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1. Увод
Иновативните предприятия са по-успешни – това убеждение междувременно се е
наложило вече. Добрата позиция на пазара и добрият имидж пред клиентите – точно
това искат предприятията. Също така те искат да осигурят устойчиво фирмените услуги
и представляването на интересите, заетостта и добрите условия на труд като залагат на
съвместно създаване на иновация в диалог. Иновацията изисква средносрочна
перспектива и затова не е само работа на ръководството, но също така и задача на
представляващите интересите на персонала.
Диалогът за укрепване на иновационната способност на едно предприятие изисква
обща реална основа. Първата стъпка към това е анализът. InnoKenn е точният
инструмент за това, понеже създава реална картина за основната компетентност
„иновационна способност” и за силните и слаби страни в самото предприятие въз
основа на способностите му да се обновява постоянно.
Инструментът за диагностика InnoKenn прави възможна бързата проверка на
иновационната способност на предприятието, режимът на работа или
местоположението. Групи, отдели или отделни лица оценяват своята организация:
силните и слабите страни стават видими и от това произтича диалог. На тази основа
могат общо да се разработят предложения за подобряване и да се приложат на
практика. Успехът на тези мерки може да се определи точно чрез повторно използване
на InnoKenn и на нов кръг от дискусии.

2. Инструмент за диагностика InnoKenn
Инструментът InnoKenn съдържа най-важните фактори за оценка на иновационната
способност както и централните фактори за успех на иновативните предприятия и с
това дава възможност да се разкрият силните и слаби страни в иновационната
способност на едно предприятие. С включването на фактора „човешки ресурси”
InnoKenn за разлика от други съблюдава изискването за цялостен инструмент.
InnoKenn дава възможност за разпознаване на проблемните зони в предприятието и за
разработване на решения в съвместен диалог с различни групи от персонала
(представители на работниците и служителите, фирмено ръководство, групи от
работници и служители). Така се постига двоен положителен ефект, понеже различните
гледни точки пораждат успех в учебния процес и подпомагат разбирателството,
готовността за възприемане на нещо ново както и конструктивната съвместна работа.
InnoKenn е разработен като инструмент за диалог между различни групи работещи,
представители на различни интереси и фирменото ръководство. Той може да се
използва и за самопроверка от ръководния персонал или в комисия на представителите
на различни интереси.
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2.1. Основна структура на InnoKenn
Централните характеристики на предприятието, способно за иновации са научно
обезпечени: в центъра са фокусирани темите – човек, култура, организация и стратегия.
За InnoKenn са подбрани и най-значимите научно тествани фактори. Те са
класифицирани в четири основни, единни по съдържание измерения стратегия,
процес, структура и работници и служители. Сравними класификации могат да се
открият в балансираната система на показателите (Balanced Score Card) или в модела за
управление на качеството EFQM.
Твърденията, отнасящи се до иновационната способност са направени въз основа на
шестнадесет признака; те са най-важните индикатори за иновационната способност на
предприятието и затова се считат за факторите, движещи иновационните процеси.
Всеки признак се представя чрез индикатори под формата на твърдения. Общо 48
индикатора обобщават иновационната способност на предприятието: 16 твърдения на
диагностична карта.
16 признака в четири диагностични карти

Основна структура на InnoKenn:
Карта 1
Измерение стратегия

Карта 2
Измерение процеси

Признаци:

Признаци:






Оформяне на цел и формулиране на
стратегия
Управление
Създаване на мрежа
Ориентиране към клиентите






Управление на идеите
Ориентиране на продукта и услугите
Ориентиране към процеса
Прилагане на методите

Карта 3
Измерение структура

Карта 4
Измерение работници и служители

Признаци:

Признаци:






Организация на труда и структурата
Условия на труд
Финанси
Структура на персонала






Знания и компетентност
Култура
Участие
Представляване на интересите

48-те индикатора на InnoKenn са твърдения, които се оценяват по 5-степенна скала.
При това съществува възможност някое твърдение да не се оценява, когато не са
налични достатъчни начални информации за твърдението. Тези пет степени за оценка
могат да се разбират като скала с оценки, при което "5" – никога не е валидно –
представлява най-лошата оценка.
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Оценки от 1 до 5

Цифровата стойност на "оценката" прави възможно оценяването. С това могат да се
изчислят средните оценки на всички анкетирани, средната стойност на отделните
оценки на един признак или на едно измерение. Би могло да се мисли и за изчисляване
на една обща оценка, но тя няма да бъде целесъобразно твърдение, по-важни са
резултатите от отделните признаци.
Резултатите от оценката пресъздават винаги субективна оценъчна картина на една
определена област, група или лице. Във всеки случай тази картина не е произволна,
понеже субективната преценка разкрива обективни причини.
Значение на оценките
1 = винаги е валидно
Твърдението е валидно за всички области или лица.
2 = валидно е в повечето случаи
Твърдението е валидно за почти всички области или лица.
3 = валидно е отчасти
Твърдението е валидно само за част от областите или лицата.
4 = рядко е валидно
Твърдението е валидно само за малко области или лица.
5 = никога не е валидно
Твърдението не е валидно за никоя област или за никое лице.
Въз основа на оценъчната скала резултатие могат да се представят чрез средните
оценки на съответните анкетирани лица, групи или на цялото предприятие като
профилна линия за силните и слабите страни, които могат да се изразят с
инструмента за оценка. Този инструмент предлага и друго изобразяване на оценките
под форма на диаграма на Гант в модел червено-жълто-зелено.
Попълването на анкетната карта InnoKenn изисква около 20 до 30 минути на човек. В
основната си версия InnoKenn не съдържа въпроси, отнасящи се до данните на
анкетирания и затова може да се използва напълно анонимно.
Разход на време: 20 минути
Напълно анонимно използване

Моделът червено-жълто-зелено за регистриране на силните и слабите страни
Оценката на резултатите като силни и слаби страни се извършва въз основа на растер в
модел червено-жълто-зелено. Най-ниските зелени стойности могат да се класифицират
като силни страни, а най-високите червени стойности като слаби страни. Този модел е
препоръчителен. Той следва обикновеното разделяне на три части. Темите на InnoKenn
са с много отклонения, не е удачно претегляне на признаците и резултатите. Крайното
класифициране на резултатите трябва да се извършва винаги на фона на конкретните
условия в предприятието.
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Област на резултатите
Средни стойности 1,0 - 2,3
Средни стойности 2,4 - 3,6
Средни стойности 3,7 - 5,0

Област на изпълнението
100 - 67%
66 - 34 %
33 - 0 %

Оценка
Силна страна
Средно ниво
Слаба страна

2.2. Области на приложение на InnoKenn
InnoKenn не е инструмент за дълбочинен анализ. Той дава опорни точки; детайлното
идентифициране на причините и разработването на мерки за подобряване са
следващата задълбочаваща стъпка – задача за съвместни работни срещи или дискусии
между представителите на интересите в предприятието, ръководството и работниците и
служителите или за клубове за подобряване на ситуацията в отделите и цеховете.
Предпоставка за ползотворно приложение на InnoKenn е готовността за отворен обмен
в диалог.
За много браншове и предприятия от различна величина

InnoKenn може да се приложи повсеместно и в предприятия с голям брой работници и
служители. Във всеки случай той не е подходящ да подробен анализ на данни.
Принципно са възможни сравнителни оценки например на поведението на по-младите
и по-възрастните, на средно или високо квалифицираните или на мъже и жени, но те не
могат да бъдат статистически проверени по отношение на тяхната вероятност.
Инструментът не е разработен за тази цел, защото такива проверки не са съществени за
основния въпрос относно иновационната способност на предприятието.
InnoKenn е подходящ за приложение във всички области на предприетиято и на всички
йерархични нива, от колектива в производството до фирменото ръководство. Във всеки
случай се изискват предварителни знания за всички звена в предприятието, важни за
иновационните процеси. Не винаги всички групи работници и служители са достатъчно
информирани. Не самият инструмент, а приложението може да варира чрез
коментирана версия или в обща работна среща.
Препоръки за приложение на InnoKenn








InnoKenn е проверен и изпитан за
производствени браншове и такива,
които са технологично ориентирани
към сферата на услугите.
Той е разработен за приложение в
ориентирани към диалог методи в
предприятията.
Приложението се препоръчва като
диагностициране в отдели, групи или
участъци от предприятието.
Също така е възможно повсеместно

Граници на приложение на InnoKenn








InnoKenn е научно изпитан
(валидиран) по отношение на
качеството.
Не е възможна база за сравняване
между предприятия или отдели.
Не изпълнява строго определени
статистическо-методически мащаби
в количествен смисъл.
Не е разработен за коммплексни
статистически оценки.
Не е изпитано приложението му в
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приложение в цялото предприятие.
Условие за използването му са
доброволци и заинтересовани от този
метод лица.
InnoKenn е стъпка към метод,
ориентиран към участие.
InnoKenn може да се прилага много
добре в малки и средни, както и в
големи и зависими от концерни
предприятия.






институции и административни
обществени органи, в
образователната система и в
системата на здравеопазването.

3. Изчисляване и представяне на резултатите с инструмента за
оценка
Интерактивният инструмент на InnoKenn прави възможно обобщаването на
диагностични карти, оценка на различни групи и получаване на резултати в различни
начини на изобразяване. Може да се представи и сравнение на групи.
Оценката се извършва автоматизирано, принципно не са необходими знания по
статистика, но от помощ са познания за някои основни понятия за боравене с
резултатите от диагностиката.
Основни понятия
Средна стойност:




Средната стойност е средно аритметично от съответните оценки на един индикатор в
една група или на индикаторите от един признак.
Тя отразява тенденцията от твърдението на една група.
Ако липсва оценка средната стойност се постига само от броя на наличните оценки.

Обхват




Обхватът показва, колко голям е интервалът между най-добрата и най-лошата оценка.
Следователно показва отклонението в оценките.
Показва и дали при съответните оценки по-скоро е налично съответствие или
несъответствие.
При екстремни оценки обхватът е по-малко изразителен.

Стандартно отклонение



Стандартното отклонение е средното отклонение на всички оценки от средната
стойност.
То е и мярка за отклонението.
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3.1. Обобщаване на данните
Инструментът InnoKenn прави възможно обобщаването на всяка отделна диагностична
карта или обобщаване на една или повече групи с техните оценки. За обобщаване на
данните отделната оценка съдържа общата коментираща диагностична карта,
подразделена на четири отделни карти, отнасящи се до четирите измерения. Оценката
може да се обобщи с едно кликване на мишката. За приложение в предприятие по
правило става въпрос за групова оценка.
За подготовка на обобщаването трябва да се вземе под внимание, че големият брой на
отделните случаи може да се обобщи по-добре с професионални статистически
програми. InnoKenn е изготвен за диалог и групово приложение, но няма ограничение
при обобщаване на броя на картите за оценка.
Подготовка, обобщаване и получаване на резултати






Който има интерес към специфична за половете оценка, трябва да отбележи
пола върху диагностичната карта.
Диагностичните карти с принадлежност към съответна група да се обозначат със
съкращение и да се номерират – това се регистрира от инструмента за оценка
Данните от диагностичните карти да се регистрират с кликване на мишката чрез
инструмента за оценка „групова оценка” с оценки от 1 до 5 и да се запаметят.
Липсващите стойности се отбелязват чрез кликване на "Не мога да отговоря".
Извеждане на резултат, запаметяване като PDF-файл и последващо обработване

Обобщаваща маска Групова оценка

Групово обобщаване
1. Маска на диагностична карта на страница от екрана без коментари в страницата
на екрана.
2. Групите се обозначават свободно.
3. Полът се отбелязва по желание.
4. Възможни са оценка и получаване на резултатите на една группа като PDF-файл
без запаметяване данните от оценките.
5. Възможно е запаметяване на компютъра на отделните групови резултати, може
да се регистирира неограничен брой групи, възможно е и повторно зареждане на
груповия резултат на по-късен етап.
6. Данните могат да се препратят за следваща обработка до други компютърни
програми във възможен за използване формат CSV.
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7. За сравняване на групите могат да се заредят максимум 8 групи.
8. Изобразяват се регистрирането на една група, броят на картите за група и
актуалната карта, неограничена големина на групата.
9. Отделни карти могат да бъдат изтрити, изпразнени или добавени.
10. Възможно е прелистване напред и назад в регистрираните карти.

Не е задължително единично запаметяване на регистрираните данни, но е
препоръчително. Оценката може да започне след въвеждане на наличните
диагностични карти.

3.2. Оценки и представяне на резултатите
Основата за оценяване е средната стойност или усреднената величина на дадените
оценки - при InnoKenn следователно "средната оценка", която е дала една регистрирана
група. Средната стойност се изчислява за всяко отделно от 48-те твърдения
(индикатори) и обобщено за 16-те признака и четирите измерения.
В представянето на оценките наред със средната стойност е налично и процентно
разпределение на резултатите при признаците и измеренията. Тук по-точно може да
се види отколкото при средната стойност, колко участници в групата, какви оценки са
дали. Това представяне е полезно, когато отклонението в оценките е голямо.
Отклонение – съответствие и несъответствие в оценката
За боравенето със средната стойност като резултат е важен също и въпросът, колко
единни са били работниците и служителите в техните оценки или колко са се
различавали оценките им. Ако отклонението е много голямо, то тогава средната
стойност дава малко информация.
Това отклонение се изразява в инструмента за оценка чрез две различни мерни
единици.
Обхватът е лесно разбираема информация за отклонението, тук се представя
интервалът между най-добрата и най-лошата оценка. Обратно на това стандартното
отклонение е мярка, която по-скоро би заинтересовала специалистите. В дискусиите
относно достоверността на резултатите в някои случаи може да е целесъобразно да има
достъп до това. Средната стойност и обхватът на груповите оценки по правило са
достатъчни, за да се оценят резултатите, да се идентифицират силните и слабите
страни на иновационната способност и да се открият различните възгледи и нагласи.
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Липсващи оценки
При боравенето с резултатите трябва да се обърне внимание на това, колко често е
споменато твърдението "Не мога да отговоря". Ако са налични твърде малко оценки,
защото участниците в групата не са могли да дадат такива, то получилата се средна
стойност не може да представи групата в достатъчна степен.
Предупредителни сигнали
Винаги когато отклонението е голямо (стандартно отклонение над 1,25) или малцина са
дали оценка (само 50 % или по-малко), инструментът предупреждава в представянето
на резултатите с предупредителна икона. Тук трябва да се обмисли, защо липсва
информация или защо отклонението и с това разликите в оценките са толкова големи.
Резултати от средната стойност с предупредителни сигнали трябва да се използват
предпазливо. Те са малко достоверни. Представянето на разпределението на
честотата може да бъде полезно в този случай.
Автоматични изчисления







Изчисляване на средната стойност на групата при всеки от 48-те индикатора.
Изчисляване на средната стойност чрез трите индикатора при всеки от 16-те
признака.
Изчисляване на средната стойност чрез 12-те индикатора при всяко от четирите
измерения.
Изчисляване на общата средна стойност на всички 48 индикатора.
Изчисляване на обхвата и на стандартното отклонение при признаците и
измеренията.
Автоматично предупреждение при резултати, които имат голямо отклонение
или при малко отразени оценки.

Представяне на резултатите Индикатори – Профилна линия





Представяне на резултатите от индикаторите като профилна линия.
Разграничаване на профилните линии по полове при регистриране на пола (по
желание).
Представяне на резултатите в рамките на модела „червено-жълто-зелено”
(зелено при средни стойности между 1 и 2,3 и червено при средни стойности
между 3,7 и 5 както и жълто между това).
Предупредителен сигнал при голямо стандартно отклонение или когато липсват
много данни; детайли при докосване на мишката.
Представяне на резултатите Признаци и измерения – Диаграма на Гант




Представяне на резултатите от признаците и измеренията като диаграма на Гант
в модел „червено-жълто зелено”.
Предупредителен сигнал, когато стандартното отклонение е над 1,25 или когато
липсват 50 % от всички данни; детайли при докосване на мишката.
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Извеждане на резултатие от всички варианти като PDF-файл и те могат да се
запаметят, извеждат се и отделни резултати на индикаторите (средни стойности,
брой на липсващите стойности, минимална и максимална стойност).
Показване във вариант със стандартно отклонение.
Показване във вариант с представяне на обхвата със стрелка между
минималната и максималната оценка.

Представяне на резултатите Признаци и измерения – разпределение в проценти


Показване на резултатите от признаците и измеренията като процентно
разпределение в модел „червено-жълто-зелено“ (зелено при средни стойности
между 1 и 2,3 и червено при средни стойности между 3,7 и 5 както и жълто за
междинните стойности)

Данните, получени чрез анкетиране трябва да представят картина за иновационната
способност на оценяваното предприятие или участък. От индивидуално предоставените
оценки се съставя обща картина в различни форми на представяне. Също така е
възможно да се сравнят резултатите от различни групи. Общото сравнение показва
възприемането на темата от различни гледни точки в различните групи като например
от представители на определени интереси, на различни групи работници и служители и
представители на ръководството.
Представяне на резултатите Сравняване на групите чрез профилни линии



Чрез бутона за групово сравняване могат да се заредят максимално осем групи и
след това да се изобразят профилните линии.
При резултати, които въз основа на липсващи стойности или по-голямо
отклонение могат да се интерпретират като критични, се появява
предупредителен сигнал; детайлите могат да се видят при докосване на
мишката.

3.3. Прилагане на практика в предприятието
Прилагането на един диагностичен инструмент като InnoKenn в дадено предприятие
трябва да бъде добре планирано. Отговорностите трябва да се разпределят ясно и да
се определи прецизна времева рамка, за да може анализът да доведе до желания успех.
Този начин на процедиране може да се управлява като проект: проект
"Диагностициране InnoKenn", който се състои от множество фази.
Задачи на проектната група:





Планиране на цялостния процес
Избор на целеви групи i
Информация за персонала ii
Осигуряване на анонимност и защита на личните данни iii
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Организация на прилагането на практика
Оценяване
Организиране на работни срещи с работниците и служителите
Подготовка на резултатите
Организиране в цялото предприятие на заключителни работни срещи с
представяне на резултатите iv
Информиране на персонала за резултатите
При необходимост управление на следващи подходи

Формата на анкетиране може да варира: Може да се анкетира целият персонал или отделни избрани
участъци. Инструментът може да се прилага както в малка група от десет лица в рамките на един отдел,
така и повсеместно в предприятието
i

Контролен списък за информация на работниците и служителите (Каква е целта на диагностиката?, На
какъв фон се извършва акцията?, Каква е ползата за тях?, За какво става въпрос в детайли?, Кой
управлява процеса?, Как е планиран процесът във времето?, Защо е важно всеки да участва?, Какво ще се
случи след това?
ii

Анонимността предпазва от идентифициране на отделното лице и неговата оценка. Защитата на
личните данни предпазва данните от диагностиката от достъп на неупълномощени за това лица и се
грижи да използване на данните само за договорената цел.
iii

В тази работна среща трябва да са представени фирменото ръководство и представителите на
отделните интереси. InnoKenn насочва фокуса си преди всичко върху работниците и служителите; затова
и те трябва да се представени на работната среща. Така ще се стимулират прозрачност и сътрудничество,
обхващащо всички групи; в крайна сметка по този начин може да се подсили и фирмената култура.
iv
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