Psychological Research, Volume 19,
Number 2, 2016, 85 – 97

Лидерството през фокуса на Политическата
психология: Съвременни подходи
Илина Начева
Институт за изследване на населението и човека при БАН
i.nacheva@iphs.eu
Резюме. Статията представя обзор на съвременните подходи към темата за лидерството от
позициите на Политическата психология. Анализирано е съдържанието на публикации по темата в две международни специализирани медии – Списание по Политическа психология (Journal
of Political Psychology) и Списание по Социална и Политическа психология (Journal of Social and
Political Psychology) – в периода януари 2013 – август 2016 г. Обзорът показва доминация на теориите за социалната идентичност и разцвет на подходите, свързани със социални когниции. Разбирането за лидерство е разширило традиционните дефиниции и е включило в себе си по-широк
кръг от фигури в политическия и обществен живот. Въздействието на контекста, процеса на
възприятие и ролята на последователите/избирателите са сред темите, провокиращи най-голям
изследователски интерес, което намира отражение в идеите за „персонализация на политиката“
и теорията за „активния последовател“.
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Обзорът има за цел да очертае водещите
съвременни подходи към темата за лидерството от позициите на Политическата
психология. Като рамка за анализа служат
следните области и въпроси:
1. Разбирането за лидерство: Съществува ли единна дефиниция за понятието
и доколко се наблюдава „еволюция“ в
дефинирането спрямо „традиционните“ социалнопсихологически теории за
лидерството от ХХ в.? Какви тенденции
могат да се формулират в най-новите
публикации по темата? Могат ли да се
откроят определени области и подтеми,
които са свързани с лидерството и представляват особен интерес за съвременната Политическа психология?
2. Доминиращите подходи: Кои подходи
попадат най-често във фокуса на новите

публикации за политическо лидерство?
Кои изследователски перспективи има
тенденция да се развиват и утвърждават
в областта? Какви са аргументите на съвременните изследователи да подлагат
на „критичен прочит“ част от традиционните подходи?
За целите на обзора са подбрани две
тематични издания – „Списание по Политическа психология“ (Journal of Political
Psychology), печатно издание с платен
достъп; поддържа и онлайн версия, и
„Списание по Социална и политическа
психология“ (Journal of Social and Political
Psychology), онлайн издание с отворен достъп, без авторски такси/хонорари. И двете
издания са специализирани в областта на
Политическата психология и ангажират
рецензенти от тази дисциплина, публику-

