Psychological Research, Volume 18,
Number 2, 2015, 213–220

Индивидуални и групови различия –
значими поведенчески ефекти
в организацията
М. Митевска-Енчева
УНИБИТ
majana@abv.bg
Резюме. Представен е анализ на индивидуалните и груповите различия при избора на доминиращи
ценности в организационна среда. Като променливи се приемат типовете организационен климат и конфликти, които са индикатори за поведението на индивидите в организацията. За да
се установят значимите различия са използвани еднофакторен и многофакторен дисперсионен
анализ ANOVA, както и корелационен анализ за проверка на взаимовръзките между изследваните
феномени. Извадката включва 623 лица. Използван е психологически инструментариум за анализ
на организационния климат „FOCUS“ и за типове конфликти в организацията на M. AfzalRahim.
Данните са обработени с SPSS-19.
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В изследването се разглеждат индивидуалните и груповите прояви и значимите поведенчески ефекти на организационните
конфликти и климат. Взаимовръзката между конфликтите с психологическия климат
в организацията се разкрива в аспекта на
активното участие на личността при формирането на подкрепа, иновативност, целеполагане в динамичната организационна
среда. Организационно психологическият
аспект на анализа поставя ударение върху важни характеристики и определения
и извежда новите насоки за развитие на
изследваните феномени. Конфликтът се
възприема като сблъскване между противоречащи си ценностни системи, борещи
се за еднолично манипулиране с обекта
на конфликта – конкретно притежание.
Климатът, от своя страна, представлява
отношението на личността към труда, към

съдържанието на работата, и към цялостната организационна атмосфера. Един от
най-значимите доводи за изследване на
организационните конфликти и климат е,
че те могат да съдействат за общото благополучие на индивида, работната група и
организацията като предпазват от неочаквани опасности и сътресения и съдействат
за ефективността им. Индивидуалните и
груповите различия, регистрирани при
възникването на конфликтите и проявите
на климата на работното място определят
поведението на индивида и се отнасят към
възприятията за свободата да се предлагат
нови идеи; за чувството за отговорност; за
ползотворната комуникация; за възможността да се постигнат целите и ценностите в организацията (Левин, 2000).
Целта на изследването е да се установи
влиянието на индивидуалните и групови-

