
възниква в резултат на изискванията на бюрократичната обстановка в тях, 
която все пак предлага на хората и различни защити срещу тревожността, 
които понякога наистина предпазват хората, но понякога усилват 
самите причини за човешкия им дискомфорт. Така например, бляскавият 
организационен имидж може да укрепва чувството на хората за собствените им 
достойнства и съвършенни качества и дори частично да ги накара да забравят 
собствената си тленност, но може и да пораждат у тях чувства на безсилие, 
зависимост и обида (Gabriel, 1993; Schwatz, 1985; 1990). 
 
8.31. Някои изследователи продължават да поставят акцент върху 
дисфункционалните последици от фантазиите и емоциите в организациите, 
стремейки се да наложат първенството на рационалните, ориентирани към 
работните задачи процеси. Организационната психодинамика, обаче, ще 
продължава да гледа на емоциите като на жизненоважни за справянето с 
дисфункционалните процеси, които пречат на организационното 
функциониране и изострят тревожността и неудовлетвореността. Ученето в 
организациите, което далеч не е безстрастно Сократово начинание, се движи 
от определени емоции и се препятства от други. Ученето не е само когнитивно 
преживяване на постепенно просвещение, а често един болезнен процес на 
"отучване" на досегашните защитни и дисфункционални начини на действие, и 
работа срещу индивидуалните и институционални съпротиви. Истинското 
предизвикателство пред бъдещото изследване на организационните емоции се 
състои в преразглеждането на организационната психодинамика от позициите 
на социалния конструктивизъм и позициите на критичното учене в самата 
дейност - в непрекъснатото проучване на отношенията между психичните и 
социалните защити; в непрекъснатото изясняване на жизненоважните различия 
между чувствата, емоциите и афектите в организациите; в критичната преценка 
на проблема за изтласкването на емоциите и ученето в практиката. 
 
8.32. Въпреки, че днес значението на емоциите в организациите е вече 
признато, претенциите за рационалност и свързаните с тях претенции за 



контрол, не бива да се пренебрегват. Веберовата химера sine ira et studio може 
вече и да изглежда преодоляна, но тези претенции за рационалност 
продължават да обитават организациите и съвременното общество. 
 
8.33. Въпреки емоционалните върхушки, които понякога завладяват 
напълно организациите, много от ежедневните дейности на хората в 
организациите продължават да са рационално определяни и обосновавани ( 
например, чрез икономическите теории за "рационалния избор" и "рационалния 
личен интерес"). Попълват се формуляри, пишат се доклади, сключват се 
сделки, формират се съюзи, въвеждат се правилници, съкращават се разходи 
не защото хората не действат емоционално, а защото действат 
инструментално, ръководейки се от съображения, които възприемат като 
рационални или...достатъчно рационализирани. 
 
8.34. Бюрокрацията като един освободен от емоциите административен 
принцип вече не може да е валидния начин да се проучват  и 
развиват организациите, и именно тук организационната психодинамика може 
да ни помогне да оценим уникалните и съществени по силата си въздействия 
на емоциите върху нашия организационен и обществен живот. 
 
Край на Лекция 8.  
 



ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
9. ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ 

  
 
 
Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
9.1.  Става все по-важно за ръководителите на организации да разбират 
емоциите и организационната психодинамика в организациите, които 
ръководят. В тази лекция бих искал да представя концептуален модел, който 
хвърля мост между по-достъпните за наблюдение, рационални аспекти в 
организационния живот и скритите аспекти на организационната 
психодинамика. 
 
9.2. Налице е широк интерес към лидерската роля в пост-индустриалните 
организации на 21-ви век. Изменящите се организационни форми носят  и 
различни изисквания към тези, които заемат ръководни постове. Историческият 
акцент в разбирането на лидерството чрез изследване на личността и 
поведението на лидерите вече не е достатъчен, за да се обясни сложността на 
съвременния организационен живот. Текущата дискусия за разпределеното и 
споделеното лидерство признава, че лидерството вече не е непременно 
запазена територия само на тези, които са на най-високите йерархични позиции 
(Denis et al., 2001). Но дори и след това признание, фокусът на повечето 
програми за развитие все още остава до-голяма степен концентриран върху 
качествата и поведенията на лидерите, а не върху предлаганите алтернативни 
практики за развитие (Kakabadze, 2002; King & Rowe, 1999).  
 
9.3. Популярното разбиране за лидерството изразява въжделението лидерите 
да са някакви различни, по-способни, дори магически справящи се с 
трудностите хора - всъщност, да са организационните герои ежедневно - само 
вижте колко лични биографии на лидери днес са бестселъри. При днешните 
нови организационни форми, обаче, идеята за личното героично 
начинание  вече не е най-полезния имидж за реалното лидерство. Вместо това 
лидерството има нужда да бъде разглеждано като функция на цялостната 
организационна система. Доказателствата за това са фактите за това, че едни 
и същи хора са успешни в лидерската роля в една организация и напълно се 
провалят в друга. Това, което може да се постигне в ролята на лидер не е 
просто резултат от личните качества на лидера , а от това, на какво е способна 
организацията в колективната си работа.  
 
9.4. Всъщност, е възможно да кажем, че човек заема лидерската роля в една 
организация само дотолкова, доколкото организацията му позволява. Този по-
сложен възглед за лидерството поставя във фокуса на вниманието заемането 
на лидерските роли в определена организационна система: това е една 
системна гледна точка  в изследването на организациите, която стана особено 
популярна след работата на Senge (1990). Тези, които заемат лидерските роли 
са част от организационната система, в която ги изпълняват и, 
следователно, лидерството може да бъде разбирано единствено, ако се отчита 



комплексната организационна психодинамика на отношенията между лидера и 
неговата организационна система. 
 
9.5.  Лидерският капацитет на дадена организация  включва определени 
емоции и отношения; в крайна сметка, хората се вдъхновяват от мечтите си, а 
не от планове. Преживяванията на работното място пораждат чувства - както 
положителни, така и отрицателни, - и независимо от това дали те се признават 
или подтискат, те винаги имат влияние върху решенията да се заеме 
определена организационна роля. Емоционалността, определяна като 
"поведенията, които могат да се наблюдават  и са теоретично свързани със 
стоящите в основата им емоции" (Reber, 1995, стр. 247), реално е налице във 
всяка организационна система. Лидерските роли пораждат фантазии, които 
отразяват човешките потребности  и драмата на човешкия опит да се свържеш 
и да поддържаш отношения с другите хора. Така ръководството, решаващо по 
какви задачи и как трябва да работят хората в организацията, касае не само 
разпределението на ресурсите и планирането, а е и намеса в емоциите и 
емоционалността в организационния живот. Ket de Vries (1991a) казва, в 
уводната глава на книгата си "Organizations on the Couch", че е мит, че 
мениджърите и организациите са рационални. За организационната 
психодинамика това означава, че емоциите и емоционалността са особено 
значими. И както казва Carr (1999), те се преживяват като "лоши" в сравнение с 
откъсваната от тях "добра" рационалност. Ето защо въобще не е изненадващо, 
че емоциите и емоционалността в организациите не са в центъра на 
вниманието както на тези, които изпълняват лидерски роли, така и на 
програмите за обучение и развитие на лидерите. 
 
9.6. Емоционалността в организацията често е трудна тема за програмите за 
обучение и развитие на лидерите, а организационната психодинамика ни дава 
много примери за това как  това може да се направи, за да се работи с 
комплексността и парадоксите на "скрития под повърхността" живот на 
индивидите, групите и организациите по начин, който не вкарва отхвърлянето и 
съпротивите в основните работни концепции. Организационната 
психодинамика разкрива, че ученето за емоционалността в организационните 
системи е истинско предизвикателство за програмите за обучение и развитие 
на ръководителите, и с това организационната психодинамика посочва и 
предизвикателствата пред тези, които осъществяват подобни програми. 
 
9.7. Без осъзнаване на трудните емоции, които са в основата на наблюдаемото 
поведение, голямата част от организационното поведение си остава загадка - 
мениджър, който не може да разбере защо един перфектен план не се 
изпълнява има силно стеснен избор при опита си да се намеси, ако не си дава 
сметка, че кораба, който ръководи е заседнал в подводни скали. Заемането на 
нова роля в организацията, например, може да израз на потребността да се 
разбере новата организационна система. Често в началото след 
присъединяването към дадена организация, хората, заемащи ръководни 
позиции си дават сметка за потребността си да се научат да разчитат, да се 
ориентират в новия контекст, но с опознаването му тази тяхна потребност 
постепенно угасва. По същия начин, това което те привнасят от миналото си в 
новия контекст също варира от ситуация в ситуация. Привнасянето на 
дефанзивност, а не на увереност, например, в тази ситуация има много по-



различно въздействие върху последващото организационно поведение. 
Умението на лидера е в това да поддържа активно вътрешното си внимание в 
хода на случващото се и рефлексивно да отчита как вътрешното му състояние 
резонира с миналия опит и как е свързано то с текущата ситуация. Тези две 
измерения са тясно свързани - така, ако още преди началото на дадено 
заседание настроението  се оценява като враждебно към определено ваше 
предложение, това може да ви настрои за самозащита в очакване на атака 
срещу него по време на заседанието.  
 
9.8. Развитието на уменията за разбиране на ситуацията и за вникване в това 
какво е привнесено от миналото в нея изисква внимание към системната гледна 
точка към организационния живот и безсъзнателните сили, които действат в 
него. Приемането на принципите на организационната психодинамика 
премества акцента от установяването на индивидуалните дефицити към 
осъзнаване на състоянието на организационната система като едно цяло. 
Разширяването на това разбиране на лидерите и мениджърите чрез методи 
като методите за обратна връзка на основата на 360-градусова диагностика се 
оказва много полезна форма да се използват данните за наблюдаемото и 
измеримо поведение. Ние сме убедени, обаче, че за да се действа мъдро в 
днешните трудни организационни условия е необходимо по-задълбочено 
разбиране на организационната психодинамика в системата и именно тук 
психодинамичния подход към човешките системи допринася за осмислянето на 
това, което се случва на лидерите на безсъзнателно равнище. 
 
9.9. Изследователската работа върху лидерството, осъществявана напоследък 
от позициите на психодинамиката на човешките системи, предлага една 
тотално различна концептуална рамка на лидерите и мениджърите. Тя им дава 
умствена карта, която включва идеята, че лидерските роли се заемат в 
контекст, който оказва влияние  върху лидерите, не по-малко от влиянието, 
което лидерите оказват върху организационния контекст.  Разбирането за 
поведението на лидера тук се извлича наблюдението на взаимодействията 
между личните характеристики на лидера и груповата и организационна 
психодинамика, в която той навлиза, заемайки лидерската позиция, и това 
разбиране може да помогне мениджърите да изградят по-прецизни подходи 
към интервенциите си в своите организации.  
 
9.10. Способността на лидера да е мъдър в трудна ситуация предполага той да 
умее да разчита не само достъпните за наблюдение, видими аспекти на 
ситуацията, в която действа, тя предполага също така и умение той да разчита 
недостъпните и скрити аспекти на организационния живот. Както посочват 
Neumann & Hirschhorn (1999, стр. 685) "източниците на енергия и мотивация 
често са недостъпни за съзнанието на хората, дори когато поведенията и 
емоциите им са под тяхно влияние". Armstrong (2000) посочва, че въпреки, че 
емоциите в и на една организационна система могат да ни изглеждат като 
смущения, като разстройство, което е нужно да бъде удържано и управлявано, 
но могат да се възприемат и като източник на една друга интелигентност, която 
може да се развива и използва в практиката. Безсъзнателната емоционалност 
на организационната система не е леснодостъпна защото е примитивен 
емоционален терен, на който много хора се чувстват некомфортно и с който се 
справят по начини, които ги предпазват от това съзнателно да му обръщат 



внимание. Тя има основата си в проблемите на ранното психично развитие, 
които се възпроизвеждат когато влизаме в отношения с другите в групите и 
организациите по пътя си към индивидуално съзряване; в отговор на 
потребностите си от принадлежност и приемане ( а не изолация и отхвърляне); 
в желанието си да си осигурим пространство за самоизява (а не комформизъм 
за сметка на собственото Аз). Тревожността за оцеляването ни и ролята на 
мощните други, които могат ни отхвърлят или да ни дадат това, от което се 
нуждаем в детството и в семейната среда също присъства на този терен, 
когато навлизаме в него като възрастни членове на организациите, в които 
работим. Klein(1959) и  Bion(1961) първи разработват ключови теории в тази 
област. Подповърхностните течения от завист, съревнование и ревност, 
амбиция, агресия и най-вече страх и тревожност са тези, които всъщност 
отнасят рационалните планове и стратегии върху скритите подводни скали. 
Различията във властта и пълномощията между членовете на една 
организация предизвикват примитивни властови отношения. И това се случва 
между самите хора в организацията и техните преки ръководители, между тях и 
по-далечните организационни лидери - например, генералния изпълнителен 
директор, с който хората в организацията имат по-рядко личен контакт. 
Примитивната тревожност свързана с оцеляването, например, се изпитва 
мощно в периоди на реорганизации и сливания, или когато на дневен ред 
излизат въпроси като кариерното израстване и трудовото възнаграждение. 
Конкуренцията в екипите и работните групи за признанието и вниманието от 
страна на шефа често пробужда ревност като тази между братята и сестрите в 
семейството. Предизвикателствата, наситени с отговорност и риск - като 
исканията на клиентите, проверките от различни инспекции и проектите за 
управление на промяната - също могат да предизвикат нарастващ 
емоционален безпорядък. За да си гледаме работата и все пак да си говорим в 
кафето, ние трябва да се предпазваме от това всички тези емоции, породени 
всъщност само от това, че сме част от една и съща социална система, да ни 
завладяват. Ние го постигаме като използваме психични защити, които 
предпазват съзнанието ни от нахлуването на емоции като яростта, когато 
тя застрашава да ни обземе ("Никога не изпитвам гняв; освен в отделните 
редки случаи когато изненадвам всички наоколо като загубя контрол"). Освен 
психичните защитни механизми, има и социални защити, които се ползват като 
колективно споделени начини за овладяване и предотвратяване на емоциите, 
които застрашават да завладеят организационната система: "...ние 
обвиняваваме за проблемите си счетоводителите/IT 
специалистите/мениджмънта; нямаше да имаме проблеми, ако те бяха толкова 
добри, колкото сме ние". Тези защити са много добре вградени в 
организационните структури и практики, които позволяват на хората да 
направят съвместната си работа психологически възможна, по-малко рискована 
и дори приятна. Оригиналните изследвания върху социалните защити са 
проведени от Menzies Lyth (1970; 1988), а в частта си, която разкрива как 
тревожността и нейното удържане имат роля в организациите, - от Krantz 
(1998). 
 
9.11. Организационните лидери, които не разбират идеята за " емоционалния 
безпорядък" и не са способни да го разчитат, а и да работят добре с този 
аспект на организационния живот, биха действали по начини, които в най-
добрия случаи ще са невинно наивни, а в най-лошия - крайно неуместни. 



Задачата на организационния лидер е да променя нещата и да движи напред 
организацията, и както посочва Neumann (1999) да разкрива трудностите, 
сързани с процесите на организационна промяна. Внасяйки темата за 
промяната, лидерът автоматично разстройва съществуващите споразумения за 
емоционален мир, а като фигура натоварена с формална власт се превръща в 
основната легитимна мишена, върху която да се стоварват възбудените и 
нежеланите емоции. И само когато лидерството се възлага на повече 
мениджъри, повече хора в организацията имат свободата да вземат повече 
решения, да поемат инициативата и да работят самостоятелно в рамките на 
общата организационна визия, те не чувстват, че работят по наложени им 
отгоре задачи. Това, разбира се, може да се окаже и нож с две остриета. От 
една страна, се мобилизира интереса за участие, създава се чувство за лична 
мощ, възбужда се мотивацията и представите за възможност за една по-висока 
удовлетвореност от труда. Но от друга страна, това означава, че повече хора 
трябва да умеят да използват добре собственото си чувство за отговорност при 
вземането на решения и реализацията на избраните цели. Този 
вътрешен авторитет привнасян в конкретната ситуация дава власт на 
миналото, носейки със себе си научените по-рано модели за упражняването на 
формална власт (като тези на родителите и учителите ни). Организационните 
лидери упражняват своя вътрешен авторитет и следва да осъзнават какво 
привнасят чрез този аспект на ролята си, както ни го демострира в 
изследванията си върху лидерството в пост-модерните организации Hirschhorn 
(1997).  
 
9.12. Организационните лидери са също така авторитетни фигури за другите в 
организацията. По такъв начин другите хора в организацията инвестират в тях 
своите въображаеми представи и проекции за мощта и властта, далеч отвъд 
мощта и властта, която е свързана с лидерския пост сам по себе си. Другите в 
организацията често желаят лидерите им да притежават извънредна мощ и "да 
се оправят с всичко", което става в света на организацията. В същото време, те 
изпитват завист и омраза за тази власт на лидера, и така отношенията между 
лидера и другите хора в организацията не са никога свободни от напрежение. 
Лидерите разочароват защото се оказва, че също грешат и са по-скоро реални, 
а не идеализирани и далечни хора. Ето защо лидерите се нуждаят от увереност 
в собствения си капацитет да допринасят за развитието на организацията. 
Разчитайки на личния си авторитет, те трябва да влагат повече от себе си в 
работата - идеите си, чувствата и ценностите си. Поемайки лидерски роли, 
хората стават, следователно,  лично по-изложени и по-уязвими пред другите, 
както подчертава Hirschhorn (1997). А това, всъщност, изисква 
организационните лидери да бъдат психологически компетентни и да привнасят 
в своята организационна роля едно здраво и интегрирано чувство за 
собственото си Аз. 
 
9.13. Heifetz & Laurie (1997) откриват същността на мъдрите организационни 
лидери, които изпълняват ефективно ролята си в емоционалния живот на 
организацията. В тяхната концепция за лидерската роля, основните 
способности на лидерите включват следното: идентифициране на 
предизвикателствата в адаптацията; регулиране на дистреса (създаването на 
удържаща среда, на място за обработка на мислите и за изясняване на 
допусканията на хората); умения за възпиране на старите инициативи, за да се 



отвори път на новите; умения да се поема отговорността за даване на насоки, 
но и за предпазване на хората, за ориентацията им, и за овладяване на 
конфликтите и формирането на нормите; личен емоционален капацитет на 
лидерите за толериране на неопределеността, фрустрацията и болката без 
самите те да стават прекалено тревожни; умения за комуникация на увереност; 
умения за недопускане на смущения като търсенето на изкупителни жертви и 
проекция на негативни емоции на други групи, за да се предпазят хората в 
организацията и да им се позволи спокойно да си гледат работата; умения за 
формиране на колективна самоувереност; предоставяне на думата на всички - 
такива, които дават ранни предупредителни сигнали, но и такива, които са 
девиантни, креативни или се чувстват потиснати от рутината.  В този модел за 
лидерство ефективното лидерство се разглежда като учене, а не просто като 
формиране на собствена визия и предлагането й на другите хора в 
организацията. При това се отчита, че в този процес се привнасят много 
аспекти, които не са леснодостъпни за наблюдение. Например, много полезно е 
да се да знае повече както за това как са се справяли в развитието си 
бъдещите лидери с техните по-ранни авторитетни фигури и как тези 
преживявания са въздействали върху вижданията им за лидерската роля, така 
и за това по какъв начин миналия им опит би повляял психологическите роли, 
които всеки лидер поема от името на групата (напр. тази, че трябва да си този, 
който винаги идва най-накрая, за да спаси положението). Неосъзнаването на 
тези елементи и неумението да се работи с тях увеличава вероятността за 
неусместни и неумели действия от страна на ръководителя. Мъдрото действие 
от негова страна е по-вероятно, ако поемайки лидерската роля, той се  
ангажира с това да разчита контекста и да внимава какво привнася в него от 
себе си, като осъзнава пълноценно емоционалността в организационните 
преживявания и гледа на това като на различна, но ценна интелигентност. 
Brown & Starkey (2000, стр.113) също ни напомнят за това в изследването си за 
мъдрите организации: "...мъдростта е свързана със способността да се приеме 
една по-широка обща картина и да се отчита "свързаността на нещата" в нея". 
Възприемането на свързаността на нещата, които остават под повърхността е 
специфично предизвикателство пред организационните лидери. Създаването 
на възможности за учене за организационната психодинамика е трудно - 
емоциите и емоционалността, за които трябва да научат повече лидерите са в 
преобладаващата си част неосъзнавани. Хората се защитават активно от 
примитивните емоции, които възприемат като разрушителни и нежелани - те ги 
чувстват като смущения и разстройства, а не като полезен източник на 
специална интелигентност,. Това не ги прави и лесна за включване в 
програмите за обучение и развитие на лидерите тематична област.  
 
9.14.  Повечето висши мениджъри, които не са запознати с идеята за 
намиращия се под повърхността живот в организацията могат да получат много 
от програми, въвеждащи ги в организационната психодинамика. Те изглежда ги 
водят до някои прозрения за начините, по които мощните емоции там оказват 
въздействие и върху  това да "станат успешните лидери, каквито желаят да 
бъдат". Болката от откриването на собствените дефицити в програмите за 
развитие изглежда за тях приемлива, но преживяването на примитивните 
емоции, които действат в групите и организациите им понася по-трудно и 
поради тази причина връзката между тях и този опит трябва да се осъществява 
от опитни психодинамично подготвени треньори и консултанти. 



9.15. В организационната психодинамика ученето от собствен опит е с 
централно място в програмите за обучение и развитие на лидерите и 
мениджърите, насочени към разширяване на разбиранията им и прозренията 
им, но това, което наистина отделя организационната психодинамика от 
останалите подходи е ученето от безсъзнателните феномени в груповия и 
организационния живот. Опитите да се обсъждат и използват тези феномени в 
обучението и развитието на организационните лидери е комплексна и 
многомерна задача. Множество прозрения и теоретични приноси ни помагат да 
разглеждаме обучението и развитието на мениджърите от тази гледна точка 
(Armstrong, 1997; French & Vince, 1999; Gould, Stapley & Stein, 2004), но 
въпросът, който се нуждае от по-нататъшно проучване е как да се прави това 
на практика. Как взаимодействията между критичните изследвания в областта 
на развитието на човешките ресурси и изследванията върху организационната 
психодинамика могат да се внедряват в програмите за обучение на лидери и 
мениджъри, и как това да се случва в текущия климат на тези програми, в който 
всички често са заети предимно с преследването на резултати, 
усъвършенстване на бизнес моделите, управление на изпълнението на 
трудовите задачи, и, в който ученето от собствения опит е превърнато в 
помощна, подчинена дейност? 
 
9.16. Ключът, по мое убеждение, е в това организационната психодинамика да 
предлага нов подход към програмите за обучение и развитие на мениджърите и 
лидерите - подход, в който процесите на учене и тренинг форматите да 
разкриват комплексността, противоречията и напреженията в развитието на 
мениджмънта и лидерството. В миналото организационното лидерство бе 
разглеждано от социалните и организационните психолози като групов или 
организационен феномен, като набор от ролеви поведения, изпълнявани от 
конкретен индивид с цел да се влияе на другите за постигане на определена 
цел (Conger & Kanungo, 1998). Лидерството се разглежда и като феномен, 
свързан с отношенията и атрибуциите в организацията, който зависи от 
възприятията, решенията, поведенията и атрибуциите на множество следващи 
лидера хора в тази организация (Beckhard, 1969). Лидерството се изучава и от 
гледната точка на съдържанието му, т.е. поведението и качествата на лидерите 
и техните последователи; от гледната точка на ситуацията, в която са даден 
момент; и от гледната точка на процесите - т.е.от това как се използва властта 
и социалното влияние в организацията. И накрая, ефективността на лидера 
може да се оценява и чрез нагласите, поведението и удовлетвореността на 
следващите лидера и тяхното приемане на лидера за такъв. Проведени са 
няколко хиляди емпирични изследвания върху ефективността и развитието на 
лидерите (Grint, 1997), но по мнението на критиците им, повечето от 
резултатите в тях са противоречиви и не водят до еднозначни заключения. Част 
от проблема е, че лидерството се разглежда като абстрактно понятие, което 
може да се подлага на практично опростяване, а не като част от комплексен 
социален процес. Фундаменталният въпрос е какво се разбира под лидерство и 
как то може да се формира и развива от теоретична и практическа гледна 
точка. През 20-ти век американските изследвания върху лидерството се 
пренасочиха от биографиите на великите хора - често мъже и военни 
пълководци, - към психологическите/поведенческите модели типични за 
изследователската практика в САЩ след 1930 година. Повечето треньори 
отстояваха мнението, че лидерите трябва да имат висока ангажираност както 



със задачата, така и с хората в организацията. Тези модели са 
рационалистични - в предложението си за избор на стил за постигане на 
целите, - и основавайки се на емпирични доказателства, изглеждаха 
универсални и приложими в различни култури, сектори и с различни 
индивидуалности. В тях често фокусът е върху една или две променливи, което 
ги прави крайно опростенчески и механични, особено когато се прилагат в 
практиката след изполващи тези модели програми за обучение. Постепенно, 
тези модели бяха модифицирани, за да се привнесат елементи на условност и 
да се отчита ролята на променящите се и неопределени обстоятелства. 
Последните им версии - като теориите за ситуативния подход в развитието на 
лидерството, - признават, че ситуациите могат да варират съществено и по 
този начин поставиха изисквания за допълнителни модификации в подходите 
ни към лидерството. 
 
9.17. С времето групите съзряват и стават все по-способни да работят 
ефективно без пряката супервизия и структурирания контрол, които лидерите 
на новосформиращите се групи често се чувстват принудени да осигуряват 
(Bion, 1961). Простотата или сложността на работната задача, властта на 
лидера спрямо подчинените му, взаимното харесване между лидера и 
последователите му, ситуативните изисквания (например, за качествени или за 
бързи решения) са все променливи, за които бе показано, че са свързани с 
ефективността на един или друг лидерски стил. Така, ако задачата е отчетливо 
определена и последователите напълно подкрепят даден лидер, автократичния 
стил би бил ефективен за известно време; но ако обстоятелствата са по-
неопределени или властта на лидера е по-слаба, по-ефективен би бил 
лидерски стил насочен към ангажирането на сътрудниците. 
 
9.18. Изглежда, че от 1980 г. насам скоростта на институционалните промени 
нарастна повсеместно и това доведе до появата на ново направление в 
мисленето - наричано също "новото лидерство" (Goleman, Boyatzis & McKee, 
2003). То се застъпва за визионерските, вдъхновяващи, харизматични и 
трансформационни роли на лидера и за овластяването на сътрудниците и 
последователите му. Транзакционните стилове на ръководство, в които 
наградите се разпределят в зависимост от трудовото представяне, започнаха 
да се разглеждат като недостатъчни поради това, че нямаха мощта да 
ентусиазират и вдъхновяват, притежавана от трансформационните лидери. 
Към 1990 г. общественото внимание се пренасочи към по-харизматичния 
трансформационен тип лидер, който се определяше като този, който променя 
мирогледа и поведението на своите последователи така, че те да действат 
отвъд собствените си частни интереси за доброто на групата или обществото 
(Bass, 1997). 
 
9.19. Говоренето и писането за лидерството е проблем само по себе си - 
например, разкривайки едни или други идеологически или теоретични 
предпочитания. Първата стъпка в програмите за развитие на лидерството е да 
се определи какво се опитват да постигнат всички тези говорени и писани 
модели за лидерството. Местната култура също доопределя дневния ред на 
програмите за развитие на лидерството и може така да изключи определени 
теми от разговора. Организационната психодинамика е на мнение, че тихите, 
неизказвани и неизказуеми неща в организациите също могат мощно да 



определят реалностите в отношенията "лидери-последователи", които днес 
експлицитно се поставят в центъра на дискусията за лидерството. 
 
9.20. Организационното лидерство, по мое мнение, не е нещо стабилно, а е 
сложен и изменчив (психодинамичен) процес, който не се отнася към някаква 
материална реалност, а касае по-скоро начините, по които говорим и пишем за 
социалните феномени в определено време и място - т.е. към дискурса. Тази 
критична позиция е и предупреждение да се избягва опростенческото 
прилагане на идеите към конкретните социални ситуации и да се разглеждат 
програмите за развитие на мениджърите и лидерите от позициите на критичния 
анализ. Психодинамично ориентираната гледна точка към програмите за 
обучение и развитие на мениджърите и лидерите  прави отчетливо 
разграничение между поведенията и дейността, насочени към рационалното 
изпълнение на трудовите задачи и поведенията, насочени към 
удовлетворяване на емоционалните потребности и снемане на тревожността. 
При прилагането на този подход се поставя акцент върху значението, което 
имат отношенията между хората, тяхната свързаност и взаимовръзка. Така, и 
акцентът в програмите за развитие се пренася върху " ученето от осъзнаваните 
и от безсъзнателни равнища на взаимовръзката, която съществува между нас и 
другите, между хората и системите" (French & Vince, 1999, стр.7). 
 
9.21. За да развием организационната психодинамика на лидерското развитие, 
ние трябва да открием начини в програмите за обучение и развитие на лидери 
да се разглежда същността на авторитета, упражняването на пълномощията и 
властта, отношенията на организациите към тяхната социална, политическа 
и икономическа среда. Нужно е също така да се изследва как емоциите 
(вкл. хумора, страха, завистта, радостта)  се отразяват върху релационната 
същност на лидерството и как това оказва въздействие върху цялостния 
организационен живот. Прилагането на организационната психодинамика в 
програмите за обучение и развитие на лидерите означава не само преглед на 
допусканията за властта и контрола в организациите, но също така и активно 
ангажиране с изучаването на политическите и културните процеси, които 
оказват влияние върху процесите на обучение и развитие. 
 
9.22. Друг изключително важен аспект в психодинамичното изследване на 
организационното управление и развитието на ръководителите е 
наблюдението на взаимовръзките между емоциите, организационната 
динамика и развитието на лидерите в организациите. Емоциите и 
организацията им са с централно значение за организационната 
психодинамика - първо, защото така управлението и лидерството се поставят в 
самия център на организацията, и второ, емоциите се разкриват като основния 
пренасящ механизъм, чрез който хората в организацията действат и си 
взаимодействат. Всички организации са емоционални арени, в които чувствата 
оформят събитията и събитията оформят чувствата. Vince (2000), 
например, посочва емоциите като съществен елемент от ученето, който ни 
позволява да разберем как то се случва или предотвратява. В програмите за 
обучение и развитие на мениджъри и лидери задълбочаването на разбирането 
за същността на тревожността би позволило създаването на по-добри 
организационни структури и системи. А също така би хвърлило светлина върху 
това как различните типове учене и обучение оказват влияние върху 



организационното поведение. 
 
9.23. Организационната психодинамика отстоява мнението, че е възможно да 
се разграничи ученето, което е ограничено само до когнитивното равнище, от 
ученето, което се ангажира с цялостните човешки преживявания. Тя също така 
смята, че организационното лидерство има емоционална връзка с 
тревожността, която произтича от самата същност на организационния живот. 
Това го свързва с разбирането, че социалното и организационното поведение 
може да се конструира като защита срещу тази тревожност. Ето защо, 
психодинамичният подход към обучението и развитието на мениджърите и 
лидерите следва да подпомага изследването на въздействието, което 
емоциите имат в обучението и в развитието на мениджърите и лидерите, както 
на съзнателно, така и на безсъзнателно ниво. 
 
9.24. За да се демонстрира значението на властта, емоциите и 
психодинамичната гледна точка в изследването на организационното 
лидерство, е необходимо да се преразгледа и властовото единение между 
академичните дисциплини и практическите лидери.  Правейки изследвания, 
прилагайки аналитични техники в дискурса на доминантните и на подчинените в 
организациите, специалистите по развитие на лидерите и самите развиващи се 
лидери биха могли да постигнат по-добро разбиране за невидимите аспекти на 
мениджмънта и организациите. Функциите на програмите за обучение и 
развитие на мениджърите не трябва да са само да подпомагат на мениджърите 
да напаснат безпрекословно на ролите, които традиционно се очакват от тях, а 
да им съдействат да се ангажират със социалните и моралните проблеми в 
управленската практика и да осъзнаят по-добре идеологическите и 
психодинамични сили, които ограничават тяхната дейност. 
 
Край на Лекция 9. 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИНАМИКА 
10. ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ 

  
 
  

 

Уважаеми дами и господа, 

уважаеми колеги и гости, 
 
10.1. В светлината на организационната психодинамика организационните 
дисфункции като повтарящите се непрекъснато  провали в осъществяването на 
стратегическите решения, постоянно агресивното поведение на мениджърите  и 
др. могат да се разглеждат като натрапчиво повтарящи се или отигравани 
действия (actings-out). Икономическата игра на организационния живот има 
мястото си на "сцена", различна от собствената му "действителност": сцената 
на въображаемите и безсъзнателни символни детерминанти. 
 
10.2. През последните 70 години организационната психодинамика 
разглеждаше организациите като подобни сцени и това доведе до множество 
както богати с резултати и наситени с емоции изследвания, така и до 
поставянето на смущаващия въпрос за "общата конституция" на психичното и 
организационното, в която логиката на психиката и логиката на организацията 
се оказват толкова тясно преплетени и взаимнообусловени (Neumann & 
Hirschhorn, 1999).  
 
10.3. В предходните девет лекции аз вече ви представих някои от водещите 
представители на организационната психодинамика (Armstrong, Baum, Bion, 
Bridger, Czander, Diamond, Eisold, Foulkes, Gould, Hirschhorn, Jaques, Kaes, Kets 
de Vries, Lapierre, Lawrence, Levinson, Long, Menzies Lyth, Redl, Schneider, 
Schwartz, Zaleznik и т.н.). Всички те ни предложиха един възглед за 
организацията като за нещо, което неизменно ще продължава да ни изненадва. 
Организационната психодинамика ни позволи да видим ясно т. нар. техническо-
рационални провали или "политически" грешки, случващи се в организациите - 
повтарящите се провали в осъществяването на стратегически политики, 
нерешителното поведение от страна на част от мениджърите, "ирационалните" 
съпротиви срещу промяната на определени служители, неефикасността на 
мениджмънта и т.н. и т.н., - в съвсем нова светлина ( Kets de Vries, 1991). От 
гледната точка на организационната психодинамика подобни "организационни 
дисфункции", за които в света на организациите често се говори, въобще не са 
дисфункционални в тесния смисъл на термина, а напротив - показват как 
организациите функционират на една друга, психодинамична сцена, която 
понякога излиза на преден план - сцената на организационното безсъзнателно 
във въображението и езика (речта) на хората.  
 
10.4. По-рано в този встъпителен курс от лекции аз локализирах и анализирах, 
използвайки някои от основните идеи в организационната психодинамика, 
елементите на човешката фантазия, от които е изградена тази безсъзнателна 
сцена и на която се случва всъщност най-същественото в организациите. 
Подобен пример ни даде, в частност, полезната концепция на Anzieu (1984) за 
"груповото въображение в организациите", стъпващо на класическия модел на 
Bion за "базисните допускания".  



10.5. Лаканианският подход към комплексната организационна психодинамика 
поставя своя акцент върху символните, а не толкова върху свързаните с 
въображението измерения. И аз съм убеден, че той ни предлага един нов, все 
още непроучен, но определено алтернативен начин да изучаваме човешките 
организации. Въпреки повърхностното впечатление, непрекъснатото повтарящо 
се отиграване (acting-out) на дадени сцени в организациите, няма нищо общо с 
дейността на организациите като такива, а служи предимно като средство за 
разтоварване чрез "алопластична" (т.е. насочена към другите хора или обекти) 
динамика на вътрешните напрежения, дължащи се на интрапсихичните 
конфликти на хората в организациите. Както обяснява още Green (1990), 
задачата всъщност е да се вземат предпазни мерки, като не само настъпателно 
се "даде на-късо" каквото и да е разпознаване и вербализирано осмисляне на 
вътрешните конфликти, но също така и се модифицира самата ситуация, от 
която произтичат тези конфликти.  Такъв е нагледно случая с някои фирмени 
изпълнителни директори, които са способни, без каквито и да е подготвителни 
стъпки да обявят на свои сътрудници, че са "уволнени" (и наистина да ги 
освободят от работа), вместо преди това да осъзнаят и изразят с думи или 
своето разочарование от работата им, или загубата на доверие в 
компетентността им. В ситуации като описаната, Anzieu (1984) изважда на 
светло чрез психодинамичния си подход наличието на фантазмен сценарий, от 
който се ръководят мениджърите и който те практически налагат на всички 
служители в организацията, оркестрирайки своите повтарящи се натрапчиво 
отигравания на сцени с внезапни уволнения и назначения. В действителност, 
според Anzieu, известни фантазмени представи на мениджърите се налагат и 
взаимно се разменят между индивида и групата, от една страна, и между 
вътрешната и външна реалност на индивидите и групите в организацията, от 
друга. По този начин, тези представи осигуряват предварително 
предопределена, автоматична и предписваща определеност на 
организационната реалност. И в резултат, Anzieu без колебание открива, че в  
действие е индуциран чрез фантазията резонанс, при който мениджърите 
проектират своя фантазмен сценарий върху останалите (колеги, подчинени и 
т.н.) в организацията като безсъзнателно се опитват да ги накарат да действат 
в съответствие с този сценарий. Така може да се стигне до това другите в 
организацията наистина да започнат да изпълняват ролята, която се очаква от 
тях, или като алтернатива, да се обединят срещу фантазиите на мениджърите, 
без да си дават в същото време сметка както за съдържанието, така и за 
ролята й. Така в организацията се заражда всяка групова безсъзнателна 
фантазия.  
 
10.6. От решаващо значение за всяка една организация е да се осъзнава 
наличието на тези индуцирани чрез фантазмите в нея феномени. Точно това 
вътрешно подстрекателство на ниво въображение генерира принципите, които 
действат както при иновацията (динамичното въображение) и при стагнацията 
(при парализиращото въображение). Резултатите могат да варират: от 
индуциран от фантазмите резонанс около представата за умелия фирмен 
мениджър, който резонанс стимулира ефикасността и солидарността на 
персонала (топографската структура на груповото функциониране съгласно Аз-
идеала), до институционализацията на патогенна фантазия за, да речем, един 
параноиден и обсесивен лидер, която може да стане катастрофална за самото 
оцеляване на фирмата (Kets de Vries & Miller, 1984). При тези обстоятелства 



групите в организацията нямат възможност свободно да използват достъпните 
им организационни компоненти (роли, функции и т.н.) и стават затворници на 
предварително наложени им субективни значения (Barus-Michel, 1979; 1995). 
Това, разбира се, ознавачава, че не съществува нещо, което можем да 
определим като чиста организация, която е встрани от формите на 
психодинамичните фантазии. В организациите човек може да се освободи от 
един фантазъм, но само  замествайки го с друг такъв. И единствената 
възможна позиция за един психодинамично подготвен консултант по 
организационно развитие, следователно, е да замества парализиращото 
въображение с динамично такова. 
 
10.7. Теоретичният принос на изследванията на Лакан е именно в това, че те 
поставят въпроси от този порядък, разкривайки ни как груповото въображение 
наистина действа в нашия организационен живот и как организационния живот 
следва да се разглежда в контекста на символната вселена, от която зависи 
дори когато това въображение маскира не само обстоятелствата, в които 
възниква самото то, но и разговорите (дискурса), в които се изразяват, 
определят и санкционират условията на неговия субект. Символичното е в 
основата, която детерминира цялостното организационно поведение на хората, 
включително и това, което наглед ни изглежда най-малко символично; 
символичното участва в преобладаващите в организациите форми на 
представи и въображение (свързани, например, с конкурентоспособността, 
маниеризма, съблазняването и агресията), както е в случая с отиграването на 
насилствени сцени. Поради неспособността на нашите автократични 
мениджъри да символизират своите афекти и интрапсихични конфликти в 
комуникацията си с другите членове на организацията - неспособност, 
дължаща се именно на това, че те са заложници на символни образувания, в 
които те не са субективизирали своето място, - се стига до детерминираните от 
тези образувания превратности в професионалния им живот. 
 
10.8. В корените на Лакановата рефлексия е фундаменталната потребност на 
човека да осмисли и осъзнае желанията си, която произтича не само от най-
ранните инфантилни  преживявания на първичен физиологически дистрес и 
органични нужди, но и от инцестния в същността си копнеж по майката. За да 
удовлетворяват тази своя потребност, хората разполагат преди всичко с 
думите, чрез които се обръщат към другите хора - думите, които са заложени в 
системата на езика, в която желанието властва, в крайна сметка, изцяло. Като 
посредник наследен от хората езикът служи на индивида от самото му начало и 
от началото на нещата за него, и като такъв се оказва неподходящ като 
средство за осъзнаване на истината за собствените му желания (Lacan, 1966). 
Това е и причината, поради която винаги има една "остатъчна 
неудовлетвореност", която пронизва цялото говорене на хората - говорене, 
което остава винаги някак под повърхността на веригата от изразяваните с 
думите означения на смисъла на всяко преживяване. Звуковите и 
материалните елементи в говоренето или дискурса (които също могат да са 
символи, предмети, данни и т.н.) в крайна сметка обозначават чрез своята 
буквалност само нещо от безвъзвратно загубения си обект за сметка на онова, 
което формално означават и чрез което символизират заместващите обекти, 
които винаги остават несъвършенни. Организационното безсъзнателно е в 
действителност структурирано като език. И това е език, в който значенията 



съответстват на означаваното по начини, които принципно се характеризират 
със семантична нееднозначност (всяко значение се отнася към множество 
свои поливалентни употреби); език, в който значенията променят смисъла си 
(чрез играта на метафорите, пробуждайки вериги от различни асоциации),  и 
език, в който артикулирането на дадена верига от звуци при произнасянето на 
определена отделна дума може да извади на бял свят едно или много повече 
понятия. От гледната точка на Лакан желанията на всеки човек в организацията 
са кодирани в съответствие с тези операции, свързани със законите на 
смислообразуването. В организационния живот тази друга истина за  човека би 
останала "нечута", ако не беше реалността на селективно изтласкваните 
съдържания, които чрез различни смислови заместители разкриват 
действителните значения, които се опитват да заемат мястото си в живота на 
хората -.все пак изтласканото е точно това, в което са заложени желанията. 
Точно в говоренето, в самата жива реч на хората в организацията се 
локализира par excellence символичното; в говоренето и речта изтласканото 
търси завръщането си в съзнанието чрез смислови заместители, които 
изкривяват речта (речевите грешки, духовитостите, вицовете и т.н.). Това 
завръщане на изтласканото се осъществява "в каквото и да е, което е 
организирано в някаква символна система" (Lacan, 1953-54): като сънища, 
парафрази, отигравания, симптоми, изразени патологии и като напълно 
"нормално" организационно поведение. Оттук и разбирането, че в 
организациите действителните значения, както и техните символни 
заместители, които са в директна връзка с организационното безсъзнателно, не 
само, че ръководят говоренето (дискурса) между участниците в 
организационния живот, но и ги определят като негови субекти: "...в техните 
действия, в превратностите на поведението им, в техните откази, в тяхната 
заслепеност, в успехите и в съдбата им се проявяват техните заложби и 
социално придобити умения, независимо от характера и пола им"(Lacan, 1966). 
 
10.9. И доколкото хората в дадена организация са по-скоро следствие, а не 
толкова причина на тези действителни значения, те - без изключения, - са 
неспособни да се отделят от символната среда на организацията си, в която 
еволюират или в чиито дискурси получават мястото и ролята си, колкото и да 
си мислят, че контролират организационния си живот (Miel, 1970). Всъщност, 
ще е вярно, не само ако кажем, че във всеки член на дадена 
организация говори организационното безсъзнателно, но и че то говори за него 
и чрез него - и то по повече от един начин. 
  
10.10. От по-широката гледна точка на психологията на развитието това 
използване на символите започва още при детето, което винаги е потопено в 
историята на истините, легендите, задълженията и тайните на най-малко две 
поколения. Множеството нарцистични идеали, които родителите формулират 
още преди раждането на детето му се предават повече или по-малко 
експлицитно именно чрез думите и го формират еднозначно - понякога 
задушавайки го напълно, - като насочват бъдещото му поведение (Golse, 1996). 
Този процес продължава и в зрелите години, през които към субекта 
продължават да се отнасят като към "син или дъщеря, брат или сестра, баща 
или майка и т.н." (Huber, 1999) , и е особено мощен в неговия професионален 
и организационен живот, в който цялата човешка система на организацията му 
приписва определени места в дискурса, който формира донякъде 



работната среда. Така, например, служителите на дадена фирма могат, без да 
го осъзнават, да инвестират в млад мениджър - изцяло независимо от него, - 
представата си, че има амбициите да поеме тежкото бреме на наследник на 
сегашния ръководител. Или, служител, нает да заеме поста на някой друг, 
който много липсва на персонала, да се окаже в ситуацията, в която върху него 
безсъзнателно се атрибуира етикета и позицията на узурпатор на поста 
(Anzieu, 1984). Разбира се, това има своите последици 
за въвлечените личности, които биха могли - в зависимост от конкретните 
обстоятелства, - да се опитат отчаяно да се справят със ситуацията или да 
започнат да преживяват потискащата ги и вменена им вина - символичното 
тук надделява над всички разумни доводи, както подчертава Lacan (1953-54). В 
отношението между въображаемото и реалното, заедно с конституирането на 
организационния свят, което се задейства от това отношение, всичко зависи от 
ситуацията на човека, която основно се характеризира от мястото му във 
вселената на езика (дискурса около него, в който и той взема участие). И това е 
начинът, по който символичното удържа и владее въображението в 
организациите. 
 
10.11. Същото се отнася и към отиграванията на различни сцени, чрез които 
субектът - след като се опитал изкуствено да насили реалното, - изразява (във 
въображението си) това, което е символично латентно в ситуацията. Всички 
ние сме виждали примери за това с онези фирмени мениджъри, които редовно 
делегират пълномощия на сътрудниците си, но само за да докажат (на себе си), 
че са способни да го правят...С всеки опит, завършващ с провал, техните 
сътрудници безотказно стават обект на груби изблици от обвинения, 
унижения и отхвърляне, чрез които мениджърите ги правят част от личните 
си фантазми, в които на сътрудниците се отрежда ролята на марионетки - 
дубльори, на които в края на краищата трябва да се покаже, че не биха могли 
да са като мениджърите си. Мениджърите постъпват по този начин сякаш са 
принудени да дадат израз на нещо, което е имплицитно заложено в поста им 
(Lacan, 1956-57) - нещо, което може да бъде разбирано като поставяне на 
място в съществуващата символна структура на организацията. С други 
думи, мениджърът се идентифицира  с това, което Лакан определя като 
основен скрит смисъл в организационния дискурс - "разпореждането", в случая, 
- който може да се отъждествява единствено с мениджъра. С това 
си объркване мениджърите на практика отричат вътрешните си 
противоречия по отношение на това, което "биха искали да са" и изваждат 
наяве (екстернализират) вътрешните си демаркационни линии, които пренасят 
и в отношенията си със своите сътрудници. В опита си да наложат на другите 
своята истина, те стават нейни роби. Тук властват мениджърите, казва ни тя - 
истинските бащи, тъждествени със суперегото, които символно са не-
"кастрираните" (т.е. безпогрешните) в организацията, и които по такъв начин 
възторжено могат да изискват от фирмата си да вярва, че собствените 
им организационни функции се прераждат в установения в нея ред.  
 
10.12. Уроците на Lacan (1966) ни приканват да отидем отвъд фантазмените 
сценарии в организационния живот, които действат като изкушения, 
препятстващи осъзнаването на истинските смислови детерминанти на 
организационното поведение. В реалността, силата на въображението и 
разпространението на неговите драматични вариации - които индивидите и 



групите в организациите неуморно изобретяват и поставят на сцената на 
организационното безсъзнателно, - не могат да променят факта, че матрицата, 
която ги ръководи е част от символното устройство на организацията. Това ни 
дава обяснение за наличието само на няколко основни организационни 
сценарии, както отбелязва Anzieu. И в същото време ни позволява да прозрем 
защо трябва да приемем и разберем това символно устройство, ако желаем да 
извадим даден индивид или група от "лепилото" на организационното 
парализиращо въображение. 
 
10.13. Натрапчивите действия в организационния живот на хората имат 
метафоричен смисъл, свързан с нещо по-рано изтласкано, нещо от което 
индивидите и групите в организациите продължават да се защитават дори 
когато безпределно ясно го възприемат (все пак компулсивното действие 
безотказно води до уникален финален акт, в който забраната и нарушението се 
сливат). Lacan (1953-54) наименова това включване на миналото в действие 
с посредничеството на символите "включване в действие на историческата 
реинтеграция" като конкретизира, че това " е една въображаема реинтеграция, 
в която миналата ситуация се оживява в настоящето - без знанието на 
преживяващия ги субект, - и то само дотолкова, доколкото това историческо 
измерение не поражда опасения у него"... 
 
Уважаеми дами и господа, 
Уважаеми колеги и гости, 
 
10.14. Индивидите и групите в организациите никога не знаят какво 
наистина желаят и какво в действителност ги движи в техния организационен 
живот. Организационната фантазия като показателна за представите на хората 
в организацията за това какъв е "явния" смисъл на техните действия служи 
едновременно като подкрепа и като реакция на желанието им дори когато 
маскира факта, че това желание произтича от "другите" в организацията (Porge, 
2000). Символизацията му, в психодинамичния смисъл на този термин, е 
операцията която организира психичните съдържания по такъв начин, че те 
оживявяват и еволюират, преработвайки действителните преживявания чрез 
ресурсите на езика и мисленето (Pelsser, 1989).  
 
10.15. Това е говорене, което произлиза от самата организация и 
нейната история. И  то е и самата същност на практиката на консултантите по 
организационно развитие - предоставяне на хората в организацията на 
възможности да заявяват и изразяват, индивидуално или в групи, въпросите 
за техните желания за и в труда си - независимо дали това се случва в рамката 
на професионалния анализ, в семинарите за обучение на мениджърите, в 
психологическото оценяване или в аналитичния коучинг. Тези  конфигурации от 
говорене и език в организацията, разбирани и използвани в съответствие с 
методологията на организационната психодинамика, могат ефективно да 
позволят на хората в нея да чуят нещо ново и така да разберат, ако в процеса 
на консултациите за организационно развитие им се създадат такива 
възможности, че те са станали част от една натрачивост без история и че само 
от тях зависи в бъдеще да проецират себе си в нещо различно от нея.  
 



10.16. По този начин организационната психодинамика може да им помогне да 
възстановят - с помощта на нови освобождаващи ги значения, - динамиката 
и пластичността на организационната дейност и еволюция. 
 
Благодаря ви много за вашето време, учтивото ви внимание и 

прозорливите ви въпроси! 
  
Край на Лекция 10. 
Край на книгата. 
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