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4. ТРАЙНО ЗАЛАГАНЕ НА СПОСОБНОСТТА ЗА ИНОВАЦИИ:
ФОРМУЛИРОВКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧЕЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие ще:
-

се запознаете с концепцията за учеща организация
се запознаете и изберете инструменти за придобиване на способност за учене и
иновации

Главна задача на фирменото ръководство е създаването и запазването на трайни
предимства пред конкуренцията в една променяща се среда. Все пак как могат фирмите да
бъдат сигурни, че с промените те са крачка напред? Ако потребностите на клиентите се
променят и жизнените цикли на изделията станат по-кратки, традиционните стратегии за
конкурентоспособност като например предлагане на най-изгодни цени или концентриране
върху ниши, не са достатъчни за трайно отличаване от конкуренцията. Изследователите
препоръчват пазарните перспесктиви (виж Porter, 1985) да се допълнят с преглед на
наличните във фирмата материални и нематериални ресурси и те да се квалифицират като т.
нар. възлови компетентности (Prahalad & Hamel, 1991). За тази цел фирмите се нуждаят от
способност да учат и доразвиват своите структури, процеси и налични знания.
Концепция на учеща организация
При ориентираните към ресурсите изследвания знанията и компетентностите като
нематериални ресурси имат голямо значение. Чрез знанията на отделните сътрудници и
сътрудничеството между много „мозъци” във фирмата се получава обща база от знания,
която може да се различава от тази на конкурентите.

Фигура 1: Учещата организация (собствено представяне)
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Тази база от знания трябва да бъде проверявана и доразвивана непрекъснато. В една учеща
организация има структури и процеси, за да се изчерпи и увеличи потенциала за учене и
знанията на сътрудниците. При това се подкрепя фирмена култура, в която знанията и
ученето са включени като основни ценности. Но не само знанията на отделните сътрудници, а
и новостите и обменът на знания между сътрудниците и ръководителите от всички отдели са
важни. „Подобно като при добър футболен отбор или изтъкнат оркестър е валидно това, чрез
интензивна съвместна работа да се създаде необикновена концепция за съвместно
овладяване на задачите и проблемите “ (Steinmann/Hennemann 1997, 38).
Кои са отличителните белези на една учеща организация?
-

-

Системи, структури и процеси: включват способност за нагаждане, гъвкавост и
чувствителност за вътрешни и външни импулси.
Откритост и възможност за експерименти: поощряват се нови принципи или
експерименти, а на грешките се гледа като на шанс за учене и подобрение.
Най-добри практики: опитът на пилотните потребители във фирмата или на други
фирми се оценява, адаптира се, пренася се в други области или се отхвърлят.
Създаване на възможности за учене: Ученето е процес на самоорганизация, т.е.
възможностите за учене се използват на собствена отговорност от сътрудниците и
екипите.
Открита комуникация: да се направят знанията във фирмата прозрачни и да се
предават.
Оценка и непрекъснато подобряване: Факторите за успех и неуспех на проекти и
дейности се оценяват систематично; чрез сравняване между ЗАДАДЕНО и
ДЕЙСТВИТЕЛНО се извършва определяне на състоянието и се поощрява
непрекъснатото подобрение.

Ученето и доразвиването на ресурса „знания” може да се поощри чрез модел на система за
управление на качеството, напр. EFQM, или чрез система за управление на иновациите и
знанията. В учещата организация ученето е нормален случай и процес на самоорганизиране,
за който фирмата създава условия. Експериментите като възможност за изпробване на
новото, или опитът на други фирми, се използват като източник за иновации и непрекъснато
подобрение.

 Упражнение:
Какво могат да направят фирмите, за да поощрят организационното учене? Моля
опишете минимум три елемента, които Ви се струват подходящи.
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Как учат организациите?
В началото учат отделни сътрудници (а не организациите). Те предоставят на разположение в
своята работна група своите знания и идеи. При това мерките за развиване на
компетентности могат да подкрепят отделните индивиди в това, да актуализират
непрекъснато знанията и способностите си и да останат способни за заетост (виж Глава 2).
Също и работните условия, насърчаващи ученето и подобрението, като напр. фирмена
система за предложения, могат да поощрят процесите на учене и допълнителния ангажимент
на ниво отделен сътрудник.Учат също и работните групи, респ. екипи. За да може един екип
да учи и да намира нови решения, е важно членовете на групата да притежават различни
знания за даден проблем и едновременно с това да са мотивирани да ги споделят в екипа.
Екипите се нуждаят от рамкови условия, които поощряват споделянето на знания,

кооперирането и комуникацията за съвместни решения на проблеми. Семинарите, кръжоци по
качеството или групи за проекти, могат да подпомогнат систематичното развитие на
подобренията и иновациите.
За да учат организациите и за да могат да се променят настройката и поведението на всички
сътрудници, трябва да се разработват и въвеждат структури, процеси и рутини. Това може да
се поощри чрез нови системи за управление на качеството, управление на знанията или
фирмени системи за мотивация и поощрение. При това се подкрепя една фирмена култура
(виж Глава 3), в която се ценят ученето и готовността за промени.
Една учеща организация има способност да разпознава потребността от промени, като
възприема импулсите и тенденциите от заобикалящата среда (виж Глава 1) и ги превръща в
структури, процеси и мерки на ниво организация, екип и индивид.

Фигура 2: Нивата и основните положения за организационно учене

Ръководството отдава голямо значение на този процес. Фирменото ръководство и
мениджърите не се нуждаят само от актуални знания в своята професионална област, а също
и от знания за методите и инструментите за създаване на системи за поощряване на ученето
и иновациите и процесите на отразяването им.
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По-долу се представят някои инструменти, които поощряват готовността за промени при
мениджърите и сътрудниците, новите идеи за промени и които могат да направят знанията на
сътрудниците полезни за успеха на фирмата. Въз основа на практически случай (виж Глава 0)
се представят различни проблеми и инструменти на ниво индивид, група и организация, които
могат да подкрепят непрекъснатото учене и трайната способност за промяна.

Стимулиране генерирането на идеи на ниво сътрудници

Г-н Шмид планира да включи още по-активно в иновационния процес своите
мениджъри и всички сътрудници (виж Глава 1). Той е разбрал, че фирмената система за
предложенияя може да бъде инструмент за стимулиране, за да се обхващат систематично
идеите, възникващи при ежедневната работа и от отделните предложения да се извлекат
подобрения. Той е помолил г-н Борн, ръководителят на отдел „Човешки ресурси”, да
анализира този инструмент и да направи на мениджърите на ИНОТЮБ предложение относно
това, по какъв начин биха могли да се стимулират сътрудниците да дават малки и големи
идеи за подобрения.
Какво е предложение за подобрения?
Предложението за подобрения (VV) е идея, която трябва да допринесе за позитивна промяна
във фирмата и да съдържа необходимото за това решение. Идеята се дава от сътрудниците
като доброволен принос. Предложената промяна носи пряка и непряка полза. Ползата може
да бъде както материална, така и идеална новост (Thom, 2003).
От историята може да се установи, че систематичното поощряване, проверка, признаване и
„Поради интензивната индустриализация през 19. век фабриките и работните места са
възниквали в началото според представите на фабрикантите и инженерите. При това
разсъжденията на F. W. Taylor, който е пропагандирал стриктното разделяне на проектантската и
планова дейност от изпълнителските дейности като основна предпоставка за възможно голяма
ефективност, са реализирани при поточната линия.
Още в края на 19. век предприемъчът Алфред Круп е открил, че това разделяне на мислене и
действие не съответства на човешката реалност. Той е бил убеден, че неговите сътрудници
разполагат с опит, знания и идеи, които могат да бъдат използвани като предимство за фирмата.
Така през 1872 г. той формулира в т. нар. „Обща разпоредба“ първата писмена разпоредба за
обработка на предложения за подобрения“ (Thom & Etienne, 1999, стр. 1).

реализация на предложения има дълга традиция в Германия. Преди всичко в по-големите
фирми за тази цел често се въвежда централно организирана Система за предложения
(BVW). Предложенията за подобрения се подават при сътрудника, на който е възложена
BVW. Той обобщава предложения в системата на информационните технологии, обсъжда
предложението и възможната реализация с професионално компетентен експерт и съгласува
решението за приемане или отхвърляне и премията с комисията по BVW. Тъй като този метод
се е оказал бюрократичен и труден, в рамките на груповата работа или концепцията за
управление на слабите места все повече предложения вече не се подават централно, а
децентрализирано, обсъждат се директно на място в работната група с ръководителя,
проверяват се и се реализират.
Системата за предложения в малките и средни предприятия (МСП)
В по-малките фирми по правило предложенията за подобрения се обсъждат директно със
собственика. Особено тогава, когато няма централна система за предложения, е полезно да
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се установят правилата за разработване на предложения във формуляр за сътрудниците.
Методът за даване на предложения, целите, партньорите за разговор и правилата за
материалните или нематериални стимули, трябва да бъдат прозрачни. „При създаването на
системата за нематериални стимули не се поставят граници за креативността. Един сигурно
съществен нематериален стимул е признаването на успеха на новатора. То може да бъде
направено писмено или устно от ангажираните с BVW лица, началника или ръководителя на
отдел „Човешки ресурси”. Освен това и незабавната реализация на едно прието и удостоено с
премия VV е признак за призноване на успеха на подалия предложението. Друга възможност
за награждаване на постижението на подалия предложението е поощряването на неговото
лично развитие в професионания живот“ (Thom & Etienne, 1999, стр. 6).
Наред с насърчаващата иновациите фирмена култура (виж Глава 3) и ръководните кадри
имат голямо значение за системата за предложения. В качеството си на експерти,
извършващи реализацията и поощряването лица, те могат да стимулират разработването и
оповестяването на идеи за подобрения от сътрудниците. Бързата реализация на
предложения допринася за приемането на инструмента и мотивирането на сътрудниците.

Предимства и недостатъци на фирмената Система за предложения в контекста на
учещата организация
Като възможни предимства на BVW от гледна точка на сътрудниците могат да се споменат:
•
•
•
•

Сътрудниците се ангажират например с подобряването на условията на работа
Съдействие при формиране на фирмената структура
Сътрудниците поемат отговорност и се отъждествяват със своята работа
При разработването на предложения сътрудниците разработват нови концепции.

Като възможни недостатъци на BVW от гледна точка на фирмата могат да се упоменат:
•
•
•
•

необходима е организация за структурата и производствените процеси
централно организираните методи са трудни и отчасти бюрократични
възникването на нови идеи се предоставя на случайността и ангажимента на
отделните сътрудници
може да се развие съпротива срещу идеите, ако работната група или ръководителят не
бъдат привлечени, но все пак предложенията трябва да бъдат реализирани.

В учещата организация децентралните и ориентирани към екипа методи изглеждат
целесъобразни. Трябва да се обърне внимание и на бързата реализация, за да не бъде
изпреварено предложението за подобрение от непрекъснатата промяна.
 Deutsches Institut für Betriebswirtschaft GmbH (издател) (2003). Фактор за успех на
мениджмънта на идеи: креативност в системата за предложения. Издателство Erich Schmidt.
Книгата е написана за практици и третира всички важни въпроси на модерния мениджмънт на
идеи, респ. системата за предложения, наред с останалото и от гледна точка на МСП.

 Упражнение:
На каво бихте отдали значение в една учеща организация при формиране на
Системата за предложения и стимулиране?
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Решаване на проблем на ниво екип

Г-н Шмид би искал не само да насърчи идеите на отделните сътрудници, а и
да увеличи отговорността на новите, надхвърлящи работата само в един отдел екипи, за
подобряване на качеството и работните процеси. Той е съставил списък със желания с
възможни теми, по които екипът от конструктори на г-н Велер би могъл да работи:
-

Пестене на енергия и материали
Подобряване качеството на изделията, респ. услугите на ИНОТЮБ
Минимални грешки и пестене на време при конструиране на изделията на клиентите
Подобряване на информационния поток, оптимизиране на работните процеси в
конструирането
Подобрения в работната среда
Учене, развиване на личните компетентности.

При проучването си началникът на отдел „Човешки ресурси” г-н Борн е открил, че има
множество ориентирани към групата инструменти, подходящи за съвместното намиране на
идеи и решаване на проблеми. За тази цел той е направил преглед, който представя на
фирменото ръководство. В този преглед се прави разлика между учебна работилница,
групова работа, кръжок по качество, група по проект и семинар за идеи като ориентирани към
групата инструменти.
Учене

Действия при работа
Място на учене
Групова работа
Близо до работното
място, ориентирано
към лицето

Част от работната
организация,
ориентирано
към
лицето, ориентирано
към процеса

Писмено
обяснение
Ръководство

Учене

Група

Самостоятелно
управление,
вътрешен модератор

Участие,
длъжност

Доброволно, долно
йерархично ниво

Частично автономна
работа, включена в
йерархията,
вътрешно
групово
ръковоство
Предварително
зададена, възможни
са
различни
йерархични нива

Теми

Отворен
теми

Организация

Слабо
структурирана,
собствена
модерация, наред с
нормалните процеси

Време

Дългосрочно,
редовно

избор

на

Работното
съдържание
е
зададено
предварително
Установена
група,
силно структурирана,
включена
в
работните процеси,
групово обсъждане
Постоянно

Семинар за
идеи
Успоредно към
нормалната
работа,
ориентиран към
изделието/
процеса

Намиране
на
идеи
Самостоятелно
управление,
модератор
Доброволен,
възможни
са
различни нива
на
квалификация
и йерархия
Отворен избор
на теми
Слабо
структуриран

Ограничено,
редовно
или
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Разположение

Иновация
Кръжок по
Група по
качество
проект
Близо
до Успоредно
работното място
към работата
или част от
нея,
обхващаща
няколко
области,
ориентирана
към изделието
/ процеса
Качество
Решение
на
проблем
Самостоятелно
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Фигура 3: Преглед на ориентираните към групата инструменти (Rundnagel, 2004, стр. 51)

При Учебната работилница в центъра на редовните срещи стоят съвместното учене,
мотивацията и развиването на компетентности. При това групата работи независимо по
самостоятелно избрани теми и се подкрепя от вътрешен модератор от групата.
Груповата работа е предпочитана форма на организация, преди всичко в автомобилния
бранш. Чрез прехвърлянето на общи задачи на една работна група трябва да се подобри
фирмения успех и мотивацията на сътрудниците. Автономните работни групи вземат отчасти
самостоятелни решения. Те координират сами своите работни процеси, планират например
независимо отпуската или отговарят за поддръжката на своите машини. Членовете на групата
са добре образовани и многостранно приложими и могат да реагират гъвкаво на нови
предизвикателства. По правило съдържаниеито на работата и дейностите за подобрение се
задават предварително от ръководството на групата.
В Кръжоците по качество работят обикновено заедно 3-10 сътрудници на равномерни
интервали, за да се търсят възможности за подобрение при производствените процеси и се
постигне облекчение при работа. Кръжоците по качество често са инструмент за развитие на
персонала за участващите в тях сътрудници. Срещите на групата се провеждат през работно
време или непосредствено в края му. Един член на групата, или в определени случаи
началник, модерира и ръководи групата, но без да бъде оправомощен да дава нареждания.
Резултатът от заседанията се скицира писмено и се предава на съответния началник.
Началниците се грижат за реализацията.
Брой лица:
• Всяко звено на фирмата трябва да бъде представено. 8-10 човека, един ръководител на
Кръжока по качество, един координатор и групата за управление на кръжоците по
качество.
Лични качества на участниците:
• Откритост, готовност за размяна
• Взаимно уважение и зачитане на ценностите
• Воля за подобренеие
Задачи:
• От работната област/работен процес за работната област/работен процес
Срещи на групата:
• според организацията през или извън работно време
Възможна задача на ръководителя:
• Създаване на рамката, на възможност
• Функция на експерт и консултант, в дадени случаи на модератор
• Обработка или предаване на предложения за подобрения
• Подкрепа при реализирането на предложения
• Оценка и по-нататъшно прилагане на придобитите познания.
Фигура 4: Преглед на Кръжок по качество (Kröll & Klemm, 2013, стр. 36 и следващи)
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 Schmitt, R.; Pfeifer, T. (2010). Управление на качеството: стратегии, методи, техники. 4.
издание. Издатерство Carl Hanser. Книгата "Управление на качеството" е утвърдена стандартна

творба за всички, които искат да усвоят задълбочени знания за системите, концепциите,
методите и идеите на управлението на качеството.

Групата по проект се състои от сътрудници от различни фирмени отдели. Тя допълва
редовната организация на работа и поема обработката на ново по вид, комплексно и
предварително зададено поставяне на задачи. Начинът на работа е силно структуриран и се
подкрепя от работни техники, например техники за решение на проблеми, вземане на
решения и комуникация, както и инструменти от информационните технологии за управление
на проекти. Сътрудничеството на Групата по проект приключва с решаването на задачата,
респ. с приключването на проекта.
Семинарът за идеи е модерирано заседание за намиране на идеи. При това в разнородни
екипи трябва да се разработят креативни решения и подобрения на възникнали проблеми,
напр. разработване на идеи за нови изделия и услуги. Със Семинара за идеи могат да се
поощрят иновационната култура и мотивацията във фирмата.

 Упражнение:
Кои инструменти Ви се струват подходящи за удовлетворяване на изискванията
на г-н Шмид? Моля, обосновете избора си.

Съвместно намиране на решения на ниво мениджмънт

Ръководителят на конструкторите г-н Велер, след първоначално колебание е
бил обучен за фирмен промоутър на иновациите, тъй като в неговия отдел са планирани поголеми промени (виж Глава 2). При анализа на способността за иновации (виж Глава 1) на
неговия отдел той е установил, че в дименсия „Процеси” вероятно съществува потребност от
действия.

Резултатът от анкетирането на сътрудниците показва, че наистина съществува систематичен
мениджмънт на идеи (индикатори 13, 14), но по мнение на анкетираните идеите могат да се
реализират само отчасти (индикатор 15). Г-н Велер допуска, че трудностите при
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реализирането на идеите са указание за липсващи ресурси (напр. време, пари, необходима
техника).
Мисленето за разходите и качеството на изделията или услугите (индикатор 19) е много
съществено за сътрудниците на отдел „Конструктивен” и ще бъде постигнат добър резултат
от измерването. При оценката потребността от действия при управлението на знанията и
инструментите (индикатори 22, 24) става видима. Те граничат с критичната червена област.
Сега г-н Велер иска да реализира един проект със сътрудниците си, за да подобри критичните
резултати. По възможност всички сътрудници трябва да участват в реализацията на проекта.
Г-н Велер се съветва с някои колеги и ги моли да му дадат указания за началото на проекта,
тъй като е разбрал, че някои сътрудници вече са развили съпротива срещу планираните
промени.

Колегиалното консултиране при казуси
Какво е това?
Колегиалното консултиране при казуси е структуриран разговор,
при който колеги, респ. ръководни кадри или фирмени
промоутъри на иновациите, се съветват по професионални
въпроси или проблеми чрез предварително зададена структура
на разговора и разработват заедно решения.

Колегиалното консултиране се провежда на групи от 6 до 9
участника, които се събират редовно или по повод. Участниците
представят своите практически въпроси, проблеми и казуси. При
това се
разглеждат конкретни практически ситуации от
професионалното ежедневие, идентифицират се потребностите
за действия и се разработват съвместно решения, респ. се предлагат от отделните
консултиращи се колеги.

Фигура 5: Колегиално
консултиране (www.kollegialeberatung.de/Ebene1/methode.html)

Три примера за практически въпроси или казуси, както могат да възникнат в ежедневието на
ръководните кадри или иновационните промоутъри:
•
•
•

„Един от моите сътрудници подкрепя нашите инициативи за промени едва след повторна
покана. Как мога да започна разговор с него за това?"
"Като иновационен промоутър аз съм в началото на един нов проект. Как мога да го започна
така, че всички сътрудници да разберат необходимостта и наистина да се ангажират?"
"Назначиха ми нова сътрудничка. Тя се интегрира трудно в екипа и стои настрана. Какво мога
да направя, за да бъде тя приета от екипа?"

Съгласно един установен процес от 4 фази един от участниците в ролята на модератор
направлява групата при консултирането. Модераторът следи за спазване на времето,
съблюдаването на правилата и активизира опита и идеите на присъстващите колеги.
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1. фаза: Описание на ситуацията (5 до 10 минути на казус)
Един ръководител докладва за дадена практическа ситуация, която го занимава
особено много.
Правило: Докладчикът говори сам, без да бъде прекъсван, а групата (като консултант)
слуша внимателно.
2. фаза: въпроси за набиране на информация (5 до 10 минути на казус)
В тази фаза групата в ролята си на консултант има възможност да задава въпроси, за
да намали неяснотите или да пита за други аспекти на казуса, които при описанието не
са станали ясни.
Правило: Поставят се изключително въпроси за набиране на информация или
разбиране на ситуацията. Няма дискусии или собствени оценки.
3. фаза: Хрумвания на групата (според случая 10 до 20 минути)
Членовете на групата излагат своите хрумвания, идеи и представи и докладват за
собствения си опит. При това те не поучават, а правят ценни предложения и дават
стимул за нови решения или начини на поведение.
Правило: Разказващият случая слуша внимателно и мълчи. Дори и ако това е трудно, в
тази фаза той / тя се държи напълно настрана. Трябва да бъде прието всичко, което е
хрумнало на консултантите (групата) при поставяне на въпросите на разказващия
случая.
4. фаза: Обратна връзка (според случая 5 до 10 минути)
Разказващият случая съобщава на групата какво може и иска да ползва за себе си от
изложените идеи и предложения и какво не.
Правило: Групата слуша мълчаливо.
Колегиалното консултиране по случая трае от три четвърти до един час.
От гледна точка на индивида колегиалното консултиране по случая носи следните ползи:
•
•
•
•
•
•

Комуникация между колеги, коопериране и оценка на ценности със собствени експерти
Засилване на възприемането, анализа и тълкуването на комплексни социални
ситуации
Решаване на проблеми и/или намиране на подходи за решения и посочване на нови
перспективи за действие
Активиране на собствени ресурси и възможности за действие (и пренасяне в
професионалното ежедневие), усвояване на нови мисловни модели
Повишаване на способността за размисъл и насърчаване на развитието на личността
Разтоварване на докладващия случая, развиване на корпоративна култура на учене.

Възможната полза за (учещата) организация Brandenburg (2012) обобщава както следва:
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•

•

•
•
•
•

Една относително евтина възможност за продължаващо обучение и подкрепа за
специалисти и ръководители, която освен това функционира добре в комбинация с
други мероприятия, като напр. семинари и обучение.
Голяма практическа полза и пренасяне в професионалното ежедневие чрез конкретна
работа върху практически случаи и сътрудничество с опитни ръководни кадри като
експерти“ от практиката.
Сравнително кратко отсъствие от работното място, минимален разход за организация
и координация, тъй като до голяма степен групите се организират сами.
Възможност за учене от други участници от други отдели или организации.
Подобряване на качеството на решенията на отделното лице, тъй като решенията в
определени случаи са били обмислени предварително в групата.
Подпомагане на социалните компетентности чрез провеждане на колегиално
консултиране (Brandenburg, 2012, стр. 96).

 Упражнение:

Какъв съвет бихте дали на г-н Велер за оформяне на начално събитие?

За да се въведат в хода на проекта целенасочени мероприятия за подобрение, г-н Велер и
екипът от конструктори биха могли да прегледат още веднъж описанието на индикаторите.
Описанието на индикатор 22 дава указания за това, че наличните познания в отдела (а
възможно е и във фирмата) не са прозрачни за всички
анкетирани. Обменът на знания между ръководители и
сътрудници трява да се регулира еднозначно. На това
място са полезни редовни разговори в отдела, които се
протоколират, или rпоставянето на табла, на които се
визуализира важна информация, напр. за срокове и
рекламации.
(Източник: http://www.weigang.de/visualisierung-link-menu.html)

Тъй като представената таблица е разделена на три, едната част би могла да бъде оформена
като Табло за идеи. Чрез това сътрудниците могат да бъдат подтикнати да допринасят
активно за подобряване на изделията, услугите или работните процеси. Предложенията и
идеите могат да бъдат окачени на таблото като залепващи се бележки, да бъдат проверявани
от ръководители и/или колеги и при положително решение да бъдат реализирани в
практиката. Предложения, които могат да бъдат реализирани успешно, трябва да бъдат
окачвани в предвиденото за това поле на таблицата. Те също така могат да бъдат наградени
с премия в рамките на фирмената Система за предложения.
Разпределение на Табло за идеи
Идея

Какво трябва да се
направи за това?

Какво се прави в
момента?

Идеята е реализирана
успешно
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За Индикатор 24 описанието е: „Използваните инструменти са лесно приложими. При нас
например се използват разбираеми и лесни за ползване програми за обработка на данни или
технически работни средства, с които потребителите са свикнали“. Сътрудниците са оценили
тази точка по-скоро лошо, резултатът граничи с червената област. Оценката дава указания за
това, че
•
•
•

Програмите за обработка на данни или помощните средства не са на разположение,
упътванията за употреба са неразбираеми или
са необходими мероприятия за обучение.

В разговор със сътрудниците си ръководителят трябва да изясни по-точно причините за
лошата оценка. Обучения по програмите за обработка на данни или ползването на технически
работни средства се предлагат често от производителите на изделията. Едно опресняване на
знанията изисква малко време, но допринася за избягването на бъдещи грешки и
увеличаване на ефективността. Критичните резултати от измерването и набелязването на
мерки за подобрения накрая се посочват ясно още веднъж:
Същност
дименсията
процеса
Използване на
методи

на
на

Потребност от действия

Мерки за промени

Прозрачност на запаса от
знания

Редовно обсъждане в отдела;
информационни табла на централно място
в конструктивния отдел
Точно изясняване на резултатите от
анкетата, разговор със сътрудници, мерки
за обучение и инструктаж

Използвани програми за
обработка на данни или
технически работни средства

Резюме: Тъй като промяната е нормално явление, в учещите организации системите за
управление, организационните структури или работни процеси не са „издълбани в камък”, а се
нагаждат непрекъснато към променените условия. Вътрешните и външни импулси за промяна
се наблюдават внимателно, за да се реагира своевременно или да може да се въздейства на
новото. За тази цел се стимулират сътрудниците да дават идеи и те се обобщават
систематично. Организацията и нейните членове разглеждат грешките като възможности за
подобрение. Човек е готов да се учи от опита на другите. Обменят се знания и и те се
доразвиват непрекъснато. Ръководителите анализират резултатите, те се консултират
взаимно относно подходящи решения на проблеми, при това те се учат да приемат други
гледни точки и подобряват своята социална компетентност.
В учещата организация
промените се приемат като нормални, рисковете и шансовете се разпознават своевременно и
се използват за иновация и заетост.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЪЖДЕНИЕ
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Подобряването и новото разработване на изделия и услуги са много важни за фирмата, ако
тя иска да оцелее в глобалната конкуренция. Тъй като иновациите се правят от хора,
(Kriegesmann, Kerka, & Kottmann, 2007), тяхната готовност за учене и нагаждане към
непрекъснато променящите се условия е основна. Програмата за продължаващо обучение

„InnoWeit – от иновацията към професионално продължаващо обучение“ трябва да допринесе
за трансфериране на изпробвания метод InnoKenn, както и на съответната програма за
обучение, в различните страни на партньорите от ЕС. На база на настоящия материал за
самостоятелно обучение фирми в България, Гърция, Литва, Унгария и Испания могат да
квалифицират своите ръководители, за да могат те заедно със сътрудниците да откриват и
внедряват нови изделия, услуги и начини на работа.
Изхождайки от фирмените проблеми и от практическия случай в уводната глава, в
следващите три глави се дават знания по темата Иноваци и заетост и въз основа на методи
и инструменти се стимулира готовността за изпробване. В първа глава са представени
основни понятия по темата „Иновация и способност за иновации”. Във втора глава центърът
на тежестта е върху откриване и развиване на подпомагащи иновациите компетентности. За
тази цел беше разработен например модел на компетентностите, който може да намери
приложение в практиката на фирмите. Представени са различни мерки за продължаващо
обучение, които биха могли да се пренесат в Личен план за развитие (PEP). В центъра на
трета глава е фирмената култура като важно рамково условие за поощряване на иновациите
и способност за промени. За промяна на фирмената култура са посочени модели,
инструменти и идеален типичен процес за формирането й, който може да бъде пренесен от
ръководителите в тяхната практика. В четвърта глава във фокус са способността на
организацията и нейните членове, за да се сведе промяната устойчиво до нивото на
отделните сътрудници и работни групи.
Изборът на център на тежестта и инструменти са по преценка. Те могат да служат на
ръководителите като стимул да мислят мащабно и да изпълняват своята важна роля при
обезпечаване на бъдещето на фирмата и сътрудниците.
Желаем Ви успех във Вашите собствени проекти за промяна.

ПРИЛОЖЕНИЕ – РЕШЕНИЯ
Въпроси и отговори Глава 0
Моля, опишете със свои думи фирмената и иновацонна стратегия, която следва фирма
ИНОТЮБ. Какви въпроси бихте задали на собствениците, за да можете още по-добре
да разберете предизвикателството?
Бизнес и иновационна стратегия: фирмата иска да излезе на международните пазари. Тя се
появява като производител на специални машини, т.е. изобретяват се машини и съоръжения
за пазарни ниши. Наред с това фирмата се явява и като производител на изделия по поръчка.
Финансовите ресурси и ресурсът от персонал са оскъдни. Машинният парк отчасти е остарял,
намирането на квалифицирани сътрудници е трудно.
Собствениците на фирмата осъзнават потребността от подобрения и искат да работят за
това, например чрез създаването на Център за професионално обучение или чрез ново
позициониране при клиентите като „експерти”.
Възможни въпроси:
С оглед на конкурентната позиция: Как се е развил пазарът за изделията? Има ли силна
конкуренция?
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С оглед на вътрешните ресурси: колко модерни и годни за нагаждане са например
собствените машини, програми, компютърни системи. Колко правилно се използват
отклоненията в поръчките? Може ли фирмата да компенсира финансово липсата на поръчки?
С оглед на сътрудниците: Кои квалификации липсват? Могат ли липсващите квалификации да
се придобият чрез обучение? Как се справят сътрудниците с промените? Какви изисквания
поставя собственикът към своите мениджъри?
Въпроси и отговори Глава 1
Опишете подбудите за иновации за фирмата, в която работите. Какви развития се
наблюдават в обкръжението на фирмата, за да се получат указания и мотивация за
иновации?
Възможни мотиви са разговорите с клиенти. Те описват на сътрудниците от отдел „Пласмент”
своите специални желания за изделия, които фирмата все още не притежава. Може би
мотивация създават и отделни инженери или собственикът, както в примера за ИНОТЮБ. Там
разработките в обкръжението на фирмата не се разглеждат систематично, човек разчита
повече на своята интуиция.
Защо това развитие би могло да бъде важно за фирмата? Какви са последиците? Къде
може да се получи допълнителна информация за това явление?
Тази възрастова група има голям професионален опит. Но е възможно техническите
разработки, например при информационните технологии, да не се оценяват реално.
Съществува опасност, темите и технологиите, които въодушевяват младите хора и биха
могли да бъдат важни за в бъдеще, да бъдат недогледани или отхвърлени. В Германия има
например едно проучване, което информира за предпочитанията и промяната на ценностите
при младежите: http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study.html.
Какви видове иновации различаваме? Намерете собствен пример за всяка категория,
който би могъл да бъде позходящ за Вашата фирма.
Различаваме технически иновации, иновации на процеси и социални иновации.
Какви стратегии за промени Ви се струват подходящи за случая на ИНОТЮБ? Моля,
обосновете предложението си.
В практическия пример с ИНОТЮБ се касае за промени, които съзнателно се въвеждат с
решения на мениджърския състав, т.е. това е планирана промяна. За да протичат успешно
процесите на промяна, сътрудниците трябва да бъдат привлечени да участват.
В ИНОТЮБ се препоръчва смесица от емпирично-рационална и с оглед на промяната на
културата нормативноо-образователна стратегия.
По какво се различават двете концепции за измерване? Кои фактори за успех се
привличат за измерване на способността за иновации?
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За измерване на способността за иновации инструментът за диагностика InnoKenn взема под
внимание дименсиите Стратегия, Процеси, Структура и Сътрудници. В концепцията на
Международната организация на труда се съблюдават повече дименсии като оказващи
влияние фактори, при това управлението на проекти и иновационната култура образуват
рамката.

При InnoKenn като фактори за успех се споменават и се трасформират в дименсии ():
1. наличието на насочена към иновации стратегия (дименсия Стратегия)
2. имат достатъчна финансова сила и в определена степен са готови за риск (дименсия
Структура)
3. грижат се за непрекъснатото изграждане на знания и компетентности (дименсия
Сътрудници)
4. организирани са на всички нива с ориентация към клиента (дименсия Стратегия)
5. ориентирани са към сътрудниците, т.е. доверието и ангажиментът се насърчават
(дименсия Сътрудници)
6. разполагат със систематични методи, инструменти и техника за ефективност (дименсия
Процес)
7. са с изградена мрежа в бранша и региона (дименсия Стратегия).
В двете концепции сътрудниците, техните знания и компетентности, са важни за успеха на
фирмата. Например сътрудниците са в състояние да се нагаждат гъвкаво към промените, те
могат да приемат потребностите на клиентите и да ги превръщат в креативни решения.
Тяхната мотивация помага на фирмата да се справи с непредвиденото. Без креативни,
способни и мотивирани хора фирмата не може да съществува.
Как бихте процедирали при съставянето на Балансирана карта на резултата (BSC)?
Кого ще включите в този процес?
При съставянето на BSC от виждането на собственика се извежда фирмената стратегия. За
всяка от четирите перспективи на BSC се установяват цели и критерии за измерване.
Ръководителите и сътрудниците договарят заедно мерки, подпомагащи постигането на целта.
Въпроси и отговори Глава 2
Годен ли е за заетост г-н Шол? Моля, обосновете отговора си с оглед на гореописаната
концепция.
Посочва се, че сътрудниците на ИНОТЮБ имат голям опит и знания. Винаги, когато е било
необходимо, те са поемали нови задачи. Те притежават лична гъвкавост. Вероятно
сътрудниците, които са отдавна във фирмата, се идентифицират твърде много с фирмата. С
това две от описаните дименсии са отчасти изпълнени.
Г-н Шол работи вече 20 години на едно и също работно място. През това време фирмата не е
предлагала систематично развитие на персонала. Дали г-н Шол е предприемал нещо сам, не
е видно от практическия пример. Вероятно е обаче наличните компетентности и
професионалният опит след толкова дълго време да не са вече на актуалното ниво. Затова
фирмата и сътрудниците е трябвало да инвестират много скоро в продължаващо обучение, за
да не е застрашена способността за иновации и заетост.
Моля, анализирайте как в горните примери се стимулират дименсиите на способността
за заетост. Знаете ли собствен пример от добрата практика, който e насочен към една
или повече дименсии на способността за заетост?
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В първия пример се стимулират личното развитие на компетентности и ангажираността на
организацията. Вторият пример показва как чрез индивидуални модели на работното време
фирмите могат да подкрепят баланса работа-живот на по-възрастните сътрудници. При това
те увеличават също и своята атрактивност като работодатели и обвързват сътрудниците към

фирмата. В третия пример се споделят знания. Сътрудничеството между по-възрастни и помлади сътрудници служи на личното развитие на компетентности. Заздравява се и
професионалният опит на по-младите сътрудници.
Моля, назовете възможните причини за диференциране мужду специалисти и
ръководители. По какво се различават изискванията?
Специалистите отговарят за специфични задачи. Често те са експерти в своята специална
област. Ръководителите, в допълнение към задачите си по специалността, носят отговорност
и за ръководенето на своите сътрудници. Докато специалистите се нуждаят от обширни
знания по специалността, ръководителите се нуждаят и от управленчески способности. Те
трябва да ориентират сътрудниците към целите на фирмата, да управляват обхвата на
отговорностите и да придружават развитието на сътрудниците. Изискванията към
специалистите са по-скоро оперативни, а изискванията към ръководителите са от по-висше,
стратегическо естество.
Моля, за дименсия на компетентностите ‚Способност за иновации и обновления‘
опишете въз основа на насочващи въпроси подходящи индикатори за поведение за
двете целеви групи.
Целева група

Способност
за иновации
и
обновления

Насочващи
въпроси

Специалисти

Креативност и
гъвкавост

Колко креативно
и гъвкаво
действа
сътрудникът?

Ръководители Управление и
придружаване
на проекти за
иновации и
промени

Как сътрудникът
управлява и
придружава
иновациите и
обновленията?

Индикатори за поведение

•

Открит е за нови идеи,
разработва сам идеи

•

Информира се сам за
нови разработки

•

Подкрепя процесите на
прпомяна

•

окуражава другите да
дават идеи и да мислят
различно

•

Създава свободни
пространства за
сътрудниците да
изпробват нещо ново

•

развива нови принципи
за решение

Каква информация и указания бихте могли да дадете в качеството на ръководител на
г-н Шол, като за неговото развитие поставите в основата им предстоящите промени
във фирмата и дименсиите на модела на компетентностите?
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Ръководителят трябва да информира г-н Шол за това, как ще се променят областта на
дейност и задачите. Тъй като фирмата иска да се превърне в експерт по иновации, вероятно
г-н Шол ще бъде ангажиран повече в разработки за клиенти. При това от него се очаква
самият той да бъде експерт в своята специалност, да познава нови методи за конструиране и
да дава свои собствени идеи. Като дългогодишен сътрудник той трябва по възможност да
споделя знанията си с колегите и при приемането на нови сътрудници да бъде образец за
пример.
Какви форми на фирмено продължаващо обучение предпочита да използва Вашата
фирма? Кои от представените форми подкрепят ефективно концепцията за способност
за заетост?
Продължаващото обучение на работното място е ефективна форма, защото могат да се
изучават конкретни работни задачи. Също и ротацията на работните места и програмите за
обмен с други фирми могат да допринесат за трайното развитие на компетентности. На
информационни събития могат да се създадат мрежи, които могат да се използват за обмен
на опит или бързи решения на проблеми.
Какви възможности и дейности за развитие трябва да включат в личния си план за
развитие г-н Велер и г-н Шолц на фона на предстаящите промени?
Пред лицето на предстоящите промени в конструктивния отдел и във фирмата, центърът на
тежестта трябва да бъде върху следното:
3. Разширяване на сегашните знания, опит, способности и компетентности:
придобиват се допълнителни, нови компетентности за надхвърляща ситуацията
способност за действие и за подготовка за смяна на задачите.
4. Промяна в полза на напълно нова функция и поставяне на задачи: придобиват се
нови знания и компетентности.
Въпроси и отговори към Глава 3
Какво можете да кажете за културата на фирма „МУЛТИ“? На коя равнина поставяте
наблюденията на г-н Шайн?
Наблюденията му са поставени първо на равнината на артефактите. Той описва например
архитектурата и обзавеждането на помещенията. Читателят придобива впечатление, че
фирмата се разграничава от заобикалящата среда.
От описанието би могло да се направи заключение и за равнината на нормите и стандартите.
С оглед на йерархиите се описва къде се хранят различините групи служители и има
неофициални правила за това, как трябва да бъдат заговорвани ръководните кадри. Прави
впечатление, че фирмата е структурирана строго йерархично.
По какво се различават двата модела? Какви критерии за наблюдение бихте могли да
изведете от модела на айсберга за изследване на ИНОТЮБ?
В модела на трите равнини на Schein (1995) се различават системата от символи, норми и
стандарти, както и основните хипотези. Видимите равнини могат да се променят предпазливо.
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В модела на айсберга на Sackmann (2002) се описват само две равнини. На върха на
айсберга са видимите проявления, които е възможно да се променят. Лежащите под водната

повърхност основни убеждения са по-скоро устойчиви на промени. Двете равнини си влияят
взаимно.
За изследване на културата на ИНОТЮБ биха могли първо да се обхванат видимите символи,
като архитектура, облекло или риуали. За да могат да се разберат нормите и стандартите,
сътрудниците на фирмата трябва да бъдат наблюдавани дълго време, за да могат да се
открият „неписаните закони”, неофициалните правила, формите на общуване един с друг. Тъй
като основните хопотези отчасти не са познати на сътрудниците, един изследовател би могъл
да ги открие само чрез задълбочени интервюта и продължително наблюдение във фирмата.
Какво отличава от гледна точка на авторите Stremming, Rumpf & Eilers една
насърчаваща иновациите фирмена култура? Моля, погледнете още веднъж модела на
компетентностите на ИНОТЮБ (виж глава 2). Какъв признак трябва непременно да се
допълни? Моля, обосновете оценката си.
От гледна точка на авторите насърчаващата иновациите фирмена култура се отличава със
седните признаци:
1. Ориентация към иновации и
промени
2. Готовност за риск и
толерантност към грешките
3. Ориентация към учене и
култура за учене
4. Откритост, чувствителност и
гъвкавост
5. Интердисциплинарна работа в
екип
6. Подкрепа от страна на
фирменото ръководство
7. Инструменти за персонала

Точки 1 – 4 касаят по-скоро настройката и поведението на индивидите.Точки 5 и 6 касаят
формите на сътрудничество. Точка 7, инструменти за персонала, са подходящи, структурни
стимули за иновации.
В модела на компетентностите на ИНОТЮБ се споменават следните дименсии на
компетентностите, които трява да ориентират поведението на ръководителите:
Ориентация към
клиентите
(вътрешни и
външни
клиенти)

Предприемаческо Способност за
действие и
иновации и
ориентация към
обновления
постижения

Управленческа
способност
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Моделът на компетентностите установява различни центрове на тежестта, от които единият е
способност за иновации и обновление. С оглед на настройката и поведението в модела на
компетентностите на ИНОТЮБ липсват точки 2 – 4 на Stremming, Rumpf & Eilers.
Моля, запишете: Какви могат да бъдат възможните причини за съпротивите?
За това могат да съществуват различни причини:
често целите, замисълът или мотивите за една мярка не се разбират от сътрудниците
понякога целите, замисълът или мотивите се разбират, но не се вярва в тях
целите, замисълът или мотивите се разбират и се вярва в тях. Но засегнатите от тях
лица вземат под внимание негативните последици.
Други причини са липсващото разбиране на проблема на сътрудниците („Промените изобщо
не са необходими, всичко върви добре“) или недостатъчната комуникация от страна на
ръководителите. Често сътрудниците се страхуват от допълнителна работа или лично
деквалифициране (напр. загуба на престиж, загуба на компетентности или на доход).
•
•
•

Какво могат да направят г-жа Шмид и мениджърите на ИНОТЮБ във фазата на
ориентация? Моля, скицирайте възможните дейности и отговорници.
Мениджърският състав трябва да установи целите на промяната и критериите за успех, чрез
които може да се измери ефективността на мерките за промяна. Може да се определи малка
група по проекта, която придружава процеса на промяна на културата. Един анализ на
ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ситуация, например на база на анкети със сътрудниците от началника на
отдел „Човешки ресурси”, може да усили чувствителността към промените и да подпомогне
изясняването на целта. Особено г-жа Шмид трябва да насърчи установяването и
обсъждането на страховете и опасенията. Групата по проекта за промяна на културата трябва
да приеме предложенията на сътрудниците и ръководителите. Това може да стане на база и
на насочени към ценностите интервюта. Съпротивите трябва да се приемат сериозно и да се
обработват конструктивно. За тази цел е необходимо фирмата винаги да информира
сътрудниците за целите и желаните промени, напр. чрез окачване на бележки. Писмената
информация трябва да бъде допълнена с лични разговори с отделни сътрудници и работни
групи.
Въпроси и отговори към Глава 4
Какво могат да направят фирмите, за да насърчат организационното учене? Моля,
опишете минимум три елемента, които Ви се струват подходящи.
-

Фирмите могат да инсталират системи, структури и процеси, които са предназначени
за способност за нагаждане, гъвкавост и чувствителност за вътрешни и външни
импулси. Това например може да бъде система за управление на качеството или
систематичен мениджмънт на иновациите.

-

Откритост и възможност за експерименти: новите принципи или експерименти се
насърчават, грешките се разглеждат като шанс за учене.

-

Най-добри практики: опитът на пилотните потребители или други фирми се оценява,
адаптира и се пренася в други области или се отхвърля.
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- Създаване на възможност за учене: Възможностите за учене трябва да се използват на
собствена отговорност от сътрудници и екипи (Мога, Искам и Позволено е! Виж също Глава 2)

-

Открита комуникация: знанията във фирмата се правят прозрачни и се трансферират

-

Оценка и непрекъснато подобрение: факторите за успех и неуспех на проекти и
дейности се оценяват систематично; чрез сравнение между НЕОБХОДИМО и
ДЕЙСТВИТЕЛНО се извършва определяне на изискващото промяна място и се
насърчава непрекъснатата промяна.

Какви инструменти Ви се струват подходящи, за да могат да се изпълнят изискванията
на г-н Шмид? Моля, обосновете избора си.
Г-н Шмшд желае пестене на енергия и материали, подобряване на качеството на изделията и
услугите на ИНОТЮБ, минимум грешки и пестене на време при конструиране изделията на
клиентите, подобряване на информационния поток и оптимизиране на производствените
процеси при конструирането. Той взема също предвид и подобренията в работната среда,
както и ученето и личното развитие на компетентности.
Екипът конструктори трябва първо да установи, по какви теми ще работи той. На един
семинар за идеи биха могли да бъдат разработени първи идеи по избрани теми, които след
това в една група по проекта, например за подобряване на информационния поток и на
работната среда, се обработват систематично. За да се работи непрекъснато и на малки
стъпки, например за минимизиране процента на грешките, би могъл да се организира кръжок
по качеството.
В една учеща организация, на какво ще обърнете особено внимание при формирането
на системи за предложения и стимулиране?
Thom und Etienne (1999, стр. 6) определят като признаци за успеха на фирмената система
за предложения (BVW):
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Трябва да се внимава за това, че непрекъснатото подобряване на изделията, услугите,
процесите или условията на работа да спадат към ежедневието на служителите, за да могат
те да са „в крак“ със скоростта на промяната. При Системата за предложения ръководителите
имат голямо значение, защото те формират насърчаващите идеите рамкови условия.
Намирането и разработването на нови идеи може да бъде тренирано. Чрез това се
разрушават възможните бариери. Чрез материални стимули, като например финансова
подкрепа на мерки за развиване на компетентности, или нематериални стимули, като
например ценностно зачитане и професионално поощряване, може да се поясни, че ученето и
споделянето на знания и идеи са от значение за мениджмънта и успеха на фирмата.

Какъв съвет ще дадете на г-н Велер за организирането на стартово събитие?
Г-н Велер би могъл първо да разясни причините и целите на заплануваните промени и да
отговори на въпросите на сътрудниците. След това той би могъл да посочи резултатите от
аткетирането на сътрудниците. Заедно с екипа на конструктивния отдел той би могъл да
установи в каква последователност, т.е. с какъв приоритет групата би искала да обработи
предстоящите теми. След това той трябва да попита дали други теми, които не са били
обхванати при анкетирането, са важни за екипа. Накрая трябва да се постигне
разбирателство относно това, под каква форма ще се работи, кой поема отговорността и кога
трябва да се започне. За обсъждането трябва да се състави кратък протокол.
Сърдечни благопожелания, Вие завършихте успешно модула „СПОСОБНОСТ ЗА ИНОВАЦИИ
И ЗАЕТОСТ – ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО ЗА ФИРМИ И СЪТРУДНИЦИ“.
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