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КОНСУЛТАТИВЕН ПАКЕТ ПО ПСИХОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

ТЕМА 4 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРИЦЕСИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ОТ 

ПРЕДПРИЕМАЧА 

Ситуацията на вземане на решения от социалния предприемач винаги се характеризира 

с различна степен на несигурност и необходимост от преодоляването й. Субектът 

осъзнава някои усилия, поради които се намалява степента на несигурност на 

ситуацията. Повечето автори разграничават два основни метода за вземане на решения: 

рационален и интуитивен.  Няма консенсус за това как и какви лични фактори влияят 

върху вземането на решения. Безспорно е обаче, че личността и нейните 

характеристики на субекта влияят върху характеристиките на неговото вземане -

доверие на интуицията, емоционална интелигентност, рационалност и желание да 

поемат рискове, толерантност към несигурността. Специално ударение следва да се 

постави върху важността и значимостта на интуицията и интуитивния начин за 

разбиране на реалността и по-специално на вземането на решения. Акцентът се поставя 

върху значението на интуицията за предприемачите и лидерите. 

Вземането на решение  е"волеви акт на формиране на поредица от действия, водещи до 

постигане на цел, основана на трансформиране на първоначалната информация в 

ситуация на несигурност". Решенията могат да бъдат волеви и импулсивни, 

интелектуални и емоционални. В ситуации на конфликт на противоположни тенденции 

се реализират волеви решения. Параметри на проблемна ситуация: степен на 

несигурност, степен на сложност и степен на вариабилност. Несигурността е липсата на 

подходяща информация за избор измежду управленските алтернативи. Сложността на 

средата се характеризира с много голям брой фактори, тяхната взаимовръзка и взаимно 

влияние помежду си, които трябва да се вземат предвид. Вътрешните и външните 

фактори се характеризират с постоянна и висока степен на вариабилност. Личните 

фактори са най-важната категория, оказваща влияние върху вземането на решение. 

Тематичните фактори са разделени в три основни категории: постоянни, общи и 

индивидуални. Постоянните фактори са най-характерните черти на психичната 

организация на субекта (характеристики на човешките информационни процеси), като: 

желание за последователност и отсъствие на противоречия в процеса на обработване на 

информацията, едноканалния принцип на психиката и др. 
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Индивидуалните качества влияят не само на параметрите на резултатите при 

вземането на решение, но и на самия процес. Хората с различни индивидуални качества 

могат да имат едни и същи резултати. Индивидуалните свойства имат по-голямо 

влияние върху начина, по който предприемачът разработва решения. Затова се обръща 

специално внимание на влиянието на индивидуалните качества върху тези методи, 

тяхното съдържание и особено върху стиловете на вземане на решения .Такива лични 

фактори за вземане на решения като рационалността и готовността да поемат риска са 

особено важни. 

Важни са и  емоциите като междинни променливи при вземането на решения. 

Идентифицирани са четири типа предвиждащи положителни и отрицателни емоции, в 

зависимост от това кое увеличение или намаляване, кои поведения в тази ситуация ще 

бъдат избрани, изпълнени и запаметени са определени. Това са следните емоции: страх 

и облекчение, надежда и разочарование. По този начин предвиждането на емоциите на 

очакването позволяват адекватно и гъвкаво вземане на решение и контролиране на 

поведението на дадено лице. 

Интуицията и размисълът се основават на две различни системи на процеса, на 

скритата система и на системата за вземане на решения. Първият работи на базата на 

имплицитно знание, например, на базата на знания, получени несъзнателно, а второто 

се основава на изрично знание. 

Вземане на решения при ситуация на несигурност Обективната несигурност 

като все още неидентифицирани резултати от решението, а субективната - като 

субективна система от хипотези за възможните резултати от решението. Причините за 

условията на несигурност са външни и вътрешни. Външните причини включват 

обстоятелства, свързани с външна информация, включително непълна или невярна 

информация, излишна информация, изкривявания по време на обработката и др. 

Вътрешните източници на несигурност включват: Опитът на субекта;  Мотивационни 

предпоставки; планове, тактики, стратегии.Толерантността към несигурността  се 

отразява в две значения и съответни термини: толерантност към двусмислието - като 

толерантност към неяснотата на стимулите, сложността на тяхното тълкуване - и 

толерантността към несигурността - като толерантност към несигурността с 

непълнота, липса на информация.. Толерантността се разглежда в следните основни 

перспективи: като психологическа стабилност, като система от лични и групови 

ценности, лични нагласи и набори от многостепенни индивидуални свойства. 
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 Рационален избор -“правилния”, “оптималния”, “разумен” избор най-често 

предполагат разбиране на рационално решение като съзнателно (не интуитивно) и 

внимателно обмислено (не емоционално) решение. с ориентацията на вземащия 

решенията върху вероятността от резултати. Обясненията за рационалността на 

поведенческия избор са свързани с дадена целева функция.  

 Интуитивен избор – някои авторипоставят   специален акцент върху стойността на 

интуицията за предприемача, за лидера. Отбелязват се  следните  качества на 

предприемача: - спецификата и силата на природния потенциал;- Техническо и 

рационално развитие, съобразено с естествения потенциал;- Амбиции;- Любов към 

собствен бизнес;- Най-високо ниво на професионални знания; е рационалност, 

която се основава на интуицията. Интуицията се определя като светкавица на разума и 

показва на лидера необходимата посока, начин на действие. Рационалността 

предполага практически умения, способност за извършване на необходимите 

действия. Това може да се отнася до разговор с определено лице, за да се научи 

необходимата информация, или, например, може да се отнася до запознаване с 

определени хора или как да се изграждат отношения с банка. Интуицията е 

неизбежният път към успеха. Лидерът, който е в определен контекст, моментално 

усеща къде е решението. Изисква способността да се разграничи интуицията на 

лидера от комплексите, вярванията, маниите. Способността за интуитивно виждане 

означава да се направи някакъв оптимален избор. Предприемачът е надарен с 

необикновена интуиция. За да се избегнат грешки в предприетите стъпки в областта 

на бизнеса, е необходимо да се използва интуицията като ефективен инструмент за 

точен избор.Използването на интуиция в областта на вземането на бизнес решения 

може да се характеризира по следния начин:1) Интуицията може да посочи 

потенциални ползи в бизнес контекст, в бизнес ситуация. 2) Интуицията може да 

посочи точното действие, необходимо за решаване на проблем. Интуицията може да 

посочи човек или група от хора, които ще бъдат ключови, значими фигури, 

взаимодействието с които би могло потенциално да доведе до печалба или до 

разрешаване на възникналата трудност;3) Интуицията привлича вниманието на 

собственика си към обстоятелствата на делата в момента във всички аспекти, области, 

свързани с лидера: здраве, бизнес, семейство, служители, отношения с държавата и др. 
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интуицията се дефинира като знание, което възниква без осъзнаване на 

начините и условията за неговото получаване, а при описанието на полето на 

интуитивните феномени съществува фундаментална невъз можност за логично 

обяснение на основите на интуицията, за проверка на интуитивния резултат. Налице е 

лекота на интуицията, спонтанност, липсата на опит за усилие, когато се появи. 

Интуицията има афективен компонент. Проявява се субективно чрез явления като 

предчувствие, предположение, вътрешно чувство, въпреки че интуицията води до 

правилното решаване на една напълно нова задача, която никога преди не е била 

изпитвана в опита, интуитивното знание се основава на опита. С интуизията се 

свързват такива феномени като прозрение, чувство за близост, вземане на решения, 

имплицитно учене, творчество, практическа интелигентност, експертиза, невербално 

декодиране, съпричастност и други. Въпреки че интуитивното познание се възприема 

субективно като непосредствено, неговото възникване се дължи на несъзнателни 

процеси на обработка на информацията и те, от своя страна, подлежат на 

психологически изследвания. Интуицията не е нищо мистично, тя до голяма степен се 

основава на паметта и миналия опит, интуитивните процеси са по-бързи, по-

автоматизирани и неконтролируеми. 

 Емоционална интелигентност при вземане на решения. Съществуват множество 

интелигентности. Има връзка между академична интелигентност, социална 

интелигентност и емоционална интелигентност. Емоционалната интелигентност е от 

една страна вид интелигентност, т.е. преди всичко когнитивните способности. От 

друга страна, тя е характеристика на емоционалната сфера на човека. Емоционална 

интелигентност е способност за обработка на информацията, съдържаща се в 

емоциите. Хората с по-високи EI се характеризират не само с по-широки 

емоционални знания, но и с по-развити способности за вземане на решения в 

емоционални ситуации.Емоционалната интелигентност е свързана със сферата на 

междуличностните взаимоотношения и интереса на човека към вътрешния му свят.. 

Проучванията показват връзката на емоционалната интелигентност с такива 

личностни качества като толерантност към несигурността , интуитивен стил и др. 
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ТЕСТОВЕ ЗА РАЗБИРАНЕ ИНДИВИДУАЛНИЯ СТИЛ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 

 

Тест  „Толерантност към несигурност“ 

Скалата за толерантност на несигурността  на Lukowitz от D. MacLane. Тази техника е 

едномерна. Отрицателните стойности, получени по метода, предполагат, че 

респондентът изпитва дискомфорт в двусмислени, сложни и несигурни ситуации и се 

страхува от несигурността. Също така в този контекст човек се стреми да добави към 

околната среда и към живота си максимална недвусмисленост и яснота. Това често се 

случва чрез изкуственото опростяване на сложна реалност и пропускането на реални 

неподатливи проблеми. Положителните стойности показват, че респондентът е наясно с 

нея и приема неяснотата, сложността и непредсказуемостта на света и взема това 

предвид в действията си. В този случай човекът се доближава до проблемите не като 

шаблон, а като творчески, а не склонен към стереотипи.  

 

 Тест за доверие в  интуицията на  C. Епщайн 

Скалата за доверие на интуицията има за цел да измерва готовността да се разчита на 

интуицията, да измерва склонността да се използват собствени предчувствия и 

първоначални впечатления като основа за решения и действия, както и за измерване на 

самочувствието на интуитивните способности. 

 

Тест за изследване на  Емоционалната  интелигентност  на Hall 

Техниката е предназначена да диагностицира способността на индивида да разбере 

представените отношения, изразени в емоциите, както и да управлява емоционалната 

сфера на базата на вземане на решения. Методът се основава на общи теоретични идеи 

за емоционалната интелигентност като личностни характеристики, позволяващи да се 

разпознават емоциите ви, да се контролират, да се разпознават чувствата във всяка 

конкретна ситуация и др 

Още тестове по темата:  

1Скала  за субективното щастие Любомирски; 

2.Скала за  удовлетвореност от живота на Dinera; 

3. Тест за  житейските ориентации; 

4. Тест за устойчивост при адаптирането; 

5. Скала за психологическо благосъстояние на Риф  

6. Въпросник "Нивото на субективния контрол" (USK) Еткинд, 1993); 
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7. Скала за  тотална самоефективност (Schwarzer, Jerusalem, Romek, 1996); 

8. Въпросник на Зимбардо за времевата перспектива (ЗТПИ)  

9. Въпросник "Контрол на действието" от Ю. Кул  

10. Скала за  личностния динамизъм  

11 Въпросник за каузалните ориентации  

12. Анкета за рефлексивност  

13. Въпросник "Стил на обяснение на успехите и неуспехите" STONE ( 

14. Скала за  личната тревожност Spielberger. 


