
 
 
 
 
 
 
 
 



Теории на лидерско поведение 
Бихейвиористките подходи към лидерството акцентират върху 
реалното поведение на лидера, вместо върху качествата сами по 
себе си. Целта на тези подходи е да се открие един оптимален стил 
на ръководство, който да е приложим за всички ситуации. 
 
Поведението на лидера (ръководителя) към неговите подчинени с 
оглед влияние и подбуждане към действие за постигане на целите се 
определя като стил на лидерство (ръководство). 
 
Основни теории на лидерско поведение са: 



1. Теорията на К. Левин за трите стила на 
лидерство (ръководство). 

 
Стилът на ръководство характеризира поведението на 
ръководителя по отношение на подчинените с оглед 
оказване на влияние и мотивиране към постигане на 
целите на организацията. Делегиране на правомощия, 
отношение и грижа към подчинените, вземането на 
решения и др. се отнасят към стила на ръководство, 
характеризиращ лидера. 



Характеризират  се три основни стила на ръководство: 
 авторитарен, 
 демократичен, 
 либерален (който не се намесва, оставя нещата сами 

да се развиват). 
 
Общоприето е убеждението, че най-ефикасен е 
демократичният ръководител - лидер, който контролира 
дейността на групата, но в същото време не потиска 
активността и личната инициатива на нейните членове. Това 
убеждение се подкрепя от фактите, но истина е и това, че на 
различните етапи от развитието на групата, както и в 
различните ситуации е възможно да е по-подходящ друг стил. 



Основни 
характер
истики 

Авторитарен стил Демократичен стил Либерален стил 

Същност Лидерът запазва цялата 
власт и отговорност. 

Лидерът делегира част 
от своята власт, но 
запазва пълна 
отговорност. 

Лидерът предава 
властта и отговорността 
на членовете на групата 

Лидерът взема сам 
решения, като се 
ръководи от цели, които 
си поставя сам, а не от 
цели, които си поставят 
подчинените. 

Лидерът взема решения 
с участие на 
подчинените и отчитане 
на целите, които си 
поставя не само той, а и 
те. 

Членовете на групата 
вземат решения какво 
да работят. 

Комуникацията е 
еднопосочна: 
отгоре надолу. Подтиска 
се индивидуалната 
инициатива 
 

Комуникацията е 
двупосочна: 
отгоре надолу и отдолу- 
нагоре. 
Не се подтиска се 
индивидуалната 
инициатива 

Комуникацията е 
основно хоризонтална. 
Инициативата може да 
бъде, но може и да не 
бъде подкрепена. 



Основни 
характерис
тики 

Авторитарен стил Демократичен стил Либерален стил 

Основни 
предимства 

Набляга се на точното, 
системно и предвидено 
изпълнение. 

Увеличава личната 
отговорност и 
съпричастност при 
изпълнение на задачите. 

Позволява и стимулира 
индивидуалната 
инициатива. 

Допринася за по-висока 
производителност. 

Допринася за най-
високо удовлетворение 
от труда 

Всеки е свободен да 
действа по начин, който 
смята за себе си като 
най-подходящ. 



Основни 
характерис
тики 

Авторитарен стил Демократичен стил Либерален стил 

Основни 
недостатъци 

Не допуска изява на 
инициатива от 
подчинените. Като 
резултат ниско 
удовлетворение от 
труда 

Съпричастното вземане 
на решения отнема 
много време. 

Отсъства съвместно 
вземане на решения. 

При отсъствие на 
лидера, членовете на 
групата изпадат в беда. 

При отсъствие на 
лидера, членовете на 
групата изпадат в беда. 

При отсъствие на 
лидера, членовете на 
групата нямат цели и 
бездействат 



Параметри на 
взаимодействие с 
подчинените 

Авторитарен стил Демократичен стил Либерален стил 

Вземане на 
решения 

Решенията се вземат 
еднолично 

Решенията се вземат 
след обсъждане в 
група 

Решенията се вземат или 
от групата или по 
указания на 
ръководителя Решения 

Провеждане на 
решенията 

Заповеди, команди 
разпореждания  

Предложения, съвети Молби 

Отношение към 
отговорностите 

Или поема пълна 
отговорност, или 
изцяло я прехвърля 
на подчинените 

Колективна 
отговорност 

Снема от себе си 
всякаква отговорност 

Отношение към 
инициативата 

Ограничава я Поощрява я Изцяло я отдава на 
подчинените. 



Параметри на 
взаимодействие с 
подчинените 

Авторитарен стил Демократичен стил Либерален стил 

Отношение към 
квалификацията 

Възпрепяства я Стреми се ефективно 
да я използва 

Оставя я на подчинените 

Отношение към 
професионалните 
знания и умения 

Няма недостатъци по 
правило  

Постоянно повишава 
своята квалификация 

Няма голямо значение 

Стил на общуване Спазва дистанция  Поддържа 
приятелски 
отношения  

Избягва общуването 

Отношение към 
подчинените 

Според настроението  Равнопоставеност и 
сътрудничество  

Фриволно поведение 



Параметри на 
взаимодействие с 
подчинените 

Авторитарен стил Демократичен стил Либерален стил 

Отношение към 
дисциплината 

Стриктно спазване на 
формалната 
дисциплина 

Спазва принципа на 
разумна 
достатъчност 

Формално отношение  

Морално 
въздействие върху 
подчинените 

Основен метод на 
въздействие е 
санкцията 

Различни методи за 
стимулиране и 
санкциониране  

Безразличие  

Силни страни Оперативност, ред, 
организираност 

Силна мотивация на 
персонала, поради 
него-вото участие в 
управлението 

Изпълнение на задачите 
без пряко участие на 
лидера (ръководителя) 

Слаби страни Ограничаване на 
личната инициатива 

Реализирането на 
стила изисква време 
и усилия 

Изпълнението на 
задачите може да 
започне без намесата на 
лидера (ръководителя) 



2. Двуфакторна теория на лидерството  
Изследователите от Охайо стигат да извода за наличието на две 
детерминанти на лидерското поведение. Това са: 
· структуриране – насочване усилията на лидера да организира 
изпълнението на задачите; 
· внимание към хората – постигане на доверие, уважение, 
приятелство от страна на лидера спрямо подчинените. 
Чрез комбинация от тези две детерминанти на поведението на 
лидера се получават четири лидерски стила: 

 



· слабо структуриране/засилено внимание – лидерът се 
стреми да постигне хармония в групата и да задоволи 
социалните й потребности; 
· силно структуриране/засилено внимание – лидерът се 
стреми да установи продуктивно равновесие между 
извършването на работата и поддържането на сплотена 
група; 
· слабо структуриране/слабо внимание – лидерът се 
оттегля в пасивна позиция или оставя ситуацията сама да 
диктува; 
· силно структуриране/слабо внимание – лидерът 
насочва усилията си предимно към работата, а 
отношението към сътрудниците е оставено на заден план. 



3. Теория за ефективно ръководство и лидерство -  модел на 
Лайкерт, който включва четири базови системи за стила на лидера: 
 
 експлоататорско авторитарен стил, 
 система на благосклонно авторитарен стил, 
 система на консултативно демократичен стил, 
 система на участието. 

 
Според Лайкерт всеки стил на ръководство е подложен под влияние 
на външни за организацията или вътрешни фактори на постоянни 
промени. Тези фактори са много и имат силно отражение върху 
взаимоотношенията на лидера с подчинените и крайната 
ефективност от управлението. 
 



Организационни 
променливи 

                                         Система 

Крайно 
авторитарна 

Слабо 
авторитарна 

Консултативно-
демократична 

Основана на 
участие 

Доверие към 
подчинените 

Неуверен и 
недоверчив 

Снизходителен и 
слабо доверчив 

Значително 
уверен 

Пълна увереност и 
доверие към 
всички 

Мотивация 

Страх, заплахи, 
наказания и 
индивидуални 
възнаграждения 

Възнаграждениет
о е според 
степента на 
наказанията 

Възнаграждения, 
отделни 
наказания и 
ограничено 
привличане за 
участие в 
управлението 

Система за 
стимулиране на 
труда според 
участието 

Влияние и 
взаимодействие с 
подчинените 

Слабо 
взаимодействие 
основано на страх 
и недоверие 

Слабо 
взаимодействие с 
отчитане на 
мнението на 
някои подчинени 

Умерено 
взаимодействие и 
увереност в 
работниците 

Пълно 
взаимодействие 
И висока 
увереност с 
работниците 

Системи на лидерство по Р. Лайкерт 



4. Четири типа лидерство според концепцията за възнаграждения 
и наказания. 
Теорията разглежда четири типа лидерско поведение в зависимост 
от системата на заплащане и санкциониране. 
 
На практика системата на заплащане и стимулиране според 
постигнатите крайни резултати води до повишаване на 
заинтересоваността на изпълнителите за качествена работа. 
Санкционирането при несвършена и ниско качествена работа влияе 
мобилизира изпълнителите. Налаганите санкции, които не отчитат 
изпълнението на работата има отрицателно влияние върху 
качеството и удовлетвореността от работата.  



Лидерско поведение според системата на стимулиране 
/Изменение на поведението чрез/ 

Наказания Възнаграждения 

Наказания за степента на изпълнение 
на работата 
Степента, до която лидерът прилага 
твърди мерки при изпълнение на 
задачите 

Възнаграждение за изпълнение на 
работата 
Степента, до която лидерът прави 
усилия за изпълнение на работата 

Наказания без отчитане на качеството 
на работа 
Степента, до която лидерът използва 
твърди мерки към подчинените 
независимо от това колко добре 
изпълняват работата 

Възнаграждения без отчитане на 
качеството на работа 
Степента, до която лидерът 
възнаграждава подчинените 
независимо от това, колко добре 
подчинените изпълняват своята работа 



5. Лидерството в организацията се характеризира с доминиране на един от 
трите типа лидерство: 
Делово лидерство - характерно е за организации, които решават 
производствени задачи. Основни качества, които развива този тип лидерство 
са: висока професионална компетентност, умение за решаване на 
организационни задачи, авторитет и уважение от членовете на 
организацията. С деловите лидери се работи много лесно, тъй като те могат 
да организират, да изграждат делови връзки и бързо да постигат резултати. 
Емоционално лидерство обикновено възниква в неформалните социални 
групи. Емоционалният лидер предизвиква у хората доверие, внушава 
увереност, смекчава напрежението, създава атмосфера на психологически и 
емоционален комфорт. Всеки индивид в групата може да се обърне към 
емоционалния лидер за съчувствие и разбиране. 

 



Информационно лидерство свързва се с определяне на субект, 
който притежава определени знания и е в състояние да обясни и 
помогне при намиране на необходимата информация. 
Най-благоприятна е ситуацията когато се съчетават и трите типа 
лидерство. На практика, универсалният лидер се среща много рядко. 
Обикновено се комбинират два по типа- емоционално и делово, или 
информационно и делово. 
 


