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1. Използване на книгата
Тази книга е съпровождащ том на Ръководството по усъвършенстване на
колективи, което представлява обзор на теорията в тази област. Тук се разглеждат
практически дейности за превръщането на теорията в работна практика на колективите.
Дейностите са свързани с модела на "градивните блокове" на ефективната колективна
работа, описан в Глава 2 на тази книга и обяснен в по-големи подробности в
Ръководството по усъвършенстване па колективи. В края на Глава 2 е даден ключ, който
свързва всяка от дейностите с един или повече от градивните блокове. Използвайки този
ключ, вие можете бързо да откриете дейностите, които най-добре отговарят на вашите
нужди.
В последно време се осъществява революция в развитието на организациите. Преди
петнадесет години обучението по управление представляваше ръководители, седящи на
бюрата си, четящи, слушащи лекции, правещи си бележки или дискутиращи някакви
академични случаи. Този подход често не успяваше да въздейства на опитните
ръководители. Курсовете по обучение се смятаха за тежко самонаказание, което се
издържа само, защото организацията настоява или пък самите участници в курсовете по
усъвършенстване на управлението смело се опитваха да ги превърнат във ваканционни
екскурзии.
В последните години иновациите в обучението увеличиха неговата ефективност и
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смисленост, и дори го направиха по-приятно за участващите в него. Сега повече
служители на ключови длъжности оценяват важността на обучението и ясно виждат
неговото приложение в ежедневната си работа. Нещо повече, те продължават да се влияят
от него далеч, след като то е приключило.
Как се е извършило това преобразувание? Както при много други иновации,
занимаващите се с управленско обучение преоценяват основните положения и развиват
нова система на мислене. Очертават се следните принципи:
• сухите интелектуални познания имат ограничена стойност,
• директният опит е ключ към научаването,
• нивото на индивидуално развитие варира в значителна степен при отделните
личности,
• самооценката и строгата критика формират основата на развитието,
• експериментът и поемането на риск са необходими компоненти на ефективните
програми за промени,
• изграждането на работни колективи е продължителен процес, тъй като се появяват
нови нужди и трябва да се решават нови проблеми,
• могат да се открият и усвоят различни умения за съвместна работа,
•
работните взаимоотношения често могат да се подобрят чрез систематично
развитие на умения и начини на подход
Обучаващите стигнаха до извода, че най-значимо развитие се получава при колектив,
който се учи от собствения си опит, вместо само да придобива нови знания. Често
проницателността и интуицията имат далеч по-голямо въздействие от усвояването на
други техники или знания.
Всичко това вече е оказало влияние върху начина и стила на обучение. Разбрано бе,
че "едно истинско прозрение струва колкото цяла седмица, прекарана в класната стая".
Бяха намерени начини да се помогне на колектива да учи, без директно да му се
преподава. Много програми за развитие на колективи понастоящем комбинират
инструктажа в класната стая със самостоятелните открития, проницателността и енергията
на групата от хора, работещи заедно.
В последните години обучаващите осъзнаха, че стимулиращите и ефективни
програми за обучение са само един компонент от развиването на истински полезни нови
умения и компетентности. Познанията трябва бъдат приложени в ежедневната работа.
Също така реален прогрес често може да се постигне при ръководители, които работят
сами, защото натрупването на познания не е процес, който се осъществява само под
надзора на квалифициран обучаващ. По-скоро ученето е продължителен процес, който
еволюира когато хората интелигентно изследват и взаимодействат с реалните
предизвикателства на възникващите ситуации.
Учещият практически опит
Изучаването е нещо далеч повече от просто поглъщане на информация. Много
колективи знаят съвсем точно какво трябва да правят, но не успяват на практика да
осъществят това, което интелектът им подсказва, че е вярно. Такова поведение може да се
превърне в самопораженчество. Хората започват да очакват провал в определен момент и
това още повече намалява шансовете им за успех, възпирайки енергията и намалявайки
увереността и инициативата. Тези бариери пред ефективността често се наричат
"блокировки". Полезно развитие се получава, когато такива блокировки се откриват и
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работният колектив има възможността, преодолявайки ги, да продължи напред. Такова
преживяване възвръща мотивацията.
Тази книга съдържа петдесет практически дейности, всяка от които е създадена да
помогне на работните колективи в развиването на интуицията, уменията и находчивостта.
Всяка от дейностите има една и съща принципна функция: да създаде учещ практически
опит. Научаването от опит е силно, защото засяга както интелекта, така и емоциите. Почти
винаги стъпките за постигането на значимо научаване са три.
Стъпка 1: Изследване на настоящето
Настоящото положение трябва да се изследва колкото се може по-задълбочено. Това
включва преглед на всички влияещи фактори, рационални и ирационални, позитивни и
негативни. Това е трудно, но не е невъзможно. Въпреки че ние обикновено гледаме на
света и самите нас само от една гледна точка, други личности и колективи могат да ни
дадат информация от различни на нашата гледни точки, ревизирайки по този начин
нашите предположения и оценки. Това помага да се изследва по-пълно настоящето.
Стъпка 2: Поглед в бъдещето
Ако работният колектив няма намерение да се лута от ситуация в ситуация, движен
от обстоятелствата, той трябва да има ясни цели и задачи, които да са реален израз на
неговите желания и потребности. Визирането на бъдещето е много важно средство в
помощ на промяната. То дава мотивация и увеличава желанието за успех. Без цели
работните колективи не могат да проявят своята упоритост, активност и съзидателност.
Отсъствието на истинско желание често пречи на напредъка и развитието.
Когато колективите изследват своите цели, особено важно е те да отделят време, за
да открият и обсъдят различни възможности за избор. Ръководителите и супервайзорите
често обръщат прекалено внимание на своите лични възможности, без да осъзнаят, че си
струва да се помисли по същия начин и за целите на колектива.
Стъпка 3: Запълване на празнините
Третата стъпка от процеса на промяна запълва празнината между съществуваща в
момента ситуация и това. което колективът желае да постигне. След като задачите и
целите са установени, нужно е да бъдат определени и отделени необходимите средства.
Важността и трудността на планираната промяна обуславят количеството и качеството на
средствата, които трябва да бъдат мобилизирани. Важните задачи изискват значителни
усилия и, както всеки колектив знае, съществува голям риск от провал когато хората се
впуснат да изпълняват програма без достатъчно осигурени ресурси.
Планиращата промяна е сложна, защото ситуациите рядко са статични и постоянно
се намесват нови фактори, конто влияят на съществуващите планове. Не всички
отклонения, обаче, са деструктивни. Понякога изникват нови възможности и би било
глупаво те да се пренебрегват в преследването на по-ограничени цели. Всяка нова
възможност или промяна трябва да се разглежда в светлината на по-общите поставени
цели. Един нов проблем често може да се превърне във възможност ако са използвани
достатъчно творчески способности. Упражняването на инициатива и настойчивост е
жизнено важно за постигане на целите.
Натрупването на познания често варира в зависимост от обстоятелствата н
ситуацията. В даден момент са нужни нови идеи и техники; в друг момент прилагането им
е първостепенна задача. Простият модел на процеса на натрупване на познания (виж Фиг
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1.1) изяснява това.

Фигура 1.1 Модел на процеса на натрупване на познания
Новите идеи са безплодни ако не се приложат в практиката, затова колективите
винаги трябва да използват новите си познания в своята собствена работна среда.
Най-голяма вероятност има колективите да се обучат и променят когато вярват, че
новият начин на поведение е и желан, и възможен. Този принцип е бил осъзнат преди
хиляди години. Гладиаторите в древния Рим са били тренирани чрез серии от изискващи
огромни усилия задачи. Средновековните сдружения са били основани на принципа, че
само практическото постижение учи на умения. Мирновременните армии използват
голяма част от времето си да симулират война, опитвайки се да закалят войниците преди
да им се наложи да воюват наистина. Ученето от опит, въпреки неговата тромава и
непредвидима природа, е най-ефективното средство за подпомагане развитието на
колектива.
Тази книга съдържа петдесет практически дейности, всяка от които помага за
изучаването на отделна особеност на колективната работа. Някои от тези дейности могат
да бъдат предприети, без да са нужни професионални експертни умения, а освен това са
дадени и насоки, така да се извлече максимална полза. Всички дейности имат еднаква цел да създадат практически опит, от който могат да се научат много полезни неща. Дадено е
предназначението на всяка от дейностите, така че да може да се конструира съответна
програма за развитие на колектива. Всички дейности използват принципа на "учене чрез
правене", който е доказал своята важност при подпомагането на това, управленското
обучение и развитие да станат по-смислени и с по-голямо практическо значение.
Въпреки че тази книга е предназначена основно за ръководители на колективи и
обучаващи, аз се надявам, че и други хора на отговорни длъжности също ще бъдат
стимулирани от тези дейности и ще извлекат полза от научаването им. Консултантите
също биха могли да адаптират дейностите, така че да отговорят на специфичните им
нужди.
Дейностите използват различни техники, които са подходящи за постигане на целите.
Те дават средствата за увеличаване ефективността на колектива. Набляга се на
натрупването на знания от директния опит, така че липсват различни теоретични статии и
интелектуални дебати. .
Много от тези дейности са приятни и биха били значително по-малко полезни, ако се
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провеждат с мрачна решителност. Хуморът и жизнеността присъстват в много от тях и
колективът би трябвало да се забавлява по малко при тяхното извършване. Въпреки че
намеренията са сериозни, изпълняването на дейностите е ободряващо и освежаващо. Така
че, наслаждавайте се на ученето.
Избор на подходящи дейности
Опитайте се да започнете с определянето на целите, които са важни за развитието на
колектива. Ако използвате тази книга заедно с Ръководството за усъвършенстване на
колективи, първо попълнете Въпросника за градивните блокове. Той ще ви насочи към
най-подходящите дейности. Когато определите областите, в които искате да работите,
използвайте ключа към дейностите (стр. 14-16), който ще ви помогне да решите кои
дейности са най-добре приложими за вашите конкретни нужди.
Тези дейности могат да се използват в най-различна обстановка от различни типове
колективи, затова не всеки колектив ще види смисъл във всички дейности. Хората се
насърчават да експериментират, особено с дейности които изглеждат ясни и прости. При
ученето от опит пълната стойност на една дейност се проявява, когато тя се изпробва
изцяло. В допълнение, ако колективът чувства, че е научил малко или, че дадена дейност е
смущаваща, неудобна или объркваща, той може да се откаже да се обучава. В този случай
е важно да се следва всяка задача до нейното завършване. Посветете пълното време на
всяка от дейностите които сте избрали и устоявайте на желанието да ги прекъсвате
преждевременно.
Ученето от опит често може да бъде плашещо и смущаващо. Въпреки че всички
дейности в тази книга са били широко изпробвани и повечето от тях се прилагат от дълга
години, те трябва да се използват внимателно и в среда, която улеснява поемането на риск.
Ако ръководите програма, можете да използвате следващите насоки, за да извлечете
максимум полза от дейностите.
• Предприемайте само тези дейности, които бихте могли да управлявате.
• Не принуждавайте другите да участват в дейности, ако те не желаят това.
• Четете внимателно инструкциите преди започване на някоя дейност.
• Отделете достатъчно време за всяка част от дейността (в частност времето за
преглед и дискусии е най-важно, защото именно тогава се научава най-много).
• Ако членовете на колектива са несигурни и загрижени относно някаква част от
упражнението, дискутирайте обстойно проблема,
• След приключването на една дейност, уточнете какво е било научено и накарайте
колектива да оцени евентуалното значение за ежедневната работа.
• Насърчете колектива да продължи да работи върху трудните моменти, за да
увеличи възможностите за напредък.
Основните съставки на успеха в използването на дейностите са:
1. участниците трябва да се разбират взаимно и да се чувстват комфортно в
компанията на останалите.
2. трябва да са изяснени целите.
3. участниците трябва да се насърчават да експериментират и да се учат от това което
става.
4. трябва да се развива умението да се прави обзор на опита и критика на
резултатите.
5. нужно е да се помогне на участниците да планират интегрирането на техните нови
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познания в работата им.
Всички дейности изискват някаква подготовка и управление. Някой трябва да играе
ролята на координатор и помощник. Това може да бъде специалист по обучение,
консултант, преподавател или ръководител.
В редки случаи някой може да бъде се обърка или разстрои от участието в дадена
дейност. Не е етично да се впускате в провеждане на дейности, без да имате механизъм за
решаване на последващи личностни проблеми.
Трябва да се обръща внимание на сформирането на климат, който комбинира
доверието, подкрепата и удоволствието от заниманията с качества като отвореност, точен
анализ и директна обратна връзка. Много от потенциалната полза може да бъде пропиляна
ако климата на обучението е несериозен, прекалено непосредствен или прекалено строг.
СПИСЪК ЗА СЪСТАВЯНЕ ПА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
Дори така наречените 'експерти' често забравят да се съобразят с основните
положения при съставянето на план за процеса на обучение. Този списък ще ви помогне
да проверите дали са налице основните съставни части на успешното съставяне на план
за обучение.
1 Оценете потребностите
Въпреки че някои потребности могат да се проявят в процеса на обучение, важно е да се
осигури, доколкото е възможно, съдържанието да отговаря на възприетите нужди. Винаги
помнете, че участниците започват от различно ниво на разбиране.

2 Направете списък на средствата с които разполагате
В допълнение към тези, които смятате да използвате в процеса на обучение, помнете, че
изискванията могат да се променят и да ви се наложи да вкарате в употреба своите
'помощни’ средства.
3 Опитайте се да постигнете съвпадение между стиловете на инструкторите и
участниците в обучението
Хората се различават по своите стилове на учене, както и инструкторите имат различни
стилове на преподаване. Несъвпадението на стиловете може сериозно да изложи на
опасност шансовете за успех.
4 Установете целите
Винаги е полезно да знаете и укажете какво смятате да постигнете. Не навлизайте, обаче, в
прекалени подробности. Изграждането на колектива е свързано с промяна на отношения и
позиции, а не просто с развиването на умения.
5 Изберете правилния метод на обучение за всяка цел
'Говоренето' на участниците рядко е най-правилния начин за постигане на развитие
в колективната работа. Научаването чрез откриване е по принцип далеч по-ефективно,
въпреки че могат да се добавят и кратки теоретични въведения.
Дейностите в тази книга са базирани върху принципите на заучаване чрез
откриване.
6 Подгответе програма за процеса на обучение
Въпреки че е нужно да бъдете гъвкав, все пак е препоръчително да се създаде разчетена
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във времето програма и да се придържате разумно към нея. Осигурете достатъчно време за
почивка и т.н., и съблюдавайте спазването му. Дори при интензивен учебен процес
участниците имат и други потребности, и могат да се разочароват, ако те не са задоволени.
7 Задайте рамки във времето за основните цели
Основните цели трябва да бъдат покрити изцяло и на тях трябва да им се обърне
специално внимание при определянето на общите ограничения във времето.
8 Организирайте съдържанието на процеса на тематични блокове Трябва да има някаква
логика в последователността в която се осъществяват дейностите. Това ще помогне на
участниците да видят ясно какво им предстои и да свържат важността на различните
упражнения.
9 Оценявайте прогреса в процеса на работа
Планирайте един или повече прегледа на адекватността на изучения опит в процеса на
обучението. Във всеки случай, поне планирайте проверка в средата на курса и корекции, в
които да участвуват всички.
10 Наблегнете на началното и крайно упражнение
Те са най-важни, тъй като началното упражнение ще зададе стандартите, ще определи
основно очакванията и ще въвлече участниците в процеса на управление на заучаването,
докато крайното има за цел да завърши започнатите неща и да убеди всички да прилагат
наученото след завършването на обучението.
// Въведете стимулатори
Те биха могли да включват физическо движение и е полезно да бъдат забавни и с елемент
на състезателност. Помислете за включването им след дълга упражнения или преди
значителна промяна на темата.
12 Направете разписание на контролните срещи с персонала
Въпреки че процесът трябва да бъде добре планиран предварително, това
планиране трябва да е гъвкаво, за да позволява промени в хода на работата и при
появяването на нови нужди. Персоналът трябва регулярно да обсъжда хода на обучението
и да се стреми да го променя, за да посреща новите нужди и очаквания.
13 Прегледайте проекта преди да го изпълните
Дори при голяма опитност е възможно да се изпуснат основни моменти или важни
дейности. Позволявайки на другите да обсъдят проекта преди провеждането на курса, ще
имате възможност да го коригирате.
14 Подгответе предварително материалите
Брошурите, контролните листове, нагледните пособия и т.н. трябва да се подготвят
предварително. Те, също така, трябва да изглеждат професионално. Обучаващите лесно
могат да се дискредитират, ако използват лошо оформени и представени материали.
/5 Проверете очакванията
Проверката на очакванията на участниците преди началото на курса ще ви помогне да
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планирате задоволяването на техните потребности. Не забравяйте, че очакванията могат да
се простират извън съдържанието на курса.
Следвайки този опростен списък вие ще сте сигурни, че курсовете по укрепване на
колективи ще бъдат успешни.

2. Градивни блокове на
ефективната работа на колектива
Колективът е "група от хора, които споделят общи цели и които трябва да работят
заедно, за да ги постигнат." Колективите могат да бъдат открити на спортните площадки, в
държавните и обществени организации или в търговията и промишлеността. Основното
направление на тази книга е укрепването на колектива в работна среда, но основните
концепции и идеи могат да бъдат приложени навсякъде, където група от хора имат общи
цели и трябва да работят заедно за тяхното постигане. Те може да не се нуждаят от
заплащане, за да работят заедно.
Колективът не е социално събиране, където хората се срещат за удоволствие, нито
пък е група от хора, събрани да слушат или учат. Комитетите обикновено не са колективи
защото те обединяват хора, представляващи групи с различни интереси. Често те имат
обши задачи, но им липсва обединяващата ангажираност за действие.
Колективите могат да дадат уникални възможности, те могат да извършат неща
които иначе са неосъществими.
• Както при семейството, те осигуряват подкрепа и помагат на своите членове.
• Те могат да координират действията на отделните личности.
• Те могат да породят ангажираност.
• Те могат да създадат място в живота, задоволявайки основната човешка нужда от
приобщеност.
• Те могат да открият потребностите от обучение и развитие.
• Могат да създадат възможности за натрупване на познания.
• Могат да подобрят комуникацията.
• Могат да създадат удовлетворяваща, стимулираща и приятна работна среда.
Съществуват много типове от колективи в една организация.
Висши ръководни колективи
Те определят ключовите цели и развиват стратегията на организацията. Понеже имат
по-обширни задачи, те се нуждаят от повече членове, представящи всички страни на
организацията. Понякога те включват временни членове, чиито експертни оценки са
нужни в определени моменти от време.
Ръководни колективи
Те определят по-детайлни цели и координират и контролират работата на останалите.
Те осигуряват ежедневното ръководство на организациите. Те трябва да са свързани с
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основната група членове на организацията. Те осигуряват средства и планират действия,
създават стратегии за развитие и управляват границите между различните функции.
Колективи от оператори
Това са хората които извършват фактическата работа. Те могат да работят на машини
или на поточни линии. Може да доставят стоки или да извършват услуги. Може да
обслужват хората в магазини, ресторанти или самолети. Това са хората, които вършат
основната задача на организацията. Те преобразуват входните елементи в изходни.
Технически колективи
Това са хората, които определят стандартите в организацията. Това може да са
технически стандарти, производствени стандарти или стандарти в обслужването, но те
осигуряват единността в подхода. С нарастването на организацията нараства и
необходимостта от стандартизация.
Поддържащи колективи
Това са колективи които по принцип съществуват извън нормалния работен поток в
организацията. Те осигуряват косвена поддръжка, която е необходима на работните
колективи да действат ефективно. Често те позволяват да се извършва необходимия
контрол.
Въпреки че е възможно да се работи самостоятелно, развитието на човешките
постижения е ограничено когато хората не работят заедно. Даден човек може да има
прекрасни идеи, но може да му липсва мисловна енергия, въображение или обективност за
натрупа капитал от идеите.
Организациите по същество са за хора, работещи заедно н въпреки това те често не
успяват да извлекат пълния потенциал от това. Колективът може да свърши много повече
от индивидуалните му членове, взети заедно и все пак, често групи от хора постигат помалко от това, което биха постигнали индивидуалните личности, работещи поотделно.
Повечето организации провеждат събрания които подтискат вдъхновението и имат отдели,
които отдават повече енергия за поддържането на своята позиция в организацията,
отколкото за общото й благополучие. Колективната работа представлява хора, работещи
заедно, за да постигнат повече от това, което биха постигнали сами, но нещо повече, тя е
вълнуваща, удовлетворяваща и приятна. Може би най-простата аналогия е футболният
отбор. Ако на когото и да е от нас бъде поставена задачата да сформира нов национален
отбор, той ще знае, че далеч няма да е достатъчно да се вземат единадесетте най-добри
играчи в страната. Успехът на отбора ще зависи не само от индивидуалните умения, но и
от начина, по който отделните играчи се подкрепят п работят един с друг. Добрият
футболен отбор е много повече от сбор от индивидуални умения; той е използване на тези
умения за създаването на обединени усилия. По подобен начин, при всеки вид колектив,
неговият успех, неговото съществуване зависят от начина, по който хората действат
заедно.
В последните години наблюдаваме много подходи, целящи да увеличат ефективността на организациите и те днес обръщат все по-голямо внимание на обучението и
развитието на своите хора и особено на отговорните си ръководители. Повечето от тези
дейности по усъвършенстването са концентрирани върху развиването на индивидуалните
умения, знания и опит, но организациите все по-често откриват, че това не е достатъчно,
че истинският ключ към успеха е начина, по който личностите взаимодействат помежду си
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и начина, по който групите от хора са свързани и работят една с друга. Колективната
работа подобрява тези неща.
Как тогава да разпознаем къде колективната работа е добра и къде не е. Може би,
както при повечето неща, е по-добре да започнем с лошото вместо с доброто, затова нека
разгледаме някои симптоми на лоша колективна работа.
Първо, колективът може да има неправилен баланс на своите членове. Поради
липсата на основни умения, задачите не се изпълняват ефективно. Освен това, налице е
симптом на разочарование. С нарастването на организациите често възможностите за
личностна изява и удовлетворение намаляват. Много често, работещи в организации се
разочароват, защото вече не виждат ясен път за постигане на своите потребности и
стремежи. Хората често губят вдъхновение и страдат от липса на обвързаност и мотивация
- основни необходими съставки на ефективната работа на колектива.
В много организации често се наблюдават симптоми на недоволство и
отмъстителност. Понеже хората не могат да се изразяват свободно чрез системата, те го
правят насаме в разговори по коридорите, тоалетните или паркингите. Често разговорът в
барчето е по-добър индикатор за организационно здраве от повечето изпипани прегледи на
взаимоотношенията. Организациите, страдащи от лоша работа на колективите често губят
много време във взаимни обвинения. Те не използват грешките като възможности за
извличане на поука и за усъвършенстване, а като извинения за наказване на прегрешилите
и те го правят по толкова много и разнообразни начини, колкото организациите могат да
измислят.
Нелоялната конкуренция също е индикатор за лоша колективна работа.
Конкурирането е жизнено важен фактор за много организации, но има голяма разлика
между лоялната конкуренция, когато хората могат да се насладят на заслужената награда
за техния успех, а другите да приемат, че най-добрата личност, система или политика
успяват, и организациите, в които ударите под кръста п ''мръсните номера" са ежедневно
забавление на ръководителите. По подобен начин, големи разлики могат да се открият в
съперничеството между отделите. Много организации дължат голяма част от успеха си на
съществуващия естествен състезателен дух. който, за гордост на колективното членство,
поражда разделянето на отдели, но много други имат такива отдели, които са в постоянна
война помежду си като всеки се бори за овладяване на по-висша организационна позиция,
влияние или самоизтъкване. Една конкретна организация се характеризираше в
продължение на много години с постоянни препирни и .''мръсни номера" между
началниците на отдели, всеки от които вземаше предимство над останалите когато е
възможно. Това не само доведе до пропускане на възможности като цяло, но и много
младши служители откриха, че въпреки желанието си да работят с другите,
организационните бариери, издигнати между тях и съответните служители от другите
отдели не позволяват това.
Друг важен индикатор за лоша работа на колектива просто е изражението по лицата
на служителите. Ефективната работа на колектива вдъхва радост и неинформираният
посетител често може веднага да добие впечатление дали работата е удоволствие, или
хората ще се избият кой да си тръгне по-бързо в края на работното време. Работата не
трябва да бъде отегчителна и неприятна; тя толкова лесно може да се превърне в обичано
от хората място.
За много от изследвалите различни организации откритостта и честността са
ключови индикатори за организационно здраве. За нещастие някои хора се опитват да
бъдат честни, когато всичко друго е провалено. Много ръководители правят какво ли не, за
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да не казват истината. Разбира се, във всяка организация има случаи, когато не е уместна
пълната откровеност, но където има добра колективна работа обикновено не са нужни
ключалки за чекмеджетата, нечестни изявления и тенденциозни препирни.
Събранията са друг ключов индикатор на колективната работа. Основната причина за
провеждане на събрания е да се използват колективните усилия на група от хора за работа
върху общи проблеми или възможности. Обаче много често участваме в събрания, които
въобще не използват тези умения, събрания в които само един или няколко души вземат
участие, и такива, в които много ръководители виждат възможност да налагат правила
вместо да използват ресурсите на колектива. Качеството на събранията обикновено може
да се определи по начина, по който хората очакват или се страхуват от обичайното
седмично или месечно събиране. При много организации качеството на взаимоотношенията между ръководители и подчинени е толкова ниско, че изобщо не може да
става дума за ефективна работа на колектива. Ако хората не могат да се доверят или да
вярват на своя ръководител, ако те са уплашени, ако техните разговори са безсмислени или
тривиални, то едва ли може да съществува колективна работа. Добрата колективна работа
поражда високо качество на взаимоотношенията. Друг белег за лошо качество на
взаимоотношенията често е това, че ръководителят се изолира от колектива, отказвайки да
приеме нечия гледна точка, ако тя се различава от неговата. Ефективният ръководител
трябва да бъде част от колектива.
Хора, които не се развиват също са сигурен знак за неефективна работа на колектива.
Ако той е ефективен, той би трябвало постоянно да се развива, а това от своя страна,
означава да подпомага п улеснява личностното и колективно развитие. Често напредък
липсва защото:
(а)
съществува обстановка на напрежение;
(б)
това се смята за задача на отдел 'кадри' или на занимаващите се с
обучение служители:
(в)
има конфликт между културата на колектива и тази на организацията;
(г;
на ръководителите на колективи им липсват умения или желание, за да го
направят;
(д;
съществува страх от последствията от развитието.
Понякога лошата колективна работа води до това, че едно нещо се върши по два пъти
или въобще не се върши, поради липсата на ясно разбиране на ролите и задълженията
вътре н между колективите. Понякога, въпреки че са налице общи проблеми, хората не
могат или не желаят да се обединят, за да ги решат.
Показателна е п позицията, на която колектива или отделните му членове застават,
когато им се предложи външна помощ. Неефективният колектив обикновено или отхвърля
предложения за помощ, страхувайки се от последиците, ако външни хора разберат
истинското му състояние, или приема всички предложения за помощ, защото му липсва
съгласуван поглед върху това как да продължи и е доволен, че може да прехвърли своите
проблеми на другиго. Ефективният колектив би използвал външна помощ конструктивно,
признавайки уникалния принос и гледна точка, които те могат да донесат, но той винаги
ще държи сам да се грижи за проблемите си и собствената си съдба.
Творчеството е деликатно цвете, което вирее само при подходящи условия: наличие
на лична свобода и подкрепа; свобода на експериментиране и изпробване на идеи и
концепции и подкрепата на тези които слушат, оценяват и предлагат помощ. Недостигът
на нови идеи често съпътства лошата колективна работа, защото именно в рамките на
колектива могат да се създадат най-лесно условия за проява на творческите способности.
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Друг индикатор е това, доколко хората си помагат взаимно. Където работата на
колектива не е ефективна, хората обикновено работят изолирани и нито предлагат, нито
получават помощ от своите колеги. Всеки от нас се нуждае от такава помощ, за да работи
оптимално.
Условията, описани по-горе, са характерни за организациите в лошо състояние и
всички те биха се подобрили значително чрез ефективна работа на колективите.
В такъв случай с какво се характеризира ефективната колективна работа? Много
просто, тя се отличава с обратните на описаните по-горе признаци.
Колективът има правилен баланс на умения, способности и стремежи.
Хората се изразяват честно и открито. Разговорите за работата са едни и съши вътре
и извън организацията. Грешките се посрещат открито и служат като средство за
натрупване на опит, а трудните ситуации се посрещат смело. Съревнованието и
конфликтите на идеи се използват конструктивно и членовете на колектива се гордеят със
своите обши успехи. Безполезното конкуриране и конфликти се елиминират.
Поддържат се добри взаимоотношения с другите колективи и отдели. Всеки цени и
уважава останалите и съответните им ръководители сами образуват ефективен колектив.
Личните взаимоотношения се характеризират с подкрепа и доверие, като хората
взаимно си помагат винаги, когато е възможно.
Събранията са продуктивни и стимулиращи, като всички взимат участие и се
чувстват съпричастни към действията, които са резултат на взетите решения. Изобилстват
нови идеи и тяхното използване позволява на колектива да бъде водещ.
Отношенията ръководители-подчинени са здрави, всеки помага на другия да разбере
по-добре своите задължения и роля. и колективът чувства, че е ръководен правилно.
Личното и индивидуално развитие се цени високо и постоянно се търсят
възможности за осъществяване на напредък.
Има точно съгласие и ясно разбиране на целите и ролите, които колектива и неговите
членове играят за постигането им.
Външна помощ е добре дошла и се използва, когато е необходимо.
Колективът редовно преценява накъде върви и защо и как трябва да върви натам. Ако
е необходимо, той променя начините си на действие в светлината на тези преценки.
Накрая, комуникирането е ефективно по низходящ, възходящ и хоризонтален ред,
както и с външния свят.
Всичко това означава, че работата е удоволствие; хората се забавляват когато е
възможно, но това забавление води до напредък, а не е бариера към него. Хората добиват
удовлетворение от своята работа и тя е едно от местата, където се задоволяват техните
потребности и стремежи.
Тези характерни черти могат да се разгледат като суровини на ефективната работа на
колектива. Бих искал да ги разгледам като 'градивни блокове', защото те са това което
може да се употреби на практика за изграждането на ефективни колективи. Формулирани
максимално опростено, те са :
Балансирани роли
Ясни и съгласувани цели
Откритост и противопоставяне на мнения
Подкрепа и доверие
Сътрудничество и конфликт на идеи
Правилни процедури
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Подходящо ръководство
Редовен преглед
Индивидуално развитие
Здрави междугрупови връзки
Добро комуникиране
Пълно описание на всеки от градивните блокове е дадено в съпровождащия том
Ръководство по усъвършенстване на колективи.
Настоящата книга съдържа петдесет дейности, които ще ви помогнат да вкарате в
употреба градивните блокове на ефективната колективна работа във вашата организация.
Даденият по-долу ключ ще ви насочи към тези дейности, които ще бъдат най-полезни за
вас при използването на всеки градивен блок. Болшинството дейности са свързани с
повече от един от градивните блокове.

1.Нашият колектив и неговият етап на развитие
Цел
• Да предложи прост структуриран начин, по който членовете на колектива могат да
оценяват действнята и етапа на развитие на своя колектив.
Метод
1. Помощникът прави въведение "Етапите в развитието на колектива".
2. Раздана се листа за оценка (вж. следващата страница) и участнпцпте трябва да обсъдят
основните характерна черти на четирите принцпни етапа на развитие, а след това да
отбележат оценката, която дават на своя колектив.
3. Помошникът насочва групата към дискусия която цели:
(а) да се постигне консенсус относно етапа на развитие;
(б) да се формулира съгласувано стасновище относно нужднте от усъвършенстване на
колектива.
Забележки и варианти
1. Дейността може да се използва за определяне етапа на развитие на други колективи от
гледната точка на страничен наблюдател.
2. Изпълняването на дейността от външни хора може да даде допълнителна информация
за размишление на колектива.
3. Дейността може да бъде използвана многократно в процеса на планираната програма за
развитие, за да се провери напредъка и да се направи преоценка на потребностите.
4. Дейността е особено полезна за запълването на празнината между обсъжда-нето на
теорията и готовността за действие.
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ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА: НАШИЯТ КОЛЕКТИВ И НЕГОВИЯТ ЕТАП НА РАЗВИТИЕ

Етап 1
Характерни черти

Етап 2
Характерни черти

1. Емоциите остават настрана
2. Работно място е само за
работа

1 Експериментиране
2 Разискват се рнс-ковите
проблеми и по-широки
въз-можности за избор
3 Надигат се лнчни чувства
4 По-задълбочен поглед
навътре
5 По-добр о пзслушване
6 Повече загрнженост за
другите
7 Понякога изпитване на
неудобство

3. Преобладават утъпканите
пътища
4 Няма 'клатене на лодката'
5 Недостатъчно изслушване
6 Прикрита слабост
7 Неясни цели

ЕтапЗ
Характерни черти

Етап 4
Характерни черти

Етап 2 с по-систематичен подход

Характерни черти на Етапи
2 и 3 плюс

1 Методична работа
2 Съгласувани процедури
3 Установенн основни
правила

1 Голяма гьвкавост
2 Подходяще ръководство,
определяно от ситуацията
3 Максимално изпол-зване
на енергня и способности
4 Основнпте принципи са
обсъденп и приети
5 Задоволеня са нужднте на
всички членове
6 Развитието е приоритет

8 Слабо участие в
плашгрането
9 Бюрокартичност
10 Шефът взима повечето
решения
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

2. Кое прави колективите ефективни?
Цел
•
Да допринесе за разбиране и съгласие относно "характернпте черти на ефективния
колектив".
Метод
Помощннкът обяснява, че задачата на колектива е да степенува твърденията, дадени на
следващата страница по реда на важността пм чрез отбелязване с (1) на най-важното, с (2)
на следващото по важност и т.н. до (9) за това, с най-малка важност.
Забележки и варианта
1. Участницпте могат да бъдат помолени да степенуват самостоятелно твърденията,
преди да го направи общо колективът.
2. Основна черта на дейността е днскусията, която изяснява и подпомага разбирането на
всяка от характерните черти.
3. Участниците могат, също така, да бъдат поканени да допълнят списъка с характерни
черти.
()
Ние имаме оптимален сбор на умения и способности.
()
Колективът е наясно какво точно иска да постигне.
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()
()
()
()
()
()
си.
()
()
()

Проблемите се посрещат смело и решават открито.
Членовете се подкрепят помежду си и между тях съществува доверие в голяма
степен.
И сътрудничеството, и конфликтите се използват за постигане на максимални
резултати.
Съществуват стабилни и ясни процедури за взимане на решения.
Ръководството на колектпва, кьдето е нужно, е от висока класа пев найдобрите ръце.
Колективът редовно прави преглед на начините си на действие и се учи от опита
Индивидуалннте и колективни потребности от развитие се преценят редовно.
Отношенията ни с другитг групи ca стабнлнн.
Нашите вътрешни и вънпши ко.\гуникации ca добри.

3. Оценяване на колективите
Цел
• Да се сравнят колективнте чрез оценка на характерните черти, конто по принцип са
свързани с успеха и да се открият тези колективи, които най-много се нуждаят от
усъвършенстване, както и да се даде основата за тяхното подпомагане.
Метод
Дейността може да се извършва ннднвидуално или от групи, представящи няколко
колектива- ILTH от група от хора които не са членове на подлежащите на класиране
колективи.
1. Определете колективите които трябва да бъдат преценяни.
2.
Листът за класиране (вж. стр. 22) изброява единадесет характерни черти, които
обикновено характеризират успешния колектив. За всеки от разглежданите колективи
дайте оценка до десет за изпълненне срещу всяка от характерните черти.
3. Сравнете резултатите по колективи и по критерии, разглеждайки най-вече:
(а) Казва ли ни тази дейност нещо относно това, кои от колективите се нуждаят от
усъвършенстване?
(б) Има ли критерии, изискващи внимание и които са общи за някои/за всички
разглеждани колективи.
Забележки и варианти
1. Несъмено резултатите са толкова достоверни, колкото и усещанията на участтщите и
затова трябва да се внимава да не се разчита прекалено на тях. Това е добра дейност
за залочване на дискусия и за решаване на това откъде да се почне, но преди да се
предприеме някаква програма за действие трябва да се вземат под внимание и
другите индикатори за качеството на работата.
2. Също така, таблицата може да се използва и вътре в колектива, за да се сравнят
гледните точки на отделяйте му членове.
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Таблица за класиране на колективите
Колектив 1
Балансирани роли
Ясни и съгласувани
цели
Откритост и
противопоставяне
на мнения
Подкрепа и доверие
Сътрудничество и
конфликт на идеи
Правилни
процедури
Подходящо
ръководство
Преглед
Индивидуално
развитие
Стабилни
отношения между
групите
Добри комуникации
Общо

Колектив 2

Колектив 3

Колектив 4

Колектив 5

Колектив 6
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4.Колективите в моята работа
Цел
• Да се определят различии групи от колективи, към които принадлежим по време на
работата ни и да се проучи защо някои са по-ефектпвнн от другите.
Метод
1. Разгледайте четири колектива, към които принадлежите и ги избройте върху лист
хартия. Запишете буква срещу всекн от тях, започвайкн от А и стигайки до Г.
Направете това преди да продьлжите дейността на следващата страница.
2.
Продължете с попълване на спнсъка (вж. следващата страница) за всяка група.
Запишете подходящата буква на всеки лист.
Когато попълннте списъка, погледнете отговорите н запишете буквите, които
получават оценка:
1 или 2 на въпрос 1
5 или б на въпрос 2
1 или 2 на въпрос 3
5 или б на въпрос 4
1 или 2 на въпрос 5
5 или б на въпрос б
1 или 2 на въпрос 7
5 или б на въпрос 8
Съвпадат ли тези резултати с това, което знаете за тях?

ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА
буква на групата
1. Групата е ефективна в
действията си
2. Членството е неопределено
и се постига лесно
3. Групата има ясни стандарта
на поведение
4. Няма ясна разлпка в родите

123456

Групата не ефективна в
действията си

123456

Членството е определено и се
постига трудно

123456

Групата има малко влияние върху
поведението на членовете

123456

Отделннте личности имат ясно
раздел ени роли в групата

5. Съществуват тесни лични
взаимоотношения вътре в групата

123456

Преобладават хладните взаимоотношения

6. Хората не разбират добре
целите на групата

123456

Хората имат ясна и съгласувана
представа за целите на групата
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7. Хората изпитват силно чувство
на обвързаност с групата

123456

Личната обвързаност към групата
е малка

8. Комуникацията с останалите е
лоша

123456

Групата комуникира добре с
останалите в организацията

А сега отговорете на следните въпроси:
1. Кои групи се появяват най-често?
2. Кои групи се появяват най-рядко?
3. Кои от тях според вас са най-развитите?
4. На какво се дьлжи тяхното развитие?
5. Как най-малко развитите могат да се усъвършенстват?

5.Оглеждане на колектива
Цел
Да видим себе си и своя колектив така, както ни виждат другите. Всеки от нас има
собственп мнения относно другите групи от хора. Понякога те са точни, но често те играят
ролята. на бариера пред ефективността на съвместната работа, Тази бариера понякога
може да бъде премахната, ако сме наясно какво мнслим за останалите и знаем какво
мислят те за нас.
Метод
За тази дейност са нужни два отделни колектива, които нормално работят един с друг или
един до друг. Процесът е използван успешно при такива групи, като висши и средни
ръководптели, търговци и пронзводственицн, супервайзори и оператори, преподаватели и
студентп, сестри и пациента. Някои биха се уплатили, затова е важно да сме сигурни, че
всекн от колективите желае да участва в дейността1. Направете въведение в дейността за двата колектива, като обясните какво трябва да се
направи. След това разделете двете групи и помолете всяка да приготви списък с
двадесет и четири прилагателни, дванадесет положителни и дванадесет отрнцателни,
които най-добре характеризират другата група. Изберете говорител за всяка от
групите и запишете списъка с прилагателните върху табло.
2. След .45 минута двете групи се събират отново и говорителите четат и показват своите
списъци, и обобщават своите позиции, приковавайки вниманието върху ключовите
думи. След това всеки мисли върху списъците в продьлжение на две минути.
3. Участниците се разделят на подгрупи от по четирима, по двама от всеки колектив.
Всяка подгрупа дискутира в продьлжение на около час какво е мнението на хората
едни за други. В последните десет минути всеки написва на лист хартия какво той
или тя са научили от обмяната на мнения. Тези листове, които остават анонимни, се
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събират и поделят от цялата група.
4. Помислете дали дейността е повдигнала важни въпроси, които са останали нерешени.
Ако е така, планирайте предприемането на други дейности, които да разрешат и
приключат висящите проблеми.
Забележки и варианти
1. Могат да се използват две, три или четири групп, като всяка получава списък с
прилагатеяни от всяка от останалите групи.
2. Помощникът трябва да напомни,че точни или не, възприятията на друпгте са важни и
могат да играят ролята на истински бариерн пред взаимоотношенията между групите.
3. Трябва да се обръща внимание на групирането шефове-подчинени, тъй като обратната
връзка често е много по-негативна при групите от подчинени.
4. Когато се използват колективи от различнн отдели, обратната връзка може да бъде
потенциално заплашваща ръководството на отделите, затова трябва да се внимава да
се 'хванат' проблемите и да се използват продуктивно.
5. Деиност 36 е подобна по смисьл и е по-подходяща за използване като част от обучение.

6. Ефективност на ръководителя на колектива
Цел
• Да позволи на ръководптелите на колективи да определят своята ефективност като такива
чрез самооценка
Метод
1. Ръководителят на колектива оценява собствената си ефективност върху специалната
форма, дадена на следващня лист, пзползваики скала от 1 до 100, като 60 означава
задоволителна дейност.
2.
Той разкрива своята оценка на един или повече членове на колектива, които я
коментират.
3. След това. той преоценя своята ефективност в светлината на получените забележки.
4. Цикълът може да се повтори.
Забележки и варианти
Дейността може да се използва като част от процеса на оценяване или в помощ на
взаимоотношенията ръководнтели/подчинени.
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ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КОЛЕКТИВА

Използваики скала от 0 до 100 (като 60 означава задоволително справяне), оценете себе си
по дадените по-долу позиции от гледна точка на своята ефектнвност.
Аз съм честен и искрен пред себе си

______

Аз съм наясно относно стандартите, които искам да постигна

_______

Аз се доверявам и съм лоялен към другите, както и те към мен

_______

Подържам целостта и положението на моя колектив

_______

Възприемам надеждите, нуждите и достойнството на хората

_______

Делегирам част от властта си в помощ на развитието и напредъка

_______

Гледам на фактите честно и открито

_______

Окуражавам и подпомагат личностното колективно развитие

_______

Установявам и поддържам стабилни работни процеси

_______

Опитвам се да превърна работата в приятно и отплащащо се място

_______

7. Стил на колективното ръководство
Цел
• Повече от почти вспчко друго, начпнът, по който е ръководен колектива може да окаже
вл11яние върху приноса и ефектнвността на действията на работещпте в него. Тази
дейност позволява на колектива и неговпя ръководители и да проверят своите мнения за
хората п стпла на ръководство. Базиран на подхода от 'Теорията Х и У" на Макгрегър,
той помага да се разкрпе какви становнша оказват влияние върху колектива, така че
разкривайки ги, върху тях да може да се работи по-ефективно.
Метод
1.
Помол ете всичкн да попълнят въпросннка за стала на ръководство, даден на
следвашата страница.
2. Помолете да се върнат въпросниците, попълнени анонимно на определен човек и до
дадена дата. Избраният човек след това аналнзпра въпросниците и създава схема,
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показваша средния стал на ръководство, който преобладава според колектива (А) и
усреднения предпочитай стал на ръководство (Б).
3. На събирането на тези, който са попълнили въпросниците, се показва схемата и
присъстващите дискутират върху стала на ръководство, от една страна
преобладаващ, а от друга предпочитай. След това се определя какво да се направи, за
да се подобри ръководната практика в полза на целия колектив.
Забележки и варианта
1. Дейността може да се провежда в рамките на обичайни събрания или по време на
обучение.
2. Може да се направи въведение в модела на "Теорията Х и У" на Макгрегър прели или
след попълването.
3. Трябва обезателно да се осигури сътрудничеството на ръководителя(ите) на колектива
преди започването на дейността.
ВЪПРОСНИК ЗА СТИЛА НА РЪКОВОДСТВО
Въпросникът е предназначен за определяне на настоящия стал на ръководство във
вашия колектив и стила, който бихте предпочели. Прочетете всеки въпрос и поставете
буквата 'А' върху цифрата, която според вас е най-близка до ръководния начин на мислене,
показван най-често. След това помислете какъв според вас трябва да бъде начина на
мислене на ръководството и го отбележете с буква 'Б'.
За средния човек е
свойствено да не харесва
работата и би избягвал да
работи, стига да може
Хората трябва да бъдат
убеждавани и принуждавани
да работят
Хората биха бягали от
отговорност ако можеха
Повечето хора не мислят за
наредък в кариерата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Работата е естествена, както
почивката или играта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Повечето хора по принцип
са тъпи и непродуктивни
през повечето време

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хората виждат в парите
принципна основна причина
да работят
Хората не се стремят да
подобрят качеството на
работата си

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хората могат и наистина
проявяват благоразумие и
само-контрол в работата си
Хората приемат и се радват
на реалната отговорност
Хората се интересуват от
качеството и напредъка на
тяхната работа
Повечето хора имат голям
скрнт потенциал,
въображение и съзидателна
сила
Парите са само едно
предимство на работата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хората са готови да полагат
усилия за подобряване
качеството на тяхната
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Целта е хората да се
притискат здраво

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

работа
Целите осигуряват на
хората стимули и свобода

8. Характерни черти на личната ефективност
Цел
• Развитите и преуспяващи личности по света притежават набор от доста сходни качества.
По същия начин, останалнте показват сбор от характерни черти, причисляваши ги към
по-малко успяващите. Тази дейност е разработена. за да ви помогне да разберете къде се
намирате вие по отношение на тези две групи.
Метод
1. В лявата страна на следващата таблица са дадени характерннте черти на успеха, а в
дясната - на неуспеха. Те съзнателно са представени като противоположни и между
тях е разположена скала. Маркирайте по скалата мястото, на което смятате, че сте.
2. Проверете своето възприятие, сравнявайки го с мнението на останалите. Това може да
стане или в диалог, или като помолите другите да ви оценят, попълвайки таблицата с
характерните черти.
ТАБЛИЦА НА ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ
Аз съм активен
Търся предизвикателства
Постоянно се опитвам да се
самоизучавам
Използвам добре времето и
енергията си
Аз съм наясно с това, какво
чувствам
Постянно показвам загриженост за
останалите
Винаги съм спокоен
Вннаги съм открит и честен
Постоянно се стремя да се
натоварвам
Нясно съм за това, какво ценя
Имам високи изисквання към себе
си
Приемам с желание обратната
връзка
Винаги изкарвам нещата докрай
Използвам протавоположни
мнения
Използвам конфликтите
Давам свобода на другите

По принцип съм щастлив човек

Аз съм пасивен
Избягвам предизвикателствата
He полагам усилия да се
самоизучавам
Губя време и нергия
Не съм наясно какво чувствам
Никога не съм загрижен за
останалите
Винаги съм неспокоен
Опитвам се да манипулирам другнте
Избягвам да се натоварвам
Много се влияя от мнението на
другите
Нямам високи изисквання към себе
си
Избягвам обратната връзка
Отказвам се, когато стане трудно
Не се съобразявам с мненията на
другите
Избягвам конфликтите конструктнвно
Опитвам се да огранича свободата
на другите
По принцип съм нещастен човек
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9 Мойте срещи с другите
Цел
• Почти вески от нас редовно се среща с други хора през време на работа и независимо
дали тези срещн са официалнн или не. ние можем да гп направим по-полезни. Тази
дейност ни помага да оценим нашата настояша ефективност и начините за повишаването
и.
Метод
Използвайки таблиците от следвашата страница, избройте тези хора или групп от хора, с
които редовно прекарвате времето си и отбележете колко често ги срещате през време на
нормална работна седмица.
Забележки и варианти
1. Деиността може да се адаптира, така че да се извършва от цели колективи.
2. Тя е особено полезна, когато се използва при взаимотношения обучаващ/ обучаван.
Хора/групи с които
прекарвам времето си

Честота

Класиране по важност

2. От думите, дадени по-долу (и другн които ви хрумнат и вн се струват
подходящи) изберете тезн, KQIITO най-добре характеризнрат всяка от срещ11те. Започнете
от срещата, която сте класирали като най-важна- Накрая, в третата колона класирайте
срешнте според думите. които сте избрали.
Описания на срещите
офицпална
непочтена
неопределена
несвързана
ефектпвна
интересна
несернозна
целенасочена
страхотна
деструктивна
объркана
приятелска
сериозна
продуктивна
отегчнтелна
полезна
негативна
поглъщаща
неуместна
стимулираща
Класиране ефективността на срещите
Среща с

Избрани думи

Класиране
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3. Сравнете класирането от стъпка 1 с това от стьпка 2 и помислете кои от срещите наймного се нуждаят от подобрение.
4. За срещите които искате да подобрите попълнете таблицата, дадена по-долу, която ще
BII служи като план на действията за промяна.
Срещи с

Желани промени

Желани промени в

уменсамия

другите

Какво да направя, за
да предизвикам тези
промени

10.Анализ на действащите сили
Цел
• Да даде основа на колектива за систематично справяне с труден проблем.
Метод
1. Дейността се провежда индивидуално и резултатите се сравняват в колектива.
2. Като колектив изберете труден проблем, които чувствате, че се нуждае от решаване.
Дейността е по-полезна ако други хора ILTII групи също са въвлечени в проблема3. Работете индивидуално, следвайки дадените по-долу стъпки:
(а) Определете проблема така, както го виждате в момента и го опишете върху хартия.
(б) Дефиннрайте проблема от гледна точка на сегашната ситуация и ситуацията, която
желаете да видите, когато проблема е решен.
(в) Направете списък на силите, работеши срещу промяната (сили на съпротивление). След
това избройте силите които работят за промяната (движещи сили). Тези сили могат да
бъдат хора, финанси, външни фактори и т.н., всичко което или ви помага, или ви пречи да
направите промяна.
Съпротивителни сили
Съпротивителни сили
Настоящо
Желано от вас положение
положение
Движещи сили
Движещи сили
(г) Подчертайте тези сили, които ви се струват най-важни.
(д) За всяка сила на съпротивление, избройте факторите които евентуално
биха могли да я редуцират или отстранят. (е) За всяка движеща сила, избройте
факторите които евентуално биха могли
да я увеличат. (ж) Определете най-обещаващите стъпки, които можете да
предприемете за
решаването на вашия проблем и наличните средства, които биха ви

ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”
Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№15, тел./факс: 032/ 62 83 74 e-mail: center@centerbg.org, www.centerbg.org

помогнали.
(з) Преразгледайте вашите стьпки и ги поставете в последователност, изпускайки
тези, които не се покриват с вашите общи цели. Следващите названия на колони
могат да ви служат за насока:
Стьпки
Кога
Как
4. Споделете в колектива резултатпте на своите лнчни усилия и формулирайте общ план
за това как смятате да се справите с проблема.
Забележки и варианта
1. Въпреки че дейността е написана във формат, удобен за колектнви, тя може да бъде
полезна и на отделнн хора, работещи по лични проблемн, а е удобна, също така, и за
работа по двойки.
2. Дейност 11 "План за действия относно ефективността на колектива" е пример за това
как "Анализа на действащите сили" може да бъде използван като част от обучение.

11. План за действия относно ефективността на
колектива
Цел
• Да позволи на участниците през време на обучението да помислят как може да бъде
повишена ефективността на колектива.
Метод
Изпълнете стъпка по стъпка плана за действия относно ефективността на колектива, даден
на следващата страница, по следния начин:
Стъпки 1-4 в началото на обучението
Стъпка 5 през времето на протичане на обучението
Стъпка 6 към края на обучението.
Забележки и варианти
1. Тази проста деиност е използвана успешно от автора при много обучения по укрепване
на колективи, като нейното въведение трябва да се прекроява според конкретния
случай.
2. Може да се даде по-детайлно обяснение на "Анализ на действащите сили" (вж. Деиност
10) за по-голяма яснота.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОЛЕКТИВА
Стьпка 1: Опишете две ситуации във вашия колектив, които ви карат да мислите, че той
има нужда от укрепване.
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Стьпка 2: Опишете две ситуации, в които вашият колектив е работил добре като цяло.
Стьпка 3: Какви сили във вашия колектив работят в полза на ефективната му работа?
Стьпка 4: Какви сили във вашия колектив му пречат да работи ефективно?
Стьпка 5: Продължавайте да добавяте сили за и против колективната работа, докато се
самоизучавате по време на обучението.
Стьпка 6: Изгответе план за действие, основан на положителните сили, чрез който да се
опитате да премахнете или намалите негативните сили.

12. Мозъчна атака
Цел
Много от нормалните оперативни правила ограничават творческите способности. Тази
дейност подпомага генерирането на нови идеи и показва колко по-лесно е това, когато се
премахнат обичайните ограничения.
Метод
За да постигнете максимални резултати трябва да следвате точно правилата.
1.
Съберете колектива и намерете два до три часа време, в коего да не бъдете
обезпокоявани.
2. Определете темата, по която смятате, че са нужни промени и творчески способности.
Ако не ви идва нищо на ум, използвайте общата тема "начини за подобряване на
колективната работа".
3. Започнете, като обясните, че при упражнението ще се използва метода на мозъчната
атака, коего означава, че всеки е напълно свободен да предлага идеи. Пояснете, че
всички идеи, независимо колко абсурдни и налудничави изглеждат, ще са от полза. и
не трябва да се обсъждат; когаго е предложена една, продьлжавайте със следващата.
4. Поставеге табло с правилата, за да ги напомня по време на упражнението.
5. Когато всички разберат правилата, започнете упражнението, като запишете избраната
тема с големи букви върху таблото, например така:

ТЕМА
Начини за подобряване на колективната работа
6. Работете върху тази тема в продължение на около 40 минута и направете списък (без
обсъждане или забележки) на всички предложени идеи.
7. Разделете колектива на две подгрупи и помолете всяка от групите да разпредели
идеите в следните три категории:
А - важни и приложими Б - възможни
В - без стойност. Отделете за това около един

ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”
Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№15, тел./факс: 032/ 62 83 74 e-mail: center@centerbg.org, www.centerbg.org

час.
8. Помолете всяка от подгрупите да изброи върху един лист хартия всички идеи от
категория 'А', на друг тези от 'Б' и на трети - от категория 'В'.
9.

Помолете всеки поотделно да разгледа списъците 'А' и да избере двете идеи, които
според него могат най-много да допринесат за подобряване на работата. Срещу всяка
избрана идея слагайте отметка.
10 Вземете три идеи с най-много събрани отметки и помол ете всяка от под-групите да
подбере от тях тази, която им се струва най-важна. След това всяка подгрупа трябва
да състави писмен план за осъществяването на избраната идея.
11. След шест седмпци цялата група се събира отново, за да дискутнра как върви
изпълненпето на този план и да предприеме, ако е необходимо, някакви действия.
12. Когато тези идеи се изпълнят успешно, подгрупите мннават на следващите. Също така
могат да се съставят колективи за осъществяване на проектите.
Забележки и варианти
1. Тазн проста техника би могла да се пзменя, за да се пригоди към почти всяка ситуация.
2. Тя показва колко лесно могат да се генернрат идеи, когато няма страх от цензур иране.

13. Упражнение по откритост на колектива
Цел
• Ефективността на колектива може да бъде повишена чрез по-голяма откритост и прямост
на неговите членове. Тази дейност помага на членовете на колектива да бъдат поотворени един към друг чрез детайлно изследване на теми, свързани с работата.
Метод
1. Участннцпте трябва да бъдат поканени да се разделят по двойки, за предпо-читане
състоящи се от хора, които не се познават добре.
2. Те трябва да намерят удобно и усамотено място и да се ръководят от следннте правила:
(а) Редувайте се да задавате въпроснте, дадени на следващата стран1ша в произволен ред.
(б) Задавайте само тези въпроси, на които сам бнхте отговорили.
(в) Всеки от участниците може да отклонява зададени му въпроси.
(г) Могат да бъдат задавани помощни въпроси, за да се доуточнят, ако е необходимо,
отговорите.
(д) Двамата участници трябва да се съгласят да пазят отговорите в тайна. (е) Въпроси
могат да се задават повече от един път.
Забележки и варианта
1. Дейността може да се използва и по тройки или в групови упражнения.
2. Тя е подобна по концепция на Дейност 23 "Упражнение по близост", като темите са посвързани с работата и по-малко лични.
ВЪПРОСИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ЗАДАВАТ В ПРОИЗВОЛЕН РЕД
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Доволен ли си от сегашната си работа?
Ефективна ли е работата ти?
Каква, според теб, е следващата стьпка в твоята кариера.
Кои твои слабости ти пречат да работнш?
Кои са, според теб, основните ти силни черти? В кон области най-вече имаш
нужда от усъвършенстване?
Какви принципни постижения гониш в момента в работата си?
Къде се виждаш след десет години?
Какво мислиш, е мнението ми за теб?
Какво мислиш за мен?
Опиши своите различии отговорности.
Какво беше първоначалното ти впечатление, когато се видяхме за първи път?
Промени ли се това впечатление оттогава?
Как реагнраш на натиск?
Доставя ли ти удоволствие тази дейност?
Какви бариерн виждаш пред своя напредък?
С кого си най-близък в колектива?
Защо смяташ, че е така?
Доколко си отдаден на колектива?
С какво основно допринасяш в колектива?
Имаш ли добра обратна връзка с останалите от колектива?
Мислиш ли, че аз съм неискрен?
Има ли нещо в мен, коего да те озадачава?
Опиши начина на държане на колектива спрямо мен?
Как смяташ гледат на нашия колектив останалите в организацията?

Преди завършване на двйността, всеки трябва да отговори на следните въпроси:
1.
2.

Как можем по-добре да си помагаме в нашата работа?
Как по друг начин можем заедно да повишим ефективността на нашия
колектив?

14. Срещи за преглед и оценка
Цел
• Всеки колектив е нужно постоянно да мисли за това, което трябва да бъде направено и
как да бъдат постигнати най-добри резултати. Създаването на практика на редовно
поставяне на цели и преглед на положението често помага на членовете на колектива да
работят по-ефективно Освен това, намерението е да се даде на всеки служител точна
представа за това, как компанията оценява неговия принос и да позволи на
всички.засегнати да разберат какво трябва да се направи, за да се подобри работата.
Специално внимание се отделя на това, какво трябва да научи човек. за да отговори подобре на бъдещи изисквания
Метод
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Начинът, по който се прави преглед н оценка обикновено варира В някои по-големи
организации са въведени официални схеми за оценка, конто включват усилията на цялата
организация, голяма доза планиране и добре разработена система, свързана с много
писмена работа. На тези схеми са посветени много книга и статии и всеки, който желае да
въведе този по-официален начин трябва да се консултира с тях. Тази дейност е
предназначена за ръководители или началници на групи, които желаят да възприемат един
по-неформален подход за преглед и оценка и да използват основните принципи по
относително по-малко структуриран начин. За да направите това, следвайте тези прости
основни правила:
1. Основно дейността се състои в среща или серия от срещи между двама или повече хора,
по време на които те разглеждат миналото и се стремят да се учат от опита и, по този
начин, да се усъвършенстват за в бъдеще.
2. Трябва да помислите за такива неща, като:
(а) интервала между срещите;
(б) кои ще бъдат включени в схемата;
(в) основата, върху която ще се провежда прегледа;
(г) дали схемата няма да влезе в конфликт с други установени практики.
3. Наложително е да имате съдействието на всички, които ще участват в схемата и
първото нещо, което трябва да направите е да обясните намеренията си.

4.

В началния етап трябва да решите дали желаете да записвате свързаното с оценката.
Често е полезно да разполагате със "сферите на постижения" в писмен вид и да
използвате тези записки като основа на следващ преглед.
5. Една от слабостите на много схеми за прегледи и оценка е, че те се концентрират върху
личността, вместо върху действията. Личността трябва да бъде засягана, само ако е
бариера за добрата работа. Затова е необходимо да се съгласува с всеки поотделно
постиженията и начина на работа, които се очакват от него като 'отправна точка' и
това съгласуване да се потвърждава при всяка среща.
6. Трябва винаги да се има в предвид, че процесът на преглед и оценка е двупосочен.
Убеждавайте се винаги, че човекът, когото обсъждате, оценява своите резултати по
съгласуваните сфери на постижения така, както и вие самият. По този начин е повероятно хората да открият своите слабости и потребности от усъвършенстване II
съответно, да бъдат по-склонни на действия Повечето хора оценяват, когато другите
има кажат дали се справят добре или зле и тази част от схемата може да се направи
по-удобна, ако се помолят хората поотделно да се самооценят. преди вие да
коментирате.
7. Помнете, че останалите също могат да имат правилни н ценни наблюдения относно
действията на даден човек. Винаги искайте техните мнения, ако това може да
помогне за съставянето на по-точна оценка, но винаги трябва да предупреждавате
оценявания човек за това което правите.
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8.

Помнете, че крайният резултат на всеки подход за преглед и оценка е действие съгласуване и редовно преглеждане на целите на усъвършенстването и организиране
н провеждане на дейности по усъвършенстването.
Забележки и варианти
1. Този неформален подход за преглед и оценка предлага на ръководителя или началника
на група възможността за по-обективно оценяване на индивидуалните потребности от
развитие на членовете на колектива. Той, също така, позволява отделните личности да
се включат в процеса на определяне на неговите собствени (на ръководителя) нужди
от развитие. Това не трябва да бъде ритуал, който се извършва веднъж годишно, за да
се зарадва отдела "кадри". Той може да варира по честота на провеждане и метод, за
да отговори най-точно на вашите нужди и тези на вашия персонал.
2. Подходът е особено полезен, когато:
(а) отделните личности искат да си изяснят каква е тяхната стойност за организацията;
(б) хората се нуждаят от ясно разбиране на възможностите за напредък в кариерата в
рамките на организацията;
(в) липсва достатъчно развитие.

15. Оживяване на събранията
Цел
• Често обичайните събрания стават отегчителни и безинтересни и хората не могат да
допринесат това, на което са способни. Тази дейност целп да увелпчи активността на
всички участници в обичайните събрания.
Метод
1. Изберете редовно събрание което се нуждае да бъде оживено.
2. Откажете се от обичайните правила за провеждане на събранието; не приготвяйте
писмен дневен ред н не определяйте кой къде да седне.
3.
Направете върху табло списък на това, което искате да обсъждате. Помолете
останалите да допълнят списъка. Решете заедно в какъв порядък ще дискутирате
точките от списъка.
4. Ако времето е малко, решете групово кога да приключите н, ако е необходимо, задайте
ограничения във времето за всяка точка5. Отделете десет минути в края, за да отговорните на следните въпроси:
(а) По какво си прилича и по какво се отличава днешното събрание от предишните?
(б) Научихме ли нещо, което трябва да направи.м следващия път?
Забележки и варианти
1. Тази проста техника може да оживи и най-скучното и официално събрание.
2. Не забравяйте да приложите наученото при своето следващо събрание.
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16. Колко сте добър като “треньор”
Цел
• Да позволи на тези, които ръководят колективи да оценят своите становипозиции и
начини на действне относно усъвършенстването на другите посредством 'треннране'.
Дейността дава, също така, ценни насоки за уменията и поведението, което се изисква от
един добър 'треньор'.
Метод
1. Попълнете въпросника на следващата страница, отговаряйки честно. като избирате
една от предложените възможности за всеки въпрос.
2. Проверете резултата си, използвайки таблицата за проверка на резултатите
Забележка
Естественото продължение на тази дейност е 17: "Да бъдете по-добър като 'треньор'".
КАК СЕ ОЦЕНЯВАТЕ КАТО ТРЕНЬОР'
1. През един нормален месец вие отделяте поне два часа
от времето си
за
усъвършенстване поотделно на всеки от хората си?
(а) Рядко или никога.
(б) От време на време, когато се стекат обстоятелствата.
(в) Опитвам се упорито и обикновено успявам.
(г) Винаги отделям повече от два часа за трениране.
2. Правите ли следното:
(а) Планирате предварително специфични 'треньорски задачи' или
възможности
за
обучаване на своя персонал?
(б) Следите за ситуации, които можете да използвате за треньорски цели?
(в) Позволявате на своя персонал да се учи от опита, който се натрупва естествено в
процеса на работа?
(г) Съзнателно създавате трениращи ситуации - дори с цената на някакво временно
намаление на оперативната натовареност?
3. Кой върши повечето от вашата работа, когато сте отпуск или сте вън от офиса?
(а) Винаги някои поема спешните работи, останалите могат да почакат.
(б) Вашият шеф.
(в) Вашият персонал.
(г) Никой. Ако работата трябва да се свърши правилно, само вие можете да го направите затова вие се справяте с нея, когато се върнете.
4.
Ако справянето на определен човек от вашия персонал с дадена задача показва
наличието на слабост в някаква област, в която вие самия имате голям опит, ще
бъдете ли склонен да:
(а) му кажете точно какво да прави и да осигурите някой да го следи отблизо следващия
път?
(б) Избягвате да му възлагате за в бъдеще такъв тип работа?
(в) Ще го изпратите на курс?
(г) Давате му някаква друга подобна задача, молите го периодично да докладва как се
справя с нея и преглеждате и обсъждате неговите проблеми, ако възникнат такива?
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5.

Ако човек от вашия персонал дойде и ви попита какво трябва да направи по даден
проблем, възникнал във връзка с поставена му задача, бихте ли:
(а) му казали да дойде след няколко дни, когато имате време да мислите върху това?
(б) Казвате му учтиво, че това е негова работа и той трябва да намери отговор, а не вие?
(в) Казвате му какво трябва да прави?
(г) Питате го какво би предложил той да се направи и как?
ТАБЛИЦА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО ВИ КАТО “ТРНЬОР”
Оценяване
1. а б в
1 2 3

г
4

Вашите резултати
____________

2. а б
4 2

в
1

г
3

____________

3. а б
3 1

в
4

г
2

____________

4. а б
3 1

в
2

г
4

____________

5. а б
3 2

в
1

г
4

____________
Общо

____________

А сега оценете резултатите си:
0-10 вие наистина трябва да работите здраво, за да подобрите “треньорските” си умения.
11-16 вие сте почти на границата да бъдете добър “треньор”.
12-13 вие трябва да споделите уменията си с останалите, за да станат и те по-добри
“треньори”

17. Да бъдете по-добър като “треньор”
Цел
• Ръководителят трябва да играе важна роля за развитието на своя колектив действайки
като 'треньор' или съветник
Метод
Помислете върху следващите насоки относно "тренирането":
1.
Основно "тренирането" е процес на поставяне на задачи, следене на напредъка,
повгледа им и натрупване на опит при изпълнението им. Всяка от тези очевидно прости
стъпки изисква по-детайлно обяснение.
Поставяне на задачи
(а) Всяка задача трябва да има за цел да учи на нещо.
(б) Всяка задача трябва да отговаря на способностите, опита и потребности-те от развитие
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на учещия се.
(в) Всяка задача трябва да може да се следи, например, чрез срокове, доклади, събиране на
информация.
Следене на напредъка
(а) Срещайте се редовно, за да обсъждате напредъка.
(б) Опитвайте се да избягвате даването на отговори (ако ги знаете); позволете на учещия се
да ги открие сам. Задавайте въпроси като: "Как смяташ?" или "Какво би предложил?".
Преглед и натрупване на опит от изпълнение на задачите
(а) Направете преглед, когато задачата е завършена.
(б) Проведете задълбочен анализ, например:
Защо това се получи добре?
Как може да се подобри още?
Какво тръгна погрешно?
Как можеше да се избегне това?
Какво трябва да направим следващия път?
2. Изискваните умения са тези, присъщи на всеки ефективен ръководител:
(а)
Да е в състояние да слуша внимателно.
(б)
Да подкрепя учещия се по всяко време
(в)
Да помага на учещия се да анализира собствените си слабости и
силни страни
(г)
Да поставя ясни и постижими цели
(е)
Да усеща чувствата и потребностите на другите.
3. Планирайте да подобрите 'треньорските' си способности чрез попълване на плана за
действие, даден на следващата страница.
Забележка
Полезно въведение в тази дейност е 16 "Колко съм добър като 'треньор'?".
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ТРЕНИРАНЕ Име/длъжност на учещия се:
1.
Възможности: Какви промени искате да постигнете?
2.
Цели: Как ще разберете, че промяната е извършена?
3.
Разпределяне на времето: Колко време ще отнеме завършването й?
4.
Тактика: Какви специфични дейности/методи ще се използват?
5.
Следене: Как п кога ще следите напредъка?
Проверете следното:
(а) Важни ли са целите на тренирането и за двама ви?
(б) Дават ли предложените методи разумни шансове за успех?
(в) Разполагате ли с подходящи средства за осъществяване на плана?

18. Консултиране за подобряване на заучаването
Цел
• Тази дейност дава възможност на двама колеги да си помагат взаимно в определяне п
справяне с техните лични потребности от усъвършенстване.
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Метод
Помолете колега, които също иска да се усъвършенства да ви помогне в тази дейност, като
работи заедно с вас върху стъпките, дадени на следващите страници.
1. Всеки от двамата попълва въпросника чрез отбелязване на мястото по скалата, което
според него отговаря на положението му.
(а) Аз имам ясни лични цели
в ученето.

Нямам ясни цели в ученето

(б) Аз знам как да
задоволя нуждите си от
учение.

Не знам как да задоволя
нуждите си от учение

(в) Познавам хора,
които могат да ми помогнат.

Не зная кой може да ми
помогне

(г) Уча използвайки главно
умствени процеси.

Уча главно от опит

(д) Интересувам се най-вече
от собственото си
развитие

По съм загрижен за
подобряването на работата,

(е) Имам нужда да увелича
знанията си.

Нямам нужда от повече
познания

(ж) Има нужда да
подобря уменията си за
работа с хора

Доста съм добър в работата
с хора

(з) Искам другите да ми
казват какво е нужно да уча.

Мога сам да определя
нуждите си от учение.

ДАННИ ЗА ДРУГИЯ УЧЕЩ СЕ
2. Тази стъпка трябва да бъде изпълнена от двамата. Първо отделете най-малко десет
минути за обсъждане на двата набора от отговори, с цел да определите за себе си
характерните особености на ученето на другия човек. Попълнете таблицата,
използвайки стила на учене на другия. Следвайки този път, избройте пет начина, по
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които другия би могъл да напредне и развие способността си да учи.
Яснота на целите:
Увереност в задоволяването на потребностите:
Използване на помощ и насоки:

1 Умствени/практически методи на учене:
Лично развитие/Развитие на работата:
Нужди от познания:
Нужди от умения:
Зависимост от другите:

3. Изпълнете тази стъпка или поотделно, или двамата заедно.
Избройте какво смятате да правите, за да напреднете активно със самообучението,
използвайки следващата таблица за насока.
Дейност

Как?

Кога?

19 Стил на ръководство
Цел
• Да позволи на участниците да изследват собствените си схващания за хората използвайки
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модела от Теорията Х н У на Макгрегър.
• Да даде обратна връзка на ръководителя относно това, как другите възприемат стила му
на ръководство.
• Да стимулира общо дискутиране на стила на ръководство.
Метод
1.
Участниците се поканват да попълнят поотделно таблицата "Моите възгледи за
хората".
2. Помощникът дава кратко обяснение на модела на Макгрегър от Теоршгга. Х и У.
3. Помощникът поканва участниците да оценят резултатите си по таблиците "Моите
възгледи за хората", използвайки ключа за оценка така, че всеки участник би
трябвало да има между 0 и 45 точки. Колкото е по-близо резултатът до 0, толкова
ориентацията е повече към Теорията X, а ако клони ким 45, то ориентацията е към
Теорията У.
4. Помощникът чертае скала от 0 до 45 върху голямо табло, поканва участниците да
съобщят поотделно своите резултати и отбелязва инициалите им върху съответната
позиция по скалата (вж. примерната скала на стр. 60).
5. Всеки участник получава мненията на останалите относно това, доколко и как неговият
резултат оказва влияние върху ежедневната му работа.
6. Помощникът повежда дискусия на базата на дадените на стр. 61 "Дискусионни теми".
Забележки и варианти
1. Тази дейност се провежда най-добре с група от хора, които нормално работят заедно.
2. Тя е преднамерено директна и конфронтираща и често поражда сцени на всеобщо
веселие, когато хората разкрият своите резултати.
3. Има много други подобни дейности, разработени около модела Х и У на Макгрегьр.
МОИТЕ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ХОРАТА

Следващите твърдения, представят мненията, които хората обикновено имат за другите по
отношение на работата. Помислете за момент върху всяка двойка твърдения и отбележете
по съответната скала мястото, което отговаря на вашето мнение.
А. Хората по принцип са
мързеливи
Б Хората търсят само собствената
изгода
В Крайните наказания имат лош
ефект
Г Хората се интересуват най-вече
от работата си
Д Повечето хора са честни
Е Хората по принцип
са хитри и лукави
Ж Дисциплината и
контролът дават
най-добри
резултати
3 Хората не мислят за
благото на организацията

Хората се радват на работата и
постиженията
Хората споделят 1штересите на
другите
Наказанията дават резултат
Хората нямат интерес към това,
което работят
Хората основно са нечестни
Повечето хора са открити в
отношенията си с другите
Хората откликват най-добре
когато им се даде свобода на
действие
Хората се грижат за благото на
организацията
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Е Хората не обичат
отговорностите

Хората се радват на
отговорността
ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Оценете всяка двойка твърдения в съответствие с позицията по скалата, която сте
маркирали. Направете това както следва:
А

1

2 3 4 5

Резултат _______________

Б

1

2 3 4 5

_______________

В

1

2 3 4 5

_______________

Г

1

2 3 4 5

_______________

Д

1

2 3 4 5

_______________

Е

1

2 3 4 5

_______________

Ж

1

2 3 4 5

_______________

З

1

2 3 4 5

_______________

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ

1.
2.
3.
4.
5.

Колко важна според вас е гъвкавостта в стила на ръководство?
До каква степен е необходимо да се адаптира стила на ръководство при работа с
различни групи и колективи?
Плашеше ли ви нещо в тази дейност?
До каква степен сте съгласни с твърдението, че стила на ръководство според Теорията
У дава по-добри резултати?
Желателно ли е да се стремим към оранизационен 'стил на ръководство'?

20. Обсъждане на ценностите
Цел
• Да улесни обсъждането на "ценностните проблеми", които обикновено занимават
работещите колективи. Често хората са склонни да дискутират фактите, но не обичат да
обсъждат проблеми, свързани с ценностната им система, чувствата и емоциите.
Метод
Помощникът поканва групи от по четири до осем човека да дискутират какви ще бъдат
техните позиции, ако са въвлечени в някоя от следните ситуации.
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ВЪПРОСНИК ЗА ДИСКУСИЯ
1. Вие сте открили, че ваш близък приятел фалшифицира сумите за дребни разходи в друг
отдел.
2.

Вие сте помолени от своя шеф да скриете от ревизорите информация, която може да
навреди на колектива ви.

3. Организацията е сменила политиката си да не наема хора над 50 г., което е в конфликт
с вашите дълбоко установени схващания.
4. От вас се иска да уволните човек заради постоянни отсъствия от работа. но вие знаете,
че те се дължат на трагични обстоятелства в семейството.
5. Вие сте отговорник за консултациите с представителите на профсъюза. Организацията
има отворена и честна политика на отношения с профсъюзите. но вие искрено
вярвате. че това е вредно.
6. Вие сте загубили вяра в организацията и нейните цели, но от друга страна смятате, че
не бихте си намерили друга работа с такова възнаграждение.
7. Вие стоите на твърда позиция по отношение на безопасността на работниците и знаете,
че организацията значително намалява средствата за обезопасяване на работещите в
стремежа си за по-високи печалби.
8. Друг ръководител ви е доверил, че ще напуска след три месеца. Вие знаете, че неговото
присъствие е решаващо за бъдещите планове на вашия собствен колектив и, че
старшето ръководство трябва да бъде уведомено веднага.
Забележка
Дейност 26 "Спасяване в пещерата" е друг начин за започване на дискусия относно
ценностните проблеми.

21. Потребности от развитие на членовете на
колектива
Цел
• В края на краищата, хората трябва сами да са отговорни за собственото си развитие
Организациите могат да създават възможности за лично усъвършенстване и обучение, но
хората трябва да се възползват от тях. Ако членовете на колектива имат намерение да се
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почувстват отговорни за собственото си развитие, те трябва да бъдат включени в
определянето на собствените им нужди от усъвършенстване и трябва да предприемат
необходимите стъпки за подпомагане на това усъвършенстване. Тази дейност е
създадена да помогне на членовете на колектива да направят това.
Метод
1. Всеки член на колектива попълва копие от бланката за нуждите от развитие. дадена на
следващата страница2. След това той (тя) я обсъжда заедно с този който би му(й) бил най-полезен. Това може
да бъде колега, приятел, съпруг, съпруга, специалист по личностно развитие, или
неговият (нейният) шеф.
Забележки и варианти
1. Тази дейност лесно може да бъде укрупнена за създаване на схеми за оценка.
2. Тя може да бъде използвана да се хвърли бърз поглед върху нуждите от личностно
развитие в даден колектив 11ли организация
3. Особено полезна, когато участниците трябва да почувстват, че контролират дейността
по усъвършенстването.
4. Резултатите могат да се съберат за формиране на основа на колективен или групов
план.

НУЖДИ ОТ РАЗВИТИЕ
1.
Име:
2.
Позиция в организацията:
3. Какви са основните дейността, които извършвате? Опитайте се да ги изброите по реда
на важността им.
4. Очаквате ли някакви значителни промени в някоя от тези дейности през следващата
година?
5. Кои особености на вашата работа сега ви създават най-много проблеми?
6.
В кон области смятате, че можете най-много да допринесете за повишаване
резултатите на колектива
7. В кон насоки смятате, че трябва да се развивате като личност? Какви познания биха ви
помогнали:
(а) да посрещате предизвикателствата и промените, изброени в т.4;
(б) да се справяте с проблемите, изброени в т.5;
(в) да допринесете повече за повишаване резултатите на колектива;
(г) да се развивате като личност?

8.

Кой от тези методи на обучение би бил най-подходящ за вас? Подредете ги по '
приоритет, поставяйки 1 срещу най-подходящия и т.н., до 12 срещу най-малко
подходящия.
1 Образователен курс за ръководители в бизнес школа
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2 Кратки, свързани с работата курсове/семинари
3 Посещения на други компании и т.н.
4 Четене
5 Вътрешни курсове, провеждани в момента
6 'Трениране' от друг ръководител
7 'Трениране' от други
8 Дискусии с колеги
9 Участие в проекти/планиран опит
10 Преместване в друга секция или на друга дейност
11 Курсове по управление на човешките взаимоотношения
12 Семинар, базиран на практически действия
9. Направете предложение за задоволяване на нуждите си от развитие, установявайки
свои собствени цели п предпочитан метод на обучение.
10. От какви средства или от кои хора ще имате нужда. за да изпълните предложението си?
11. Какви стъпки трябва да предприемете. за да превърнете предложението в действие?

22. Кой сте вие?
Цели
• Да развие взаимоотношения като подготовка за работа
върху
по-дълбоки
проблеми.
• Да се практикуват умения за слушане.
Метод
1. Помолете групата да се раздели на двойки, в които партньорите да се интервюират
един друг, за да открият 'кон' е другият човек. Участниците трябва да се опитат да
разберат не само професията на другия човек и неговите работни занимания. но и
какво е семейството му, културните му забавления, хобито и т.н. Отделете 20 минути
за този етап (10 минути за всяко интервю).
2. След този етап, кажете на участниците да докладват така. сякаш те са другият човек.
Един начин да се подпомогне това упражнение е, А да застане зад Б (който е седнал)
и да говори в първо лице единствено число, използвайки информацията, получена от
интервюто
3. Поведете дискусия относно извършеното, задавайки въпроси като:
(а) Колко внимателно слушахте?
(б) Щяхте л11 да слушате по-внимателно, ако знаехте, че ще следва втория етап.
(в) Как се чувствахте на мястото на другия човек?
(г) Как се справи вашият партньор със слушането и обратната връзка?
(д) Как се справихте, описвайки себе си на вашия партньор?
Забележки и варианти
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1. За да улесни разбирането на процеса, помощникът може да демонстрира първия етап.
2. Важно е да не разкривате какъв ще е вторият етап преди завършването на първия.
3. Тя е особено полезна като дейност за 'размразяване на климата' в началото на обучение
и при групи, които не са се срещали преди.
4. Когато се използва като начало на обучение двойките трябва да се интервюират за
очакванията си от обучението. Помощникът трябва да изобрази графично тази
информация през време на втория етап и да я използва, за да следи прогреса през времето
на обучението.

23. Упражнение по близост
Цели
Повечето работни взаимоотношения са на доста повърхностно ниво. Тази дейност е
създадена, за да ни помогне да опознаем по-добре другите. Нейните специфични цели са:
• Да се изживее само разкриване на личността;
• Да ускори процеса на сближаване в колектива;
• Да стимулира разговори на забранени теми;
• Да развие истинността на взаимоотношенията в колектива
Метод
1. За провеждането на дейността са нужни приблизително час и половина, както и
усамотено място, където двойките да могат да разговарят насаме, без да си пречат
една на друга.
2. Помощникът започва упражнението с кратко въведение относно само разкриването II
изграждането на доверие, което може да се вземе от "Градивните блокове на
ефективната работа" в Ръководството по усъвършенстване на колективи \\ обяснява
целта на тази дейност.
3. Членовете на колектива се разделят по двойки, за предпочитане от хора, които се
познават най-малко.
4. Обясняват се 'насоките относно упражнението по близост', дават се основните правила
и се раздават формите за попълване.
5. Двойките се срещат за около час, съблюдавайки насоките и основните правила,
6. По избор, помощникът може да свика следващо събиране на цялата група, за да се
дискутира постигнатото.

Забележки и варианти
1. Много хора смятат, че степента на откровеност, която е нужна за тази дейност е
неприемлива или нежелателна, особено в работната среда. Затова всеки
индивидуално трябва да реши дали да участва и помощниците трябва да убедят
хората, че нищо не ги заплашва ако се оттеглят. Това упражнение може за кратко
време да създаде увеличаване на откритостта във взаимоотношенията между хората

ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”
Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№15, тел./факс: 032/ 62 83 74 e-mail: center@centerbg.org, www.centerbg.org

и, ако се разшири, между колективите.
2. Където времето и физическите условията позволяват, и дейността се използва като част
от обучение по усъвършенстване на колектива, по-продуктивна атмосфера би се
получила като се поканят участниците да напуснат официалната обстановка на
обучението и да излязат да се разхождат навън, докато говорят.
3.
По избор, участниците могат да бъдат поканени да задават свои допълнителни
въпроси.
НАСОКИ ЗА УПРАЖНЕНИЕТО ПО БЛИЗОСТ

През времето, отделено за тази дейност вие трябва да задавате въпроси на партньора си от
списъка на следващата страница. Въпросите се различават по степен на интимност и вие
може би ще поискате да започнете с по-малко интимните. Един от вас трябва да се
престраши да започне в началото. Следвайте дадените по-долу основни правила изцяло.
1. Разговорът с вашия партньор трябва да бъде изцяло доверителен.
2. Всички въпроси, които задавате трябва да са такива, че вие сам да сте готов да им
отговорите.
3. Можете да отклоните всеки от въпросите, зададени от партньора ви.
4. Можете да се оттеглите от дейността във всеки даден момент, ако желаете това.
ВЪПРОСИ ЗА УПРАЖНЕНИЕТО ПО БЛИЗОСТ
Как се казваш?
Какъв е любимият ти цвят?
Разведен ли си? А твоите родители? Замислял ли си се някога за развод?
Колко си богат?
Доколко са важни парите за теб?
Какво те привлича най-вече у представителите на противоположния пол?
Какво смяташ е най-непривлекателно у теб?
Коя черта от своя външен вид смяташ за най-привличаща противоположния пол?
Кое те отегчава най-бързо?
Към коя главна политическа партия или линия се причисляваш?
По какъв начин се причисляваш към тази линия?
Как се отнасяш към междурасовите бракове и връзки?
Какво те активира най-бързо?
Какъв според теб е главния ти дефект като личност?
Вярваш ли, че други хора са имали свръхестествени преживявания?
Имаш ли проблеми със здравето? Какви са те?
С.мяташ ли, че е трябвало да бъдеш арестуван за нещо?
Имал ли си някога-свръхестествени преживявания?
Бил ли си някога арестуван или глобяван за нарушаване на закона?
Имал ли си някога омъжена любовница?
Правил ли си някога извънбрачен секс?
Как се отнасяш към хора, които живеят заедно, без да са женени?
Коя е най-сериозната лъжа, която си казвал?
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В детството си лъгал ли си някога някого от родителите си за сериозни неща?
Мамил ли си по време на изпити?
Какво смяташ за най-срамно от миналото си?
Имаш ли частна медицинска осигуровка?
Какво е любимото ти хоби или забавление?
Какъв е източникът та на доходи?
Доколко е важна религията за теб?
Вярваш ли в Бога?
Добър ли си в спорта?
Какво смяташ за позицията на жените в обществото?
Как би могъл да подобриш домашната си обстановка?
В какви дейности най-много обичаше да участваш в училище?
Какво мислиш за плача в присъствието на друга хора?
За какво най-много са ти се карали и са те наказвали като малък?
В какво имаш най-голяма нужда от помощ и подкрепа?
Какви са амбициите ти в кариерата?
Какво мислиш за имиграцията в тази страна?
Какво чувстваш спрямо мен?
Какъв е предметьт най-честите ти фантазии?
Какво мислиш за нудизма?
За какво е била най-сериозната кавга, в която си участвал?
Какво те натъжава?
Какво би направил, за да подобриш веднага живота си?
Коя е любимата ти радио или телевизионна програма?
За колко интелигентен се смяташ?
Кой е бил най-големият провал в живота ти?
Има ли лична черта, с която се гордееш? Коя е тя?
Вярваш ли в живота след смъртта?
На кой човек в твоя живот най би се отзовал и как?
Какво най-малко ти се дискутира в момента?
Какви храни обичаш?
Какви храни не обичаш?
Смяташ ли, че на жените може да им се разреши да раждат в къщи?
Има ли някой, който би искал да се увлича по теб? Кой? (Назовете име)
Към кого изпитваш най-голямо съжаление?
Кои от чувствата си смяташ, че контролираш най-трудно?
На какви теми (ако има такива) си готов да вземеш участие в улични демонстрации?
Имал ли си някога желание да убиеш някого?
Опитвал ли си се някога да се самоубиеш?
За какво се е налагало да ходиш на доктор през миналата година?
Кого най-много би ти се искало да манипулираш?
Обичаш ли да манипулираш или направляваш хората?
Пушиш ли марихуана и употребяваш ли някакъв друг наркотик?
Колко пьти си се напивал?
Какво е отношението ти към псуването?
Пиеш ли прекалено алкохол?
С кого искаш най-много да бъдеш точно сега?
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Кои асоциации най не одобряваш?
На кои асоциации и клубове си член?
Кого не харесваш в твоя колектив?
Ако можеш да бъдеш на мястото на някого другиго около теб, кой ще е той?
Ако можеше да си избереш ново име, какво щеше да е то?
Занимавал ли си се някога с хомосексуализъм?
Какво е основното ти оплакване от твоя колектив?
Имаш ли някакви опасения за някого от твоя колектива?

24. Закон за движение по пътищата - дейност за
търсене на консенсус
Цели
• Да се изучава дейността по търсене на консенсус и обмен на информация в група.
• Да се подчертаят разликите в резултатите от индивидуалното и групово взимане на
решения.
• Да се изучат особеностите на ефективната работа в група.
Метод
1. В тази дейност могат да участват произволен брой групи от по 5-8 човека. Нужното
време е приблизително час п половина
2. Помощникът раздава листовете с въпроси (вж. следващата страница) и листо-вете за
индивидуалните отговори на всеки от участниците.
3. Дават се 15 минути за попълване на отговорните. Участниците не трябва да дискутират
въпросите или отговорите и трябва да работят поотделно.
4. Събира се цялата група. за да попълни листа за групови отговори. Колкото се може подълго групата трябва да дискутира възможните отговори и да постигне консенсус
относно всеки от тях. Трябва да се избягва гласуването. Този етап продължава
тридесет минути.
5. Помощникът раздава листа с примерните отговори и се изчисляват индивидуалните и
групови резултати.
6. Листа с резултатите се раздава и попълва от всяка от групите.
7.
Помощникът повежда дискусия в групата относно резултатите от дейността,
наблягайки особено на проблемите, изброени в листа за преглед. За този етап са
нужни най-малко 30 минути.
Забележки и варианти
1. Може да се използват наблюдатели и да се чуят техните забележки по време на
последния етап.
2. Може да се ръководят няколко групи едновременно и после да сравнят резултатите.
3. Помощниците могат сами да си съставят списък с въпроси от Закона за движение по
пътищата.
ВЪПРОСИ

1. И-ма четири случая, когато е разрешено изпреварването от ляво. Кои са те?
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2.
Какви, според Закон за движение по пътищата, са общите минимални спирачни
разстояния върху суха пътна настилка?
(а) При 30 мили в час
(б) При 70 мили в час
3. В кои часове на денонощието е забранена употреба на звуков сигнал
в
населени
райони?
4. Избройте четири категории хора или превозни средства които са лишени от право да се
движат по автомагистрала.
5. Начертайте или опишете пътния знак "Забранено изпреварването".
6. Опишете символа, използван за МПС, превозващи отровни вещества.
7. Опишете символа, използван за указване п прелез без бариера.
8. Колко трябва да е дълъг товарен камион, за да използва заден знак "Извън габаритен
товар"?
9. Какво означава единична жълта линия по края на пътното платно.
10 Какъв е знакът за "Болница"?

Въпроси
1 (а)
(б)
(в)
(г)

ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОТГОВОРИ
Отговори

Резултати

ТАБЛИЦА ЗА ГРУПОВИ ОТГОВОРИ
Отговори

Резултат

2 (а)
(б)
3
4 (а)
(б)
(в)
(г)
5
6
7
8
9
10

Въпроси
1 (а)
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(б)
(в)
(г)
2 (а)
(б)
3
4 (а)
(б)
(в)
(г)
5
6
7
8
9
10

ЛИСТ С ПРИМЕРНИ ОТГОВОРИ

(Отговорите се базират на публикувания през 1978г. Закон за движението по пътищата,
променен 1987г.)
Въпрос 1
(а) Когато шофьорът отпред сигнализира намерението си да завие
надясно.
(б) Когато смятате да завивате наляво на кръстовище.
(в) Когато движението е бавно в редица и движението на платното вдясно
от вас е по-бавно.
(г) На еднопосочни улици.
Въпрос 2
(а) 75 фута
(б) 315фута
Въпрос 3
от 22.30 до 7.00
Въпрос 4
Всеки четири от следните категории:
пешеходци
учещи се шофьори
колоездачи
мотоциклети под 50 куб.см.
инвалидни колички (някои)
селскостопански машини
превозни средства с жива тяга
бавнодвижещи се превозни средства със свръх товар
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Въпрос 5 Червена окръжност с черна кола отляво и червена кола отдясно Въпрос 6 Череп и
кръстосани кости, и думата "Отровно" на ромбовиден фон Въпрос 7 Локомотив в червен
триъгълник Въпрос 8 13 метра
Въпрос 9 Забранено изчакването през четири или повече дни от седмицата Въпрос 10
Голямо бяло Н и думата БОЛНИЦА върху син квадрат.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Въпрос
1
1 точка за всеки правилен отговор.
Въпрос
2
по 3 точки за всеки правилен отговор.
по 1 точка за всеки отговор, ако отклонението е до 10% от верния
отговор.
Въпрос
3
1 точка за правилен отговор.
Въпрос
4
по 1 точка за всеки правилен отговор (максимум 4 точки).
Въпрос
5
1 точка за правилен отговор.
Въпрос
6 1 точка за правилен отговор.
Въпрос
7 1 точка за правилен отговор
Въпрос
8 2 точки за правилен отговор.
1 точка, ако отговора е в границите до 10% от верния. Въпрос 9 1 точка за правилен
отговор Въпрос
10 1 точка за правнлен отговор.
ТАБЛИЦА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Трябва да се попълни по една таблица за всяка група преди прегледа.
1 Групов резултат
2 Среден индивидуален резултат
3 Разлика между 1 и 2
4 Най-добър индивидуален резултат
5 Разлика между 1 и 4
6 Най слаб резултат
7 Разлика между 1 и 6
ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГЛЕД

Трябва да обсъдите следните теми:
1. Разлика между груповия резултат и среден индивидуален резултат.
2. Разлика между груповия резултат п най-добрия индивидуален резултат.
3. Разлика между груповия резултат и най-слабия индивидуален резултат.
4. Степента в която бяха използвани груповите ресурси за постигане на консенсус.
5. Как се упражняваше лидерството в рамките на групата?
6. Доколко бе оползотворено времето?

25. Слуша ли колективът?
Цел
'Има такива, които слушат и такива, които чакат да вземат думата.' Много от дейностите,
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свързани с подпомагане развитието на групите изискват високо ниво на умение за
слушане. Някои хора естествено го притежават, докато други почти не. На някои хора им е
трудно да осъзнаят важността на изслушването. Тази дейност подпомага развиването на
това умение. Тя може да се превърне в отплащаща се, разкриваща и, в някои случаи,
забавна дейност.
Метод
1. Тази дейност най добре се провежда като самостоятелно упражнение, но може да бъде
и част от обичайни събирания на колектива.
2. Разделете участниците на малки групи от по четири пет човека и им задайте спорна
тема за дискутиране, като например:
(а) забрана за разхождане на кучета в обществени паркове;
(б) определяне на местата за паркиране;
(в) заслугите срещу старшинството при определяне на повишението;
(г) жените като ръководители:
(д) задължително религиозно обучение в училищата
Особено полезно е ако можете да разпределите различните известни гледни точки в
различните групи.
3. Поискайте от групите да постигнат общи съгласувани мнения II препоръки. Задайте им
строго ограничение във времето, да кажем 30 минути
4. Към края на времето помолете всеки участник да обобщи гледната точка на всички
останали участници на отделни листове хартия.
5. Дайте на всеки листовете, отнасящи се до неговата/нейната гледна точка, за да бъдат
оценени резултатите (устно или писмено) относно точност и пълнота.
6. В открит разговор дискутирайте следното:
(а) уменията, необходими за слушане;
(б) уменията, нужни за възпроизвеждане на даден аргумент;
(в) уменията, нужни за застъпване на непопулярно мнение.
7.
Ако е възможно, повторете упражнението, избирайки друга тема, за да дадете
възможност на участниците да практикуват дискутираните умения.
Забележка и вариант
Може да се поканят групите да дискутират свои собствени теми.

26. Спасяване в пещерата
Цели
• Да се изучават 'ценностите' при групово взимане на решения.
• Да се практикува поведение на търсене на консенсус.
Метод
1. Произволен брой групи от по 4-7 участници могат да бъдат ръководени едновременно..
2. Помощникът раздава копие от брифинг-листа за спасяването в пещерата на всеки от
участниците, заедно с листа с личните данни на доброволците

ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”
Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№15, тел./факс: 032/ 62 83 74 e-mail: center@centerbg.org, www.centerbg.org

3. Дават се пет минути за асимилиране на информацията и 45 минутни за обсъждане.
4. В края на периода се попълва по един лист за подреждане от всяка група я се дава на
помощника
5. Всеки участник попълва лист за обзор на дейността по спасяването.
6. Помощникът повежда дискусия на основата на попълнените обзорни листове
Забележки и варианти
1. Може да се въведат и допълнителни действащи лица
2. Може да се използват наблюдатели. които после да участват в дискусията в края на
упражнението.
3. Някои членове на групи може да не пожелаят да участват в дейността по етични
причини. Участието трябва да е доброволно.

БРИФИНГ -ЛИСТ ЗА СПАСЯВАНЕТО В ПЕЩЕРАТА
Вашата група е помолена да играе ролята на комитет за управление на изследвания, който
финансира проекти, изучаващи човешкото поведение в ограничени пространства.
Вие сте били извикани на спешна среща, тъй като при един от експериментите се е
случило нещастие.
Шест доброволци са били блокирани в система от пещери в отдалечена част на страната и
разполагат само с радиовръзка с изследователската база на входа на пещерата.
Намерението е било те да прекарат четири дни под земята, но са били хваната в капан от
падащи скали и покачващо се ниво на водите.
Единственият наличен спасителен отряд ви съобщава, че освобождаването им ще бъде
изключително трудно и само един човек може да бъде освобождаван на час с
екипировката, с която разполагат. Има вероятност покачващите се води да погълнат някои
от доброволците, преди да успеят да ги спасят.
Доброволците съзнават тежкото положение, в което са изпаднали. Те са се свързали с
изследователската база по радиовръзката и са казали, че не желаят да вземат решение за
последователността в която да бъдат изваждани. Според правилата на изследователския
проект, отговорността за взимане на това решение сега лежи върху вашия комитет.
Животоспасяващата екипировка ще пристегне след петдесет минути на входа на пещерата
п вие трябва да уведомите екипа за последователността на изваждане на хората като
попълните листа за подреждане.
Единствената информация с която разполагате е взета от досиетата на проекта и е
копирана върху листовете с личните данни на доброволците. Можете да използвате всички
критерии. конто, според вас. ще са подходящи при вземането на решение
Доброволец 1: Хелън
Хелън е на 34 години и е домакиня. Тя има четири деца на възраст между 7 месеца и 8
години. Нейните хобита са пързалянето със ски и готвенето. Тя живее в хубава къща в
Глочестър и е родена в Англия. Знае се, че тя има скрита любовна и сексуална връзка с
друг от доброволците (Оуен).
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Доброволец 2: Тозо
Тозо е на 19 години и е студентка по социология в Университета в Кееле. Тя е дъщеря на
заможни японци, живеещи в Токио. Нейният баща е индустриалец и е национален
авторитет в традиционния японски театър на пантомимата. Тозо е неомъжена, но има
ухажори с благороден .произход, понеже е изключително привлекателна. Тя наскоро е
участвала в документален телевизионен филм за японските жени и подреждането на цветя.
Добровлец 3: Жобе
Жобе е на 41 години и е роден в Централна Африка. Той е министър на религията и е
посветил цел11я си живот на социалното и политическо развитие на африканските народи.
Жобе е член на Комунистическата партия и е ходил няколко пъти до СССР през
последните години. Той е женен и има единадесет деца, на възраст между 6 и 19 години.
Неговото хоби е да свири в джазов оркестър.
Доброволец 4: Оуен
Оуен е неженен н е 27 годишен. Като офицер той е прекарал част от службата си в Северна
Ирландм, където, като агент под прикритие, той е обезвредил бойна група на ИРА и е
получ11л специално отличие След завръщането си в цивилния живот той е бил несигурен
и пиенето се превърнало за него в постоянен проблем. Понастоящем той е водач на
младежки групи за приключешм, отдавайки много от енергията в помощ на младите хора и
ръководенето на групи от пещерняци. Той се развлича с поправяне и каране на
състезателни коли. Живее в Брекън, Южен Уелс.
Доброволец 5: Пол
Пол е 45 години и е разведен от 6 години. Неговата бивша жена има нов щастлив брак. Той
е роден в Шотландия, но сега живее в Ричмонд, Сърн. Пол работа като учен-изследовател
в медицината. в болницата Хамърсмит н е световна величина в областта на лекуването на
хидрофобиите. Напоследък той е разработил евтин метод за самолечение. Много от
неговите изследователски данни са още в работните му бележници За нещастие, Пол е
изпитал някои емоционални затруднения през по-следните години и два пъти е бил
осъждан за ексхибиционизъм Последният случай е бил преди 11 месеца. Негови хобита са
класическата музика, операта и ветроходството.
Доброволец 6: Едуард
Едуард е 59 годишен и е роден и живял в Барнсли през по-голямата част то живота си. Той
е главен директор на фабрика, произвеждаща гумени ремъци за машини. Фабриката има 71
работници и служители. Той е известен в местното общество и член на съвета на
франкмасоните н консерваторите Той е женен с две деца, които са задомени и са
напуснали Барнслн. Едуард наскоро се е върнал от Полша, където лично е допринесъл за
сключването на договор за доставка на голямо количество машинни ремъци за петгодишен
период. Ако се подпише този договор, това означава работа за още 25 човека. Хобитата на
Едуард включват събиране на антични оръжия и той смята да напише книга за
въоръженията през Гражданската война, когато се пенсионира. Той също така е запалянко
по крикета.
ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА
Ред на спасяването
Име
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
ЛИСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
1.
Какви бяха принципните критерии, използвани при подреждането
доброволците?
2.
Доколко съвпаднаха вашите критерии с тези на групата?
3.
Доколко добре се чувствахте, докато взимахте такъв вид решение?
4.
Какви видове поведение помогна-ха на групата да стигне до решение?
5.
Какви видове поведение пречеха на групата да стигне до решение?

на

27. Първоначален преглед
Цел
• Тази дейност е разработена да осигури информация за това, как членовете на колектива
гледат на него, която да служи в подготовката на по-нататьчни действия.
Метод
Тази техника е най-полезна за колективи, в които хората постоянно работят заедно и
желаят да предприемат нещо, за да увеличат своята ефективност. По-късно могат да бъдат
използвани и други обичайни методи за преглед като "Самопреценка на колектива" и
"Преглед на процеса".
1. Помолете всеки участник да попълни анонимно въпросника за първоначален преглед.
След попълването листовете се събират и предават на определен човек, който
сортира различните резултати н изчислява средните стойности относно положението
на колектива според неговите членове н относно желаното му състояние
2. Когато се усредни и оформи графично информацията, се организира среша на която
колективът разисква заключената, съдържащи се в данните За тази среща трябва да се
отделят поне два часа.
3. След това колективът решава какви стъпки трябва да се предприемат за подобряване
начина му на работа. (Могат да се използват и други дейности в помощ на този етап.)
Забележки и варианти
1. Въпросникът -може да бъде попълван н на събрания от целия колектив
2. Могат да бъдат помолени и външни хора да го попълнят, за да се види и друга гледна
точка.
3. Вместо да 'усреднява' резултатите, групата може да се опита да постигне консенсус и
тази дейност може да бъде 'преработена' от само себе си, за да даде допълнителни
знания.
4.
Както много други дейности, тя може да бъде използвана за основа на бъдещи
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действия, както и за въведение в дейностите по укрепване на колектива или като
постоянна проверка за напредъка на колектива.

ВЪПРОСНИК ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕГЛЕД
На цифровите скали по-долу отбелязвайте с Н настоящото положение и с Ж -желаното
положение над числата, които най-добре представят: (а) - как виждате вие колектива и (б) как бихте желали да го видите.
Обективност
Обективни ли сме по начина, по който се залавяме с нещата?
Никога не сме
обективни
Информация
Никога не получаваме и
използваме необходимата информация
Организация
Организацията ни
никога не отговаря на
задачите, които трябва
да извършваме
Взимане на решения
Методите ни за взимане на решения винаги са
неподходящи
Участие
Участието винаги е
минимално
Ръководство
Никога не сме имали
подходящо ръководство
Откритост
Мненията никога не се
изразяват открито
Използване на времето
Никога не оползотворяваме времето си
Удоволствие
Никога не изпитваме
удоволствие от работата си.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Винаги сме обективни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Винаги получаваме и
използваме цялата
нужна информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организацията ни
напълно отговаря на
задачите, които трябва
да извършваме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всички участват изцяло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нашето ръководство
винаги е на високо ниво

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мненията винаги се
изразяват открито

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. Дилемата на затворниците
Цели

Ние винаги взимаме
решения по найподходящия начин

Винаги използваме
пълноценно времето си
Винаги изпитваме удоволствие от работата си
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Често ние повече мислим как да победим, отколкото как да постигнем оптимален резултат.
Тази добре изпробвана дейност е разработена за следните цели:
• Да изследва степента на доверие между членовете на колектива и ефектите 'от измама на
доверието върху членовете на колектива.
• Да демонстрира ефектите от конкурирането между колективите
• Да демонстрира потенциалните предимства на подхода на сьтрудничество при решаване
на проблемите
• Да демонстрира необходимостта от поставянето на цел при извършване на някаква
дейност.
Метод
1. Нужни са два отбора с по не повече от 8 участника всеки
2. Трябва да се осигури достатъчно място, за да могат да двата отбора се срещнат, без да
се прекъсват или пречат един на друг. В центъра на стаята се слагат два стола един
срещу друг за представителите на отборите.
3.
Помощникът обяснява, че групата ще участва в С11мулаш1я на стара техника,
използвана при разпити на затворници (като внимателно избягва да дискутира целите
на дейността). Разпитващият разделя затворници, които са подозирани, че работят
заедно и казва на единия, че другият си е признал и, че ако и той си признае, това ще
облекчи положението им. Дилемата на затворника е, че той може да признае когато
не трябва, или да не признае, когато наистина трябва.
4. Сформират се двата отбора, дават им се имена и се разполагат разделени . един от друг.
Инструктират се да не комуникират по никакъв начин помежду си, устно или не устно,
освен когато им се каже от помощника.

5.

Раздават се листовете за събиране на точките на всички участници. Помощникът
обяснява, че ще има десет кръга за избор, като Червеният отбор избира А или В, а
Синият отбор изб1гра между Х и У.

При:
АХ - Двата отбора печелят по 6 точки
АУ - Червеният отбор губи 6 точки, Синият печели 6 точки
ВХ - Червеният отбор печели 6 точки, Синият отбор губи 6 точки
ВУ - Двата отбора губят по 3 точки.
6. Започва първи кръг, като двата отбора имат по три минути във всеки кръг за взимане
на решение. Помощникът ги инструктира да не записват своите решения, докато не
се даде сигнал за това, за да е сигурно, че отборите не взимат прибързани решения.
7. Изборът на двата отбора за първия кръг се обявява н резултатът от кръга се съгласува.
Вторият и третия кръг протичат по същия начин.
8. Четвъртият кръг се обявява като специален, при който точките се удвояват. Отборите
се инструктират да изпратят по един представител в центъра, за да разговорят преди
започването на кръга- След три минутни на консултации двамата се завръщат при
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отборите си и четвъртият кръг започва. Точките от този кръг се удвояват.
9. Кръгове 5-8 протичат като първите три кръга.
10. Кръг 9 се обявява за специален, като точките се вдигат на квадрат. Представителите се
срещат за три минути н след това отборите се събират за пет минути. По сигнал на
помощника те маркират своя избор н след това двата избора се обявяват. Броя точки,
които получава всеки от отборните за този етап се повдига на квадрат.
11. Кръг 10 се провежда като кръг 9. Точките от него се повдигат на квадрат
12. Цялата група се събота, за да анализира преживяното. Обявява се крайния резултат за
всеки от отборите и сумата от двата резултата се изчислява и сравнява с максималния
възможен резултат (126 точки). Помощникът може да поведе дискусия за ефектите от
високото и ниско доверие в междуличностните отношения, ситуациите на печалбазагуба н относно относителните предимства на сътрудничеството срещу
конкурирането.
Забележки и варианти
1. За тази дейност е нужен приблизително един час.
2.
Тъй като процедурата е донякъде усложнена, би било полезно да се каже на
участниците, че те няма да разберат напълно процеса, докато не изиграят няколко
кръга3. Може да се съберат пари от участниците и да се използват като награда, за да се
повиши конкурирането.

ЛИСТОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТОЧКИТЕ (ДИЛЕМА НА ЗАТВОРНИКА)
Оценяване
Син отбор
X
+3
+3

-6
-6

+6

Y

+6

-3
-3
А

Червен отбор Б
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Кръг

Минути

Избор
Червен

Син

Резултат с натрупване
Червен
Син

1
2
3
4*

3
3
3
3(за представителите)
3(за отборите)
5
3
6
3
7
3
8
3
9**
3 (за представителите) 5
(за отборите)
10**
3 (за представителите) 5
(за отборите)
* точките от този кръг се удвояват
** точките от този кръг се повдигат на квадрат

29. Обелискът Зин
Цели
• Да се изследва процеса на обмен на информация между колективите.
• Да се изучат въпросите, свързани с лидерството,
сътрудничеството и конфликтите.
Метод
1. Помощникът раздава листа с инструкции за групата (на следващата страница) на всеки
участник поотделно.
2. Картите с информация се разпределят произволно между членовете на групата.
3. Колективът изпълнява задачата.
4. Помощникът започва преглед на извършеното, използвайки листа за преглед и, ако е
необходимо, листа с отговора и обосновката му.
5. Приблизително 25 минути са нужни за завършване на дейността, плюс допълнително
време за преглед.
6. Могат да участват групи от 5-8 човека.
Забележки и варианти
1. Произволен брой групи могат да бъдат ръководени едновременно.
2. Участниците може да попьлнят листа за преглед индивидуално преди да се мине към
групово обсъждане.
3. Може да се добави допълнителна ненужна информация, за да се усложни задачата,
4. Може да се използват наблюдатели.
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В древния град Атлантис бил изграден голям четириъгълен обелиск в чест на богинята
Тина, наречен Зин.
Изграждането отнело по-малко от две седмици и вашата задача е да определите в кой ден
от седмицата то е било завършено. Вие можете да споделяте информацията, която имате
върху своите карта, но нямате право да ги показвате на другите участници.
Карти с информация
Картите трябва да бъдат изготвени с размери около 50 мм х 75 мм, като всяка от
тях съдържа следните късове информация:
Основната единица за време в Атлантис е денят.
Денят в Атлантис е разделен на шлибове и понкове.
Дължината на Зин е 50 фута.
Височината на Зин е 100 фута.
Ширината на Зин е 10 фута.
Зин е изграден от каменни блокове.
Всеки блок е с големина един кубичен фут.
Първият ден на седмицата в Атлантис се нарича Аквадей.
Вторият ден на седмицата в Атлантпс се нарича Нептиминус.
Третият ден на седмицата в Атлантис се нарича Шаркдей.
Четвъртия ден на седмицата в Атлантас се нарича Мърмейддеи.
Петият ден на седмицата в Атлантис се нарича Дейдолдръм.
Седмицата в Атлантис се състои от пет дни.
Работния ден се състои от 9 шлиба.
Всеки работник си почива през време на работния ден общо 16 понка.
Всеки шлиб има 8 понка.
Всеки работник поставя по 150 блока за един шлиб.
По всяко време когато се работи, на мястото на строежа има бригада от 9 човека.
Един човек от всяка бригада има религиозни задължения и не поставя блокове.
През Дейдолдръм не се работи.
Какво е Кюбит?
Кюбитьт е куб със страна 1 мегалнтпчен ярд.
Работи ли се в неделя?
С коя страна нагоре стои Зин.
Зеленият цвят има специално религиозно значение през Мърмейддей.
Всяка бригада включва по две жени.
Работата започва през първия ден на Атлантнската седмица.
Само една бригада работи по изграждането на Зин.

ЛИСТ ЗА ПРЕГЛЕД
1.
Кои действия помогнаха на групата да изпълни задачата?
2.
Кои действия пречеха на групата да изпълни задачата?
3.
Как се прояви лидерството в групата?
4.
Кой взимаше най-дейно участие?
5.
Кой участваше най-малко?
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6.
7.

Какво чувствахте докато течеше изпълнението на задачата?
Какви предложения бихте направили за подобряване действията на колектива?

ОТГОВОР И ОБОСНОВКА
Отговорът е Нептиминус.
Обосновка
1. Размерите на Зин означават, че той съдържа 1500 м3 материал.
2. Блоковете са по 300 мм3 ,т.е. нужни са 50 000 блока.
3. Има седем работни шлиба в един ден.
4. Всеки работник поставя 150 блока за шлиб, затова на ден му се събират 1050 блока.
5. Работят 8 работника, което прави 8400 блока на ден.
6. Следователно 50000-ния блок е поставен на шестия работен ден.
7. Тъй като през Дейдолдръм не се работни, шестият работен ден е Нептиминус.

30. Детелина
Цел
• Да даде възможност на колективите да изучават използването на ресурсите и творческите
си способности. Могат да участват произволен брой отбори с по минимум 6 човека във
всеки.
Метод
1. Помощникът начертава тази форма на пода или на земята:

Фигурата трябва да покрива минимум 6 м2.
2. Обяснява се, че отборът трябва прави 'детелини' и, че помощникът ще ги заплаща на
определена цена.
Правила:
(а) Детелина се получава тогава всеки път, когато човек премине изцяло по фигурата.
(б) Във всяка област А, В, С л 0 трябва да има човек по всяко време.
(в) Броя участници във всяка от областите А, В, С и 0 трябва да е еднакъв.
3. Помощникът -трябва да записва всяка детелина, която направи някой от отборите.
4. Дейността започва, като се изисква от отборите да 'произведат' максимум детелини за
определено време.
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5. Ако отборите са два или повече, се играят няколко 'кръга', за да се мотивират хората да
мобилизират творческите си способности при използване на ресурсите и методите на
'производство'.
6.
Ако участва само един отбор, помощникът трябва да изисква нарастване на
резултатите.
7. Дава се една минута за планиране в началото и между всеки два кръга.
Забележки и варианти
1.
Тази дейност може да се провежда съвсем лесно навън и като такава, дава на
обучението възможност за промяна от по-обичайните дейности в стая.
2. Като 'физическа' дейност, тя може да се провежда преди обедната почивка или след нея
при едно целодневно обучение.
3. Тъй като конкурирането нараства или помощникът изисква все по-високи резултати,
създаването на методи за производство се увеличава.
4. За да се увеличи още състезателния характер, може да се предложат по-високи цени за
по-голямо производство и отборите да се разположат така, че да не се виждат взаимно.

31. Четирибуквени думи
Цел
• Да даде възможност на колектива да изучава някои от въпросите, свързани с
колективната работа при изпълняването на задача, която поставя все по-големи и поголеми изисквания
Метод
1. Нужен е набор от картончета или жетони с букви, конто се поставя на масата.
2. Помощникът обяснява, че целта е да се съставят максимален брой четирибуквени думи
с помощта на буквите, в рамките на една минута3. Дават се четири минути за планиране и след това играта започва.
4. Играят се следващи кръгове, като помощникът изисква 50, 100, 300 и 1000 процента
повишаване на продуктивността.
Забележки и варианти
1. В дейността могат да участват едновременно няколко отбора, превръщайки я по този
начин в състезание
2.
Действията могат да се оптимизират. В началото отборните често започват с
индивидуален подход, преминавайки след това на 'разделение на труда' като един става
'мислител', друг 'сортировач', трети 'сглобява' II т.н. С нараства-нето на изискванията за
продуктивност, започват да се използват все по-малко конвенционални методи , като напр.
разместване на две букви или заменянето им, за да се постигне бърз успех.

32. Колективни задачи
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Цел
• Да даде идеи за прости задачи, които колективът може да изпълни за кратко време и
които ще осигурят основа за преглед и учене от опит..
Метод
1.
Помощникът избира задача от списъка на следващата страница и дава време на
колектива да я изпълни.
2. Прави се преглед на действията, като се използва една от дейностите:
(а) "Преглед на процеса";
(б) "Критика";
(в) "Скала за оценка ефективността на колектива".
3. Във отделен всеки случай може да се назначи наблюдател на процеса, който също и да
следи общо за спазване на времето.
Забележка
Почти всяка задача, с която е запознат помощника може да бъде използвана Дейността
демонстрнра начпна, по който могат да се пзползват прости задачи като основа за
развитието на колектива.
Задача

Предложено
време
45 минути

Нужни материали

2 Планирайте най-добрия начин за извършване на сложно пътуване
чрез обществен транспорт, което включва повече от една страна,
избрани градове и предварително определени времена на престой
(помощникът ги определя)

45 минути

3 Определете парична сума за отделите в организацията или
отделните хора като награда за приноса им
4 Измислете нова игра, която да се играе с: (а) кръгла топка, (б) 12
пръчки, (в) 24 зара.
5 Композирайте и пзсвнрете музикален откъс, като пеете II
използвате максимален брой инструменти
6 Решете къде да разтоварите 1.0 куб. метра асфалтова настилка, за
да се използва максимално ако е дадено, че трябва да се полага на
5см слой.
7 Изиграйте добре позната пантомима или измислена история като
се използват най-добре възможностите на участниците.
8 Образувайте триизмерна групова фигура, колкото се може повисока, която да се задържи 2 минути (Няма изисквания фигурата
да е свободно-стояща или на нивото на земята, но това не трябва да
се обяснява при първоначалните инструкции.)

30 минути

Разписания на
железници,
авиокомпании,
автобусни линии,
карти, теле фон (по
избор) -Никакви

30 минути

Никакви

15 минути

Никакви

10 минути

Никакви

1 час

Каквото ви е под
ръка
Никакви

1 Планирайте изборна кампания, за да изберете един член на
групата за общински съветник.

15 минута

Бели картони,
моливи,
пастели,
телефонен
указател
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33. Подобряване конструктивността на
събранията
Цел
Събранията вероятно се разглеждат като главното проклятие на съвременния
организационен живот. Работата не е в това, че събранията са лошо нещо, а в това. че се
използват лошо. Тази дейност цели да покаже, че те могат да се подобрят и направят поконструктивни ако са налице следните характерни черти:
• Ясно предназначение и цели;
• Максимално включване на всички участници;
• Ясни и съгласувани процедури;
• Преглед на 'това, което става на събранието' (процеса) през редовни интервали.
Метод
1. Първият етап трябва да бъде определяне на предназначението и целите на събранието.
Понякога те изглеждат очевидни; понякога те са очевидни. Във всеки случаи,
препоръчително е да се провери дали всички участници са на-ясно по този въпрос. В
идеалния случай всички участници биха били съгласни с предназначението и целите,
но това не винаги е възможно. След като веднъж се е постигнала яснота, полезно е да
се покажат целите върху табло, за да се концентрира вниманието на участниците,
когато то започне да се отвлича2. Следващ11ят проблем е как да се постигнат тези цели. Всички участници трябва да
имат възможност да изложат своите мнения по въпроса. Това трябва да породи:
(а) дневния ред;
(б) процеса на вземане на решения;
(в) метода на ръководство, -който да се приложи;
(г) разпределението на времето по точките от дневния ред.
В някои случаи тези неща са решени предварително, но за по-голямо включване и
обвързване на участниците е от значение те да се изяснят с участието на всички в началото
на събранието.
3. Има няколко начина за въвличане на участниците като например:
(а) използването на въпроси с отворен край като "Какво предлагате вие?", "Как бихте се
справили с този проблем?"; те могат да се задават общо или на конкретни участници;
(б) разделяне за 10-15 минути по двойки или тройки, за да се обсъжда дадена точка от
дневния ред;
(в) ротация на председателството;
(г) да се помоли някой да подготви част от събранието предварително и да му се даде
възможност да ръководи тази част;
(д) да се помоли някой, който не участва достатъчно да обобщи дискусията на различни
етапи.
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Забележки и варианти
1. Дейността може да бъде разширена чрез включване на "Преглед на процеса" (37) или
"Самопреценка на колектива" (39).
2. Помислете и за "Оживяване на събранията" (15), "Мозъчна атака" (12) и "Слуша ли
колективът?" (25).

34. Позитивна и негативна обратна връзка
(странична преценка)
Цел
• Персоналната странична преценка на резултатите е характерна черта на много обучения
и дейности по укрепване на колективи. Често негативната странична оценка може да
бъде изключително плашеща и да доведе до поява на чувство за несигурност. Това може
да бъде избягнато чрез осигуряването на позитивна обратна връзка. която повишава
чувството за сигурност и самочувствието Тази дейност е предназначена да улесни
едновременно и положителната и негативната обратаа връзкаМетод
1.
Дейността трябва да се провежда с групи от хора, които имат някакъв опит в
колективната работа, т.е да се пр11ложп например при завършване на серия от
дейности по укрепване на колективи или в края на семинар по колективно развитие.
2. Трябва да се раздадат достатъчно количество листове за странична преценка (стр. 104),
за да има всеки участник по един лист за всеки член на групата.
3. Листовете се попълват и участниците се помолват да ги подпишат, но им се разрешава
и да не го правят, ако искат.
4. Попълнените листове се доставят в централна пощенска кутия II разпределят, така че
всеки да получи всички листове, отнасящи се до него или нея.
5. След обмисляне на съобщенията участниците са помолени да:
(а) да повдигнат въпроси за изясняване пред цялата група;
(б) да съобщят на групата за преценките, които са били най-полезни за тях.
Забележки и варианти
1. Тази дейност може да приключи на етап 4.
2. Съобщенията могат да се споделят по двойки, в рамките на групата или изобщо да не
се споделят.

3. Тази дейност е особено полезна:
(а) за възбуждане на чувство на топлота, след особено смущаващи дейности или такива,
които включват даване на негативни преценки от другите.
(б) в края на обучение, когато всеки да получи 'лично съобщение' от другите участници.
4. Дейността може, също така, да бъде използвана за да получи помощникът странични
преценки относно обучението.
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ЛИСТ ЗА СТРАНИЧНА ПРЕЦЕНКА
До:
Нещата, които намирам за най-ценни у вас са:
Вашите основни силни страни са:
Вашите най-успешни действия в тази група бяха:
Вашите принципни слабости са:
Видовете поведение, конто би трябвало да промените са:
От:

35. Подобряване на личните взаимоотношения
Цел
Понякога двама души, които трябва да работят заедно, постоянно са в конфликт.
Обикновено сме склонни да ги принудим да спрат да се карат. Този метод понякога върши
работа, но това не е техника за развитие, която може да бъде винаги препоръчвана, тъй
като най-често тя създава не друго, а големи главоболия. Тази дейност цели да доведе до
подобрение чрез:
• Уточняване на това, какво очаква всеки от другия;
• Изясняване къде тези очаквания са се разминали;
• Изясняване на това, как двамата могат да бъдат по-полезни един на друг.
Метод
1. Помолете двамата засегнати да съставят по три списъка.
(а) Нещата. които ценят в начина, по който са работили заедно.
(б) Нещата. които не харесат относно начина- по който са работили заедно.
(в) Нещата. които всеки смята. че ще бъдат в списъците на другия.
2.
Урежда се среща между двамата, на която се обсъждат подготвените списъци в
следния ред: двамата представят списък (а), двамата представят списък (б) II накрая
двамата представят списък (в). Полезно е помощникът да присъства на срещата.
3. На всеки етап помощникът спира всеки разговор, който не е точно насочен към
взаимно изясняване на гледните точка.
4. Двамата един след друг очертават някакви промени, които биха им помогнали да
подобрят взаимоотношенията си и разсъждават как биха могли да работят заедно за
осъществяването на тези промени.
5. Трябва да се направи и списък на позициите, по които не се е постигнало съгласие
между двамата. След това всеки е помолен да реши какво да се прави с тези позиции
или дали да не се отложат засега.
6. Помнете, че трябва да следвате тези етапи, за да сте сигурни че се провеждат както
трябва.
Забележка
Помощникът не е задължителен
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36. Да видим себе си така, както ни виждат
другите
Цели
• Да се преживее и демонстрира откритост във взаимоотношенията като черта на обучение
по укрепване на колектива.
• Да даде по-нататъшни данни за използване по време на обучението.
Метод
1. Формирайте синдикати, представляващи доколкото е възможно групите, работили
заедно през време на обучението.
2. Всеки синдикат отива в отделна стая и за двадесет минути приготвя следните табла:
(а) списък от прилагателни, описващи всеки от останалите синдикати;
(б) списък от прилагателни, описващи самите тях.
Трябва да се следват две правила: позволени са максимум 12 прилагателни на
списък и групата е отговорна за метода на изготвяне на списъка
3. Всеки С11нд11кат дава на всеки от останалите своя списък с прилагателни, отнасящи
се до него. След това всеки показва таблата които е получ11л, заедно с онова което
сам е изготвил за себе си.
4. След мълчаливо обсъждане на списъците за няколко минути синдикатът отделя 20
минути за да обобщи преживяването, фокусирайки вниманието си най-вече върху:
(а) разликата между списъците на другите синдикати;
(б) разликата между техния собствен списък и получените от другите синдикати;
(в) обхвата на 'положителните' и 'отрицателни' прилагателни;
(г) дали синдикатът е получил някаква обратна връзка, върху която би искал да работи по
време на обучението.
5. По избор синдикатите могат да разгледат взаимно списъците си и помощникът може да
поведе дискусия относно преживяното.
Забележки и варианти
1. Тази дейност ще извади на повърхността чувствата на един синдикат към друг и тези
данни могат да нанесат потенциална вреда. Ето защо използвайте дейността само ако:
(а) синдикатите са достатъчно 'силни', за да приемат данните и има вероятност те да са от
полза, или
(б) ще има допълнително време в процеса на обучението, когато да се работи върху
възникналите проблеми.
2. Отчитайки горните моменти, тази дейност може да се използва, за бързо разкриване на
проблеми между колективите, така че да може да се работи върху тях.

37. Преглед на процеса
Цел
• Прегледът на процеса е начин за изучаване на събрания или дейности с цел да се подобри
колективната работа. Ефективните колективи стават такива, когато се вглеждат в начина

ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”
Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№15, тел./факс: 032/ 62 83 74 e-mail: center@centerbg.org, www.centerbg.org

си на функциониране и когато се учат от преживяното.
Метод
1.
Дейността може да бъде използвана или при важно събрание, което посещавате
редовно или при някоя от дейностите, описвани тук. Много от тях са подходящи за
такъв преглед. Назначете един от членовете за наблюдател, който ще стон настрана и
мълчаливо ще наблюдава какво става.
2. Помощникът обяснява ролята на наблюдателя, която е да гледа какво става и в края на
упражнението да докладва на групата, така че всички да помислят върху поведението
сп. Това трябва да каже на колектива н отделните му членове нещо за самите тях и
как те се държат като група и ще помогне на колектива да модифицира за в бъдеще
начина по който работи През време на упражненпята, наблюдателят трябва особено
да следи за:
(а) Дали всеки разбира целта на групата?
(б) Дали се оползотворява пълноценно времето?
(в) Дали личните цели не са в конфликт с груповите?
(г) Избягва ли групата трудни или неприятни проблеми?
(д) Дали хората се изслушват взаимно?
(е) Дали дискусията работи с факти п достоверна ннформащ1я, или с мнения
и спекулации.
Той или тя трябва да помни. че да бъдеш наблюдател не означава, че имаш повече
способности или сила от другите и, че е възможно наблюденията да са неточни, особено
ако той/тя взема за пръв път участие в подобна дейност.
3. Наблюдателят не взима участие в дискусиите, но наблюдава внимателно какво става.
4. Прегледът на наблюдателя в края на събранието отнема приблизително половин час.
Първоначално, като насока трябва се използва списъка с въпроси за преглед на
процеса. Наблюдателят трябва да се опита да бъде максимално полезен, като опише
точно вместо да интерпретира каквото е видял.
Забележки и варианти
1. Може да се използват повече от един наблюдателен. Когато се използват дейности,
които изискват определен брой участници, промяна в броя на наблюдателите на
процеса може да осигури пълноценно участие на всички.
2. Когато се използва повече от един наблюдател, те трябва да се срещнат набързо, за да
споделят наблюденията си преди да докладват пред цялата група.
СПИСЪК С ВЪПРОСИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСА
Кой говореше най-много?
Кой говореше най-малко?
Доколко ясна бе целта на задачата? Бяха ли хората увлечени в нея?
Доколко хората се изслушваха един-друг?
Бяха ли предложени продуктивни идеи?
Какво се случи с продуктивните идеи?
Послужи ли събранието за решаване на спорните моменти?
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Кои действия помогнаха най-много на колектива?
Кои действия пречеха на колектива?
Доколко добре бе използвано времето?
Бяха ли повдигани и решавани трудни или неприятни въпроси?
Работеше ли колективът с факти, когато бе възможно?
Пречеха ли си индивидуалните цели?

38. Как взимаме решения
Цел
• Тази дейност е разработена, за да помогне на участниците да определят преобладаващия
начин по който се взимат решения чрез получаване на преценки от други хора и да
помогне на колектива да установи стил на взимане на решения, който да се употребява
най-често .
Метод
1. Раздава се на участниците листа с методите за взимане на решения (вж. следващата
страница).
2. Всеки член на колектива попълва този лист за личността. която се обсъжда в момента3. Резултатите за всеки човек се изчисляват и дискутират от колектива
Забележка и варианти
Може да се даде преценка на човека. чийто с-пш се разглежда като просто му се дадат
попълнените форми Това прави дейността по-малко конфронтираща и по-спокойна.
СТИЛ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Напишете името на оценявания човек на определеното за това място.
Всеки участник разполага с 10 точки, като всички трябва да бъдат използвани.
Разпределете своите точки между един или повече стилове, така че преобладаващият стил
да получи най-много точки. Нетипичните за този човек стилове не получават точки.
Име:
1. Ние вземаме решенията.
__________точки.
2. Той сам взима решенията.
___________точки.
3. Той иска мнението на другите, преди да реши.
________точки.
4. Той взема решения, заедно с избрани от него хора.
________точки.

39. Колективна самопреценка
Цел
* Да подпомогне ефективността на колектива. чрез преглед на действията му. Докато
прегледът на процеса включва използването на външен човек, самостоятелния преглед
може да се проведе и без такава помощ.
Метод
Всички членове на колектива вземат участие като дейността се извършва или през време
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на събрание или изпълнение на някаква задача, или след завършването им.
1.
Помощникът обяснява, че 'вътрешния' преглед е начин за подобряване
функционирането на колектива и, че за целта е нужна откритост, честност и известно
поемане на риск.
2. Всеки участник попълва листа "Самопреценка на колектива" за оценяване действията
на колектива по следните позиции:
Обективност
Ръководство
Информация
Откритост
Организация
Подкрепа
Вземане на решения
Използване на времето
Участие
Климат
3.
Колективът се опитва доколкото това е възможно, да постигне консенсус при
попълването на един следващ лист за преглед, който отразява мнението на
ВСИЧКИ.
4. Процесът може да бъде повтарян след по-нататъшни събирания или задачи. При много
развити колективи прегледът е част от начина им на живот
Забележки и варианти
1. Тази дейност е най-полезна когато се използва многократно.
2. Колективът може да обсъди дали въпросите са подходящи и, ако желае, да направи
промени.

КОЛЕКТИВНА САМОПРЕЦЕНКА
Означете с кръгче, числата които най-добре отразяват вашето мнение, за действия-та на
групата.
1. Обективност: Доколко бяхме наясно с предназначението и целите на задачата?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
неясни цели ясни цели
2. Информация: Как бе получена и използвана необходимата информация?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
зле
много добре
3. Организация: Подходяща ли бе организацията за тази задача?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
неподходяща подходяща
4. Бяха ли подходящи нашите техники на взимане на решения?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
неподходящи подходящи
5. Участваха ли всички напълно?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ниско участие
високо участие
6. Беше ли ръководството правилно прилагано?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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неправилно правилно
7. Бяха ли изразявани открито чувствата н мненията?
1
2
3
4
5
6
7
не бяха
бяха
8. Беше ли използвано добре времето?
1
2
3
4
5
6
7
не беше
беше
9. До каква степен ви бе приятно да работите с групата?
1
2
3
4
5
6
7
никак много

8

9

10

8

9

10

8

9

10

Мълчаливи форми
Цел
Да се изучава решаването на проблеми и техниките за комуникиране в рамките на
колектива, за да се приложи наученото в работна ситуация.
Метод 1.
Първо изгответе набор от форми. Те могат да бъдат направени от полутвърд картон II са
формират от четири квадрата, както е показано по-долу.

Всички парчета се разбъркват произволно и се поставят в четири плика, по четири парчета
във всеки.
Сформират се отбори от по четири човека п на всеки участник се дава по едни плик и
следните инструкции:
(а) Задачата на отбора е да образува четири квадрата от всичките 16 парчета картон.
(б) През време на дейността не се говори
(в) Картончетата могат да бъдат показвани на масата
(г) Можете само да си разменяте картончета.
След като се приключи помощникът повежда дискусии. използвайки следните ключови
въпроси:
(а) Какво научихме за лидерството?
(б) Какво научихме относно постигането на задачата?
(в) Как се чувствахте, когато не можехте да си кажете нещата които искахте?
(г) Какво помогна за постигането на целта?
(д) Какво от наученото можем да приложим в реалната си работа?
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Забележки и варианти
1. Обикновено е нужно помощникът да 'надзирава' за страстното спазване на правилата.
2. Две или повече групи могат да бъдат ръководени едновременно.
3. Могат да се използват наблюдатели на процеса.

Основна подготовка на събрание
Цел
• Често обичайните събрания следват строго определена форма, която пречи на
ефективността и желанието за участие Тази дейност е разработена. за да подчертае тези
от основните положения при провеждането на събрание, които имат нужда от
подобрение
Метод
1. Редовните участници в събранията се поканват да попълнят листа 'Преглед на нашето
събрание', като поставят число от 0 до 10 срещу всяко твърдение, според степента на
удовлетворение
При това 0 = Аз съм напълно неудовлетворен. 10 = Аз съм напълно удовлетворен.
2.
Листовете се сортират н представят пред събранието. Би трябвало да се обърне
внимание на:
(а) областта на най-голямо неудовлетворение:
(б) областта на най-голямо удовлетворение;
(в) общите резултати за всяка област;
(г) общите индивидуални резултати н т.н.
3. Колективът обсъжда в кон области би желал подобрение и решава как да промени
начина на подготовка. за да се постигне по-голямо удовлетворение.
Забележка
Процесът може да бъде повтарян, за да се провери дали новият начин на подготовка е бил
ефективен.
ПРЕГЛЕД НА НАШЕТО СЪБРАНИЕ
Оценка от 0 до 10
1.Събираме ли се достатъчно често?
2.Дълги ли са нашите събрания точно колкото трябва?
3.В подходящо време ли са нашите събрания?
4.Присъстват ли хората, конто трябва да са там?
5.Съставя ли се подходящ дневен ред?
6.Имаме ли необходимата информация?
7.Имаме ли ефективни процедури за вземане на решения?
8.Използваме ли както трябва външна помощ?
9.Подходяща ли е стаята ни за събрания?
10.Ръководи ли се събранието по правилен начин?
11.Използваме ли подходящи помощни средства?
12.Записваме ли по подходящ начин?
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13.Правим ли преглед на действията си?
14.Учим ли се от грешките си?
15.Подходяща ли е политиката ни относно председателството?
16.Задоволително ли е спазването на времето?
17.Има ли подходящи почивки?
18.Третират ли се по съответен начин потенциалните прекъсвания?
19.Нужни ли са нашите събрания?
20.Полезни ли са нашите събрания?
Общо

42 Взимане на решения
Цел
• Да позволи на ръководителя на колектива да изучи начина, по който членовете на
колектива възприемат взетите решения и да го сравни с начина, по-който те биха искали
да се взимат решения.
Метод
1.
Ръководителят на колектива прави въведение в дейността с кратко излагане на
четирите подхода за вземане на решения:
1. Аз взимам решения.
2. Аз търся различни мнения.
3. Аз взимам решения заедно с избрани от мен хора4. Колективът решава.
2. Участниците начертават два чет11р1гьгълника които представляват взетите решения.
След това те разделят първия съгласно това: "Как ние взимаме решения" и втория
съгласно това: "Как трябва да взимаме решения" (вж. примера на следващата
страница).
3. Ръководителят на колектива разсъждава върху завършените правоъгълници и повежда
дискусия с колектива относно стъпките, конто трябва да се предприемат, за да се
постигне по-голямо съответствие.
Забележки и варианти
1. Най-добре е да се използва анонимност, когато дейността се провежда от ръководителя
на колектива.
2. Външният помощник при всички случаи трябва да получи съгласието на ръководителя
на колектива за използването на тази дейност.
3. Може да се прави паралел между колективите като се използва тази дейност4. Възприятията на ръководителя могат да се сравнят със средното разпределяне на
мненията в колектива.

ПРИМЕР

100%
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Подход 1

Подход 1

Подход 2
Подход 3
Подход 4
Как вземаме решения

Подход 2
Подход 3
Подход 4
Как би трябвало да вземаме
решения.

0%

43. Пълен списък на комуникационните умения
Цел
• Да структурира прегледа на уменията за комуникация Да подпомогне фор\гулирането на
план за подобряване на комуннкационните умения.
Метод
1. Тази дейност може да бъде провеждана индивидуално, но е най-добре да се провежда
заедно с двама други.
2.
Би било добре да се дискутират резултатите заедно с един или двама души в
упражнение с отворен край. Произволен брой хора могат да участвуват в дейността3. Нужни са листове с Пълния списък на комуникационните умения (на другата страница)
II Анализ на списъка с комуникационните умения (стр. 127).
4. Участниците попълват отделно списъка: това трябва да отнеме около двадесет минус!.
5. Събират се двойки или тройки. за да обсъдят резултатите. Всеки сяда на 'горещ11я'
стол и описва резултатите от своя списък. Другите го карат да илюстрира с примери
описаните поведения и дават преценка. Отделете 1 час за този етап.
6. Попълва се колоната "Как мога да се усъвършенствам" в листа за анализ. Това отнема
около десет минути.
Признание
Тази дейност е базирана на подобна, описана в 50 Дейности за деблокиране на
комуникации.е в организацията отДейв Франсис (Гоуър, 1987).
ПЪЛЕН СПИСЪК НА УМЕНИЯТА ЗА КОМУНИКИРАНЕ
Този списък ви помага да оцените личните си умения за комуникация и да определите
областите, в конто се нуждаете от усъвършенстване. Обмислете различните ситуации във
вашата обичайна работа, които изискват да комуникирате с другите. Отговорете по всяка
позиция максимално честно.
1. Когато преминавате през списъка, слагайте отметка в съответната колона.
2. Попълнете празните места с допълнителни умения,- конто са важни за вас.
3. Върнете се върху списъка н оградете три или четири позиции от целия списък, в които
според вас ще е най-полезно да се усъвършенствате. Запишете тези позиции за
усъвършенстване в листа за анализ.
4. Дискутирайте изцяло резултатите с някого.
5. Попълнете колоната "Как мога да се усъвършенствам" на стр. 127.
Решаване на проблем

О.К.

Трябва да се
прави подобре или

Трябва да се
прави помалко
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повече
1. Задаване на въпроси за разкриване причините на
проблемите.
2. Привличане вниманието на другите върху
проблемите.
3. Искане на помощ, когато е необходимо.
4. Демонстриране на хладнокръвие, когато сте под
напрежение.
5. Съобщаване за това, колко е важно намирането на
решения на проблемите.
6. Обявяване на приоритетите за действие.
7. (Също така) ...
Ръководене на колектива/ите

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

8. Демонстрирам, че тук управлявам аз
9. Достатъчно чести събрания
10. Откриване на индивидуалните силни страни на
членовете на колектива
11. Наказване на поведение, което се отклонява от
нормите на колектива
12. Използване на ръководния ми статус за съкращаване
на дебати.
13. Адаптиране стила на ръководство към различните
способности на подчинените
14. Добро използване на времето за събрания
15. Изграждане на климат, където хората могат да кажат
това, което мислят
16. Извличане на принос от другите
17. Осигуряване на ясна определеност на действията.
18. Поддържане на дисциплина през време ; на
събранията.
19. Преглед на действията на групата- |
20. (Също така)... |

Установяване на цели/измерване на успеха

21. Ясно формулиране на целите
22. Изясняване на ограниченията във времето.
23. Осигуряване на измерваеми цели.
24. Проверка на това дали всички разбират по еднакъв
начин целите.
25. Намиране на начини за измерване на успеха26. (Също така) ...
Боравене с информацията
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27. Анализ на нуждите от информация.
28. Вслушване в идеите на другите.
29. Използване на табла за събиране на иден
30. Определяне на 'дупките' в информацията
31. Придаване на лесно разбираем формат на
информацията
32. Изясняване възможностите за избор на действия
33. Представяне на мои собствени идеи.
34. (Също така) ...
Взимане на решения

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

О.К.

Трябва да се

Трябва да се

35. Оценяване на възможностите за избор на действия
36. Оценяване на риска при различните подходи на
действие.
37. Изброяване на възможните изгоди при различните
подходи на действие.
38. Извършване на ясен избор между различните опции
за действие
39. Ясно съобщаване на решенията на тези конто ги
касае това.
40. Обясняване защо са взети тези решения
41. (Също така)...
Планиране

42. Осигуряване на това, другите да знаят какво трябва
да се върши.
43. Установяване на механизми за осигуряване на
координираност в действията
44. Съобщаване на основните елементи на задачите.
45. Използване на идеите на хората, за да се решат
задачите по най-добрия начин
46. Осигуряване на ясни планове.
47. Проверка на това, дали хората знаят как да действат
ако нещата не вървят.
48. (Също така ...)

Осъществяване

49. Установяване на механизми за следене на
изпълнението. 50. Координиране усилията на хората.
51. Продължаване напред, когато се появят затруднения.
52. Съобщаване навреме за промени в плана53. (Също така)...
Преглед за усъвършенстване
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прави подобре или
повече

прави помалко

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

О.К.

Трябва да се
прави подобре или
повече

Трябва да се
прави помалко

54. Преглед на хода на изпълнението сравнявайки с
плана.
55. Открито обсъждане на грешките
56. Намиране на идеи за усъвършенстване.
57. Преценки на резултатите на отделните хора
58. Градеж на базата на силните страни.
59. Поддържане на морала.
60. (Също така)...
Взаимоотношения с горните нива

61. Съревнование с равните ми по ранг.
62. Извършване на това, с което съм съгласен.
63. Подкрепяне на моя шеф.
64. Отстояване на правата пред висшето ръководство.
65. (Също така) ...
Общи умения за комуникиране

66. Подкрепа на другите в трудни моменти
67. Умело използване на техники за консултиране
68. Отнасяне към другите с уважение.
69. Да съм на разположение на другите.
70. Усещане на това, как се чувстват хората.
71. Отделяне на време за премисляне на моите
собствени умения.
72. Претенции да знам нещо, което не знам.
73. Търсене на съвет от другите
74. Усъвършенстване на собствените умееш за
комуникиране
75. (Също така) ...

АНАЛИЗ НА СПИСЪКА С КОМУНИКАЦИОННИТЕ УМЕНИЯ

Върнете се на списъка и оградете три позиции, за които смятате, че ще е най-полезно да
развивате на този етап. Запишете ги в долната таблица. След като сте дискутирали
резултатите от попълването на вашия списък с някой друг, запишете конкретни
предложения за усъвършенстване в крайната колона.
Номер
1.

Умения за
усъвършенстване

Как мога да се
усъвършенствам
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2.

3.

44. Анализ на състоянието на колектива
Цел
• Първата стъпка от процеса на укрепване на колектива е да се види къде се намира
колективът в момента. По-нататък е важно да се следи постигнатия напредък и да се
установи общо възприятие за това колко далеч е стигал колективът и какво е
състоянието на този етап.
Метод
1. Отделете време за събрание за анализ на състоянието на колектива и се опитате да
осигурите вниманието на хората да не се прекъсва от външна намеса. Най-добре е
това да се прави извън работно време или извън работното място. Всички членове на
колектива трябва да участват в процеса.
2. Използвайте листа за анализ на състоянието, даден на следващата страница, като
помолите всеки да го попълни индивидуално След това изобразете информацията
върху табло така, че всеки да може да я вижда.
3.
Дискутирайте по всяка от точките поне по петнадесет минути, опитвайки се да
постегнете консенсус по всяка от тях.
4.
Приложете метода на мозъчната атака, за да получите идеи за това, как да се
усъвършенствате преди да сте съставили план за действие (Вж. Дейност 12).
5. Повторете процеса след период от време, съгласуван с колектива като най-подходящ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЛИСТ ЗА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
Имаме ли напредък в нашата програма за развитие на колектива?
В какво се изразява този напредък?
Какви са нашите ключови силни страни?
Какво можем да направим, за да надграждаме върху тези силни страни?
Какви са нашите основни слабости?
Какво правим за подобряване на слабостите?
По кон въпроси трябва да работим повече?
По кон въпроси трябва -з:а работим по-малко?
Кон неща трябва да спрем да справим?
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10.

Какви неща трябва да започнем да правим?

45 Моята роля в колектива
Цел
• Да позволи на отделните членове на колектива да осмислят ролите, които играят в него и
да се определи кои от ролите могат да се подобрят и използват повече за увеличаване на
колективната ефективност.
Метод
Дванадесет роли е нужно да бъдат играни, за да бъдат повечето от колективите ефективни
Някои от членовете на колектива могат да играят много роли, друга само по една, но
повечето хора трябва да увеличат своя принос чрез развиване на възможности за играене
на допълнителни роли. Наистина ли изгледите за повишение могат да завесят от това.
1. Правейки справка с листа с резюмето на ролите от следващата страница, попълнете
листа "Роля в колектива - самооценка" на стр. 132.
2.
За да уточните н проверите резултатите, помолете тези от останалите които ви
познават добре, да попълнят за вас листа "Роля в колектива - оценка на колегите".
3. Сравнете резултатите и, ако е необходимо започнете обсъждане. за да разберете защо
ви възприемат по този начин колегите
4. Помислете върху начините на действие на хората там, където те са силни в своите
роли, а вие не сте и обмислете насоки в които можете да използвате вашите силни
страни. за да помогнете на останалите да се развиват.
5. Накрая попълнете "Роли в колектива - план за усъвършенстване".

Ръководител Оформя колектива
Открива силни страни и слабости
Определя приноси Следи
действията Свиква събрания Дава
структурираност Прави преглед на
нуждите на колектива
Посланик Развива външни
взаимоотношения Показва
загриженост относно външното
обкръжение Прави реклама на
колектива Изгражда мостове

Дипломат Подкрепя диплома-

РЕЗЮМЕ НА РОЛИТЕ
Предизвиквател Възприема
неконвенционални подходи Гледа
отначало Предизвиква възприетия
ред Дава неочакваното Човек на
идеите Предизвиква
самодоволството Осигурява
стимули Прави радикален преглед
Съдия Слуша Оценява
Размишлява Избягва да спори
Избягва да се застъпва Подкрепя
справедливостта Избягва да се
суети Действа логично Действа
прагматично Осигурява баланс
Проверява с ентусиазъм Търси
истината
Адаптиращ Запълва празнините

Експерт Осигурява експертни
познания Служи като експертсвидетел Дава професионална
гледна точка

Иноватор Използва въображението
си Предлага нови методи Оценява
идете Подхранва идеите Гради
върху идете на другите Посочва
възможности Трансформира
идеите в стратегии Занимава се със
сложни въпроси Осигурява
проницателност Осигурява
находчивост Дава логика
Подпомага разбирането
Вдигаш производителността С
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тичннте решения Има високо
влияние Добър в преговорите
Ориентира колектива Изгражда
обединение Подпомага консенсуса
Прагматичен Вижда пътища
напред
Качествен контрольор Проверява
ориентацията на производството
Свръхангажиран с качеството
Вдъхва високи стандарти Действа
като съвест на колектива Показва
загриженост за
взаимоотношенията

Сътрудничи Подпомага
взаимоотношенията Разбира от
всичко Избягва
предизвикателствата към приетия
ред Наблюдава Консервативен

лична мотивация
Свръхангажиран с производптелността и резултатите
"Задвижва" Изпреварва нормативи
Гони прогреса Показва голяма
отдаденост към задачите
Нетолерантен Дразнещ
Оказващ подкрепа Укрепва морала Правещ преглед Следи Прави
Улеснява хората Грижи се да има
преглед на действията Подкрепя
удовлетворение от работата
редовните прегледи Дава преценки
Разрешава спорове Стига до
Служи като "огледало" Следи за
корена на проблема Дава съвети
капани Ориентиран към процеса
Подкрепя Окуражава

РОЛЯ В КОЛЕКТИВА - ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА
Прегледайте дванадесетте роля, описани на предната страница и да подредете според
честотата с която играете всяка от тях1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Резюме
Силни роли

Слаби роли
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РОЛЯ В КОЛЕКТИВА - ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА ОТ КОЛЕГИТЕ
Правейки справка с таблицата с резюмето на ролите, класирайте според своето
мнение ролите, които този човек играе.
Сложете най-силната роля на първо място, най-слабата - на 12-то.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
В празното място по-долу запишете кои смятате, че ще бъде полезен за:
(а) Развиването на слабите роли.
(б) Да даде възможност на този човек да играе роля, която според вас ще са полезни за
колектива.

ПЛАН ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РОЛИТЕ В КОЛЕКТИВА
Роли, подлежащи на усъвършенстване
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Хора, които могат
да ми помогнат

Евентуални
наблюдатели
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Дейности, които трябва да се предприемат
Моите силни роли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Хора, на които мога да помогна

46
Изработване на колективен поглед
Цел
• Да позволи на колектива да си изработи поглед върху своята бъдеща
организираност и да проверя как този поглед комуникира с останалата част на
организацията
Метод
1. Тази дейност подпомага колектива в изработването на общ поглед-Колективът може да
бъде висш ръководен, оперативно звено или поделение.
2.
Дейността се провежда от ръководителя на колектива. който се запознава с
процедурата. преди да свика общо събрание на всички членове.
3.
Всеки участник получава копие от листа 'Предварителна информация относно
колективния поглед' (на следващата страница).
4. Целта на събранието е да формулира колективния поглед. Тематичните насоки! са
описани в листа с предварителната информация
5. Отделете поне половината за това събрание
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОЛЕКТИВНИЯ ПОГЛЕД
Погледът е описание на бъдещето на колектива, Той трябва да завладява въображението
така, че членовете на колектива да желаят да положат усилия да го превърнат в реалност.
Добрия 'поглед' би бил:
• основан на задълбочен анализ на настоящата ситуация, в която се намира колектива;
• базиран на пълно проучване на различните възможности за избор;
• отговор на желанията и предпочитанията на членовете на колектива;
• би съдържал оценка на мотив1гращите сили, движещи колектива напред;
• би бил постижим
Събранието може да се раздели на подгрупи, за да отговори на някои или всички въпроси,
преди цялото да се постигне общ консенсус по всички позиции.
1. С какво се гордее колективът?
2. От какво се срамува колективът?
3. Какво колективът върши наистина добре?
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4. Какво колективът не върши както трябва?
5. Как се възприема колектива от: други колективи?
• външния свят?
• висшето ръководство?
6. Какви нови изисквания ще възникнат спрямо колектива откъм:
• мястото на пазара?
• организацията?
• отделни членове на колектива?
7. От кого или от какво може да се учи колективът?
8. Какво трябва да подобри колективът?
9. Как трябва да се усъвършенства колективът?
10. Какво участие трябва да взима всеки поотделно и как ще се променя тази роля?
11. Как трябва да напредва колективът?
12. Кога колективът трябва да прави преглед на напредъка си?

47. Междугрупова обратна връзка
Цел
• Да развие отворена комуникация с другите колективи в организацията.
Метод
Тази дейност събира информация от другите колективи относно това как те виждат вашия
колектив. Тази информация се събира от проектна група.
1. Тяхната задача е "Да интервюират представители на други колективи в организацията,
за да разберат какво мислят те за тях. Трябва да приготвите доклад за старшото
ръководство с предложим за подобряване на нашия имидж между другите
колективи."
2. Не трябва да се включват всички колективи, а само тези с конто се подържат редовни
контакти като доставчици на стоки или услуги и получатели на стока или услуга.
3. На проектната група се дават насоки за това как да събира информация Членовете на
проектната група разработват разписание на интервютата-използвайки въпросите,
включени в междугруповия въпросник от следващата страница.
4.
Членовете на проектната група посещават набраните колективи и провеждат
интервюта, базирани на междугруповия въпросник. Важно е да се събере достатъчно
информация, за да се даде типичното за всички групи.
5. Информацията след това се представя във форма, която осигурява получаване на
фактическата картина Докладът трябва да включва резюме на информацията и
препоръки за действие.
6. След дискусия между висшия ръководен колектив и проектната група се създават
планове за извършване на подобренията.
7. Процесът трябва да се повтори след три месеца, за да се определи дали подобренията
имат ефект.
МЕЖДУГРУПОВ ВЪПРОСНИК
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1.
Какво мислите, че върши нашия колектив?
2.
Кои неща вършим добре?
3.
Кои неща вършим зле?
4.
Кои неща бихте искали да вършим другояче?
5.
Как бихте описали качеството на това, което вършим ние?
6.
Доколко е важно за вас нпе да изпълняваме добре нашите функции?
7.
Кои от нашите действия ви помагат да работите?
8.
Кои от нашите действия ви пречат да работите?
9.
Кое намирате за особено полезно н защо?
10. Кое намирате за безполезно п защо?
11. Какво от това, което си съобщаваме вие трябва да знаете?
12.
Какво от това. което ви е нужно като информация, не си съобщаваме или го правим
не както трябва?
13. Как можем да подобрим комуникацията си с вас?
14.
Какви видове неща другите колективи в организацията вършат по-добре от нас?
15.
Можете ли да дадете някакви идеи, които досега не сте споменал за това как
да подобрим взаимоотношенията си с вашия колектив?

48. Погребване на стария колектив
Цел
• Където колективните са претърпели резки промени, които включват приемането на
много нови членове, обикновено се образуват два лагера - на 'старите' и на 'новите'. Таза
дейност е разработена, за да подпомогне обединяването на тези различни лагери II
създаването на по-сплотен колектив.
Метод
1. Съберете заедно целия колектив или най-добре проведете тази дейност като част от
обучение по укрепване на колективи, или като финал на обичайно събрание на
работното място.
2. Обяснете, че когато колективът претърпи резки промени които включват приемане на
нови членове, обичано явление е да се формират различни лагери. В лагера на
"старите" влизат тези, които постоянно се позовават на "добрите стари времена".
Често се създава атмосфера около стария колектив която е повече мит, отколкото
реалност. Въпреки че групата на старите може би има много с какво да се гордее,
нейното продължително съществуване като подгрупа може сериозно да
възпрепятства развитието на истински ефективна колективна работа. Лагерът на
"новите" често омаловажава постиженията на "старата група" , не успявайки
понякога да се впише в ценностната система и практиката която е доказала своята
ефективност н стабилност.
3. Обяснете, че дейността която ще започне след малко ще ознаменува погребването на
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стария колектив с достойнство и появата на нов колектив, който ще наследи найдоброто от миналото и ще го комбинира с новите интуиции и средства, които са на
разположение в момента.
4. Помолете "старата група" да се събере заедно пред новите членове които няма да
участват в дискусията Помолете ги да отделят около двадесет минути, за да определят
какво е било добро в "старата група". Помолете да насочат вниманието си особено върху
тези качества, които са б11ли най-ползотворни за организацията Те трябва да обобщят
резултатите върху табло.
5.

Сега помолете всеки, които е извън старата група да се присъедини по ред към нея.
Хората трябва да се присъединяват в същия ред, в който са дошли в колектива. Всеки
трябва да опише чувствата си при пристигането, наблягайки на тези черти на старата
група които е одобрил и тези, за които е смятал, че пречат на прогреса. Старият
колектив трябва да се отзовава всеки път когато към него се "присъединява" нов
човек на този етап. Той трябва да отразява на второ табло това което те са можели да
направят по-добре, за да посрещнат както трябва и да увеличат приноса на най-новия
член.
6. Когато всички нови членове се присъединят към колектива, помощникът трябва да
махне първото табло и внимателно да го сгъне. Той трябва да каже, че махането на
това табло означава 'погребването с достойнство' на стария колектив. Таблото което
остава, ще показва решимостта на новия колектив да избягва това, което би
възпрепятствало следващите присъединили се нови членове.
7. Второто табло трябва да се съхранява н използва винаги, когато има опасност да се
появи пак подгрупа на "стария колектив".

49. Проверка на организационните типове
Цели
• Да подпомогне разбирането на организационните типове.
• Да направи преглед на комуникационните изисквания при различните типове
организации.
• Да изясни кои страни на комуникирането в организацията изискват внимание.
Метод
Тази дейност се изпълнява от старши ръководители и след това се дискутира на събрания
на висшето ръководство. Тя може също да бъде използвана в квалификационни курсове по
организационно поведение.
1.
За всеки участник са нужни копия от "Проверка на организационните типове",
"Оценяване на проверката на организационните типове", "Проверка на
организационните типове: Профил", "Интерпретиране на организационните типове"
и "Проверка на организационните типове: Преглед". Трябва да се осигурят табло п
моливи Необходимо време: приблизително час и половина.
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Ръководителят на колектива или координаторът приканват участниците да попълнят
листа за проверка (около двадесет минути). Участниците трябва да бъдат
посъветвани да обърнат особено внимание на определянето на организацията, която
въз намерят да разглеждат. Общо взето тази дейност е най-ползотворна когато се
избира точно тази организация която е контролирана от този човек или колектив. Ако
възникнат някакви съмнения ръководителят или координаторът трябва да прочетат
няколко от точките и да дискутират проблема. Групата би трябвало да продължи
само ако дефинирането е ясно.
3. След попълването се раздават таблиците за оценяване и се попълва профила. Където
въпросниците са попълнени от няколко члена на една и съща организация,
резултатите трябва да бъдат сортирани и изнесени на табло (десет минути). След като
данните са били обменени, се раздават листовете за интерпретиране, което включва
всички по-нататъшни инструкции (45 минути).
Тази дейност е репродуцирана от 50 Дейности за деблокиране на организационните
комуникации от Дейв Франсис (Гоуър, 1987). Работата на Хенри Минцбърг вдъхнови
създаването на този въпросник. Вижте 81гис1ип.п§ т Р1Ув5, Ое51§шп§ Е//есИуе
Ог^атгаиопз, (Ргепйсе-Наи, Еп§1е\уоо(1 СШГз, КГ, 1982.)
ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ТИПОВЕ
Този въпросник изучава характера на организацията Можете да оценявате звено, обект,
компания или организации с нетърговска цел. Всички които попълват въпросника трябва
да определят една и съща организация, която да изучават. Следователно напишете кратко,
но безпогрешно определение в празното място по-долу и го съгласувайте преди да
продължите.
2.

Изучаваната организация е:

Като засягате само организацията описана по-горе, попълнете въпросника Дадени са
четиридесет твърдения, описващи една организация Вие трябва да оцените точността на
всяко твърдение. Отбелязвайте точките както следва:
Това твърдение е вярно
3 точки
Това твърдение донякъде е вярно
2 точки
Това твърдение е невярно
0 точки
Твърдение
1. Организацията е пряко контролирана от един човек.
2. Организацията е контролирана чрез стройно изградена йерархия

Точки
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3. Ръководството е доста слабо. понеже организацията се направлява от твърде независими
професионалисти.
4. Тази организация оперира като главна квартира и дава на своите оперативни единици
голяма доза свобода, при условие че се справят добре.
5. Работата изисква толкова творчески сили, че 'експертите' трябва да се събират заедно, за да
решават как да се извършват нещата
6. Организацията винаги се променя, за да се приспособи към различни проекти.
7. Организацията се състои от няколко самостоятелни поделения
8. Има 'професионалисти' на всяко ниво, които взимат повечето от решенията,
9. Има официални правила н разпоредби, управляващи повечето от събитията
10. Собственикът или генералният директор лично вземат всички ключови решения.
11. Има един 'шеф' който движи цялата организация, за да отговори бързи на промените в
обкръжаваща среда.
12. Извършва подробно и регламентирано планиране преди да се направят промени в
организацията на работата.
13. Болшинството наети на работа трябва да бъдат квалифицирани в 'професия' или 'занаят'.
14. Първостепенната задача на висшия ръководен колектив е да следи действията на
подчинените единици и поделения.
15. Често се прави реорганизации, за да се подържа гъвкавост н насърчава творчеството.
16. Координацията се извършва чрез огромни количество всекидневна колективна работа на
всички нива.
17. При условие, че се справят добре, поделенията в тази организация рядко са обект на
ежедневна намеса.
18. Възникват много ситуации, когато решения за това какво трябва да се направи се взимат от
квалифицирани хора на място.
19. Много от работата изисква време за изпълнение на рутинни задачи отново и отново.
20. Всички важни решения се вземат от един човек.
21. Тази организация е повлияна до голяма степен от индивидуалността на 'големия' шеф..
22. Има много изкусни системи за прецизен контрол на това, което става в организацията
23. Тъй като повечето хора са професионално квалифицирани. те поемат отговорност за
собствената си работа24. Цялата организация е изградена от няколко отделени единни, всяка от които има собствена
идентичност.
25. Колективите от специалисти, които разбират проблемите имат доста голяма власт.
26. Ръководството се опитва да даде достатъчно свобода на експертните колективи, за да
творят истински.
27. Действията на старшите ръководители на оперативните единици се контролират чрез
стриктни мерки от главната квартира28. Работата изисква отделните професионалисти внимателно да оценяват всяка ситуация и да
решават как да действат.
29. Работата е доста рутинна и е разбита на предсказуеми елементи.
30. Няма съмнение, че властта е съсредоточена в едни ръце.
31. Собственикът или висшият ръководител настояват да знаят винаги какво става.
32. Супервайзорите се контролират строго от рутинни системи и процедури.
33. Много от хората, които работят в тази организация трябва да имат професионална
квалификация
34. Голяма част от ежедневната власт е дадена на висшите ръководни колективи на
оперативните единни
35. Възприето е хората да докладват на шефовете си.
36. Поради гъвкавата си структура организацията е способна да | създава иновации н твори.
37. Тази организация има няколко, до голяма степен независими \ поделения или единици.
38. Тъй като много от работата се извършва от независими професионалисти, няма голяма
;
нужда от пряк надзор.
39. Практикува се извършването на обширни работни проучвания, за да се установи как
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трябва да се върши работата.
I
40. На практика всеки е директно надзираван от големея шеф.

|

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ТИПОВЕ

Копирайте резултатите от проверката в долната таблица и след това прибавете сумарните
стойности за всяка колона. Прегледайте внимателно числата, за да се уверите, че са
въведени правилно. След това прехвърлете сумарните стойности в профила на следващата
страницаа
1:
10:
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20:
21:
26:
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40:
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ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ТИПОВЕ:ПРОФИЛ
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(б) машинна
бюрокрация

(в) професионална
бюрокрация

(г) разпределена
форма

(д) адхокрация
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ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ТИПОВЕ: ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
Прегледайте профила, който току що обрисувахте като направите справка с дадените подолу описания и след това попълнете листа за преглед на крайната страница-Обсъдете
резултатите от своята проверка с други участници за доуточняване.
Висок резултат в (а) (Проста структура)
Висок резултат в тази колона говори за 'проста структура'. Властта и контрола са
съсредоточени в ръцете на един човек. Обикновено простите структури са малки, въпреки
че в трудни времена всички организации клонят към преминаване в такава форма.
Простата структура е здраво сплетена, не се подчинява на възприети норми, бързо реагира
на промени в обстановката II е контролирана от един човек. Тя е зависима от здравето,
мъдростта и енергията на този човек. Висшият ръководен колектив е подбран от шефаВсичко се върти около него. Вземането на решения е гъвкаво, носейки риска от прекалено
използване на интуицията и предчувствията. Организацията в много отношения е
проекция на личността на шефа. Малко са несигурностите относно посоката н
идентичността. Силните страни на организацията, ръководена от един човек са и нейни
слабости. Ограниченията на един човек могат да разрушат цялото предприятие
Комунпкацията в простите структури е на принципа на колелото. Шефът е в центъра и
говори на всички, които са радиално около него. За него е решаващо да знае постоянно
какво става. Никой друг освен него не би могъл да вдъхновява и координира.
Висок резултат в (6) (Машинна бюрокрация) Висок резултат в тази колона говори за
'машинна бюрокрация'. Организацията осъществява сложна. но повтаряща се дейност.
Използват се системи за координация и контрол. Стандартизацията е от голямо значение, а
функционалната организационна структура е обикновена
Машинната бюрокрация се подчинява на съответни норми и е предсказуема.
Специалистите разработват системи за разбиването на работата на отделни рутенни
действия Голяма е степента на взаимната зависпмост (напр. на поточна линия за монтаж на
автомобили).
Висшият ръководен колектив се състои обикновено от функционални представители. Те
трябва да осигурят създаването II преразглеждането на стандартите н системите за
контрол. Главните стратегически решения изискват много колективна работа на висше
ниво, като се използват различни усъвършенствани техники за планиране. Ефективността е
лозунг, но трябват много усилия за намаляване на конфликтите и неудовлетвореността,
Висшето ръководство трябва да осигури съществуването на адекватни механизми за
координиране. Комуникацията е необходима за стандартизиране на операциите и за да
осигури необходимото разбиране на стратегиите на ръководния колектив. Ръководството
се осъществява изключително по правила, затова откриването на анормални събития е от
голямо значене. Тъй като при машинните бюрокрации много от чувствата на хората са
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подтиснати, важно е да има някакви проверени начини за преценяване отношението на
служителите и работниците Това се оказва трудно, тьй като пове-чето управляващи
ннформашюнни снстемн събират и обобщават само количестве-на информация.
Хенри Минцбърг казва:
Така че информацията от УИС (Управляващата информационна система), докато стигне до
Стратегическия връх - след като е била филтрирана и обобщена от последователните нива
в административната йерархия - често е толкова успокоителна, че висшият ръководител не
може да разчита на нея. В една променяща се среда този ръководител усеща, че вече не е в
течение на нещата. (пак там, стр. 184-185).
Ако висшите ръководители решат сами да взимат всички ключови решения (и така да
държат всичко в ръцете си), те се претоварват с информация и процесът на вземане на
решения се забавя многократно. Единственият изход е високо ефективен и отзивчив
административен апарат.
Висок резултат в третата колона (Професионална бюрокрация) Висок резултат в третата
колона предполага наличието на професионален
административен апарат.
Професионалисти или хора с висока квалификация извършват квалифицирани
индивидуални услуги. Властта и контролът са широко разпределени (както в училище ИА!!
болница). Специалистите установяват свои собствени стандарти и трябва да подържат
постоянно професионалното си ниво. Професионалният административен апарат отдава
значение на експертната оценка и работа и подкрепя квалифицираните личности Високнте
стандарти в селектирането са с особено важни, за да се наемат на работа хора с
необходимите препоръки и компетенции.
Висшето ръководство осигурява форум, на който се обсъжда организационната политика
Професионалните администратори имат по-голяма власт, защото управляват извън своите
граници, но тяхната свобода на действие се основава на добрата воля на
професионалистите. Това прави по-трудно наказването на недобре работещите.
Комуникацията изисква притежаване на добро умение за водене на преговори и
настойчивост. Властта, подчиняваща се на определени правила тук не върши работа II
трябва да се избягва. Нужни са големи ус11лия за подържане на високо професионално
ниво, затова се изисква продължително обучение Липсата на координация често е основен
проблем н взаимоотношенията между професионалистите се управляват трудно.
Висок. резултат в (г) (Разпределена форма)
Висок резултат в тази колона говори за 'разпределена форма'. Тъй като организацията
майка не може да се справи с разнообразието от операции, тя се разделя на бизнес-звена
или поделения.
При тази форма контролът се осъществява от главно управление чрез съвкупности от
мерки (обикновено финансови). В рамките на финансовите цели и други специфични
ограничения поделението има повече свобода да действа. Почти винаги поделението
атакува специфичен пазар и специализира дейността си в него. Донякъде се използва
философията "малкото е красиво". Висшият ръководен колектив във всяко поделение
работи в рамките на пара-метрите, определени от главното управление Изискванията за
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ефективност на действията са основни, но при условие че това е налице, поделението има
голяма степен на оперативна свобода. Ръководният колектив трябва да действа като
независима група за управление на бизнеса, а не като хора със строго определени
функции.Той е единствената група, която може да осигури на поделението нужното му
ръководство.
Комуникацията между поделенията и главното управление е напълно оформена и е
осъществявана от счетоводители Детайлните мерки позволяват да се следи ефективността
на действията Прекалена ежедневна намеса от главното управление подкопава принципа
на автономност на поделенията. Управлението трябва да внимава да не се концентрира
прекалено върху краткосрочните резултати. Ръководният колектив на поделението трябва
да установи неговата идентичност както и стратегическата насока, осигуряващи
творческата движеща сила. Това трябва да се знае от всички в поделението. Могат да се
създадат полезни взаимоотношения с други поделения от същата компания, за да се правят
разработки в определени области.
Висок резултат в (д) (Адхокрация)
Висок резултат в тази колона говори за 'адхокрация'. Тази форма на организация е гъвкава,
продуктивна, не се подчинява на определени норми и се ръководи от експерти. Тя се
състои от временни специални групи които се променят винаги щом се наложат промени.
При адхокрацията ограниченията са малко. Бюрокрацията, формализирането,
установените системи и други подобни са сведени до минимум. Набляга се на отворената
комуникация. Пред ръководният колектив на една адхокрация стои въпроса за
осъществяването на контрола. Често той не знае какво всъщност става, тъй като въпросите
са прекалено сложни за хора, конто не са експерти. Ръководителите трябва да вземат
решения, базирайки се на мненията на експертите. Прекаленото планиране на действията
спъва продуктивността на организацията. Работата трябва да се възлага на тези, конто
имат най-голям шанс да решат проблема, въпреки че няма гаранции за успех. Постоянно се
извършва реорганизация. Ръководният колектив трябва да се уверява, че евентуални
конфликти са отшумели, за да открие истината Иновацията се контролира трудно, но
старшите ръководители трябва да подкрепят "водещите в производителността" които
внасят и развиват нови иден в системата Ръководният колектив работа в по-обширно
обкръжение, за да се опита да обхване потока от проекти конто движат организацията
напред. Комуникацията е с централно значение за ефективността на адхокрациите. Хората
трябва да с в течение на усъвършенстванията и те често могат да допринесат със своите
творчески способности. Провеждат се често дискусии за това как да се продължи и
колективната работа е необходима, за да има мотивация и координиране Липсата на
определени норми за действие и сляп респект пред по-високия ранг са необходимост.
Често несигурността и двусмислието стават смущаващи. Разликите в позициите са
неизбежни, но те не трябва да бъдат потискани, а канализирани за достигане на
продуктивен изход.
ПРОВЕРКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ТИПОВЕ: ПРЕГЛЕД
Направете справка с описанието на петте организационни тапа и попълнете следващите
части.
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1. Нашата организация е
2. Специфичните особености на този тип организация са
3. Изводите за организационната комуникация са
4. За да бъде добър пример за своя тип организация, нейното ръководство трябва да
наблегне на следното:

50. Балансиране на ролите в колектива
Цел
Едно от най-силните качества на ефективния колектив е направения точен подбор на
различни таланти и способности. Тази дейност позволява на колектива да раз-гледа своя
подбор на роли и да определи области, в конто е нужно усъвършенстване.
Метод
1. На всеки член от колектива се дава копие от листа с резюмето на ролите (стр.153),
който описва особеностите в поведението, типично за ролите на:
Ръководител на колектива
Предизвикате
Експерт
Посланик
Съдия
Иноватор
Дипломат
Адаптиращ
Вдигащ производителността
Качествен контрольор
Оказващ подкрепа
Правещ преглед
2. Върху листа "Основни н второстепенни роли - другите" всеки член на колектива
определя основните и второстепенни роли на всеки от останалите членове, както той ги
вижда, изхождайки от тяхното поведение.
3. Върху листа "Основни и второстепенни роли - аз самият" всеки член на колектива
определя собствените си основни н второстепенни роли.
4. Колективът се събира и помощникът изготвя табло, на което са написани всички
названия на роли. Един след друг хората правят своя анализ. Всеки път когато се назове
основна роля, към съответното название на таблото се прибавят две точки. При
споменаване на второстепенна роля, към съответното название се прибавя една точка.
Едновременно с това всеки записва преценките на другите за него относно основните му и
второстепенни роли чрез поставяне на същите една или две точки към названията на
ролите във Част 2 на листа "Основни н второстепенни роли - аз самият"(стр. 155).
5. Всеки член на колектива отделя време, за да сравни информацията от Част 1 и Част 2
на същия лист (стр. 155) и реши дали са му нужни още данни за по-пълното
изясняване на несъответствията.
6. На всеки член се дават по пет минутни през време на общото събрание на колектива, в
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които да пита за примери от поведението на останалите. Мнението на другите не
трябва да се оспорва- Позволено е само да се задават въпроси и да се изслушват
отговорите.
7. Събират се точките, отбелязани на таблото, за да се определят най-преобладаващата и
най-слабо изразената роли в рамките на колектива. Това води до дискусия защо, В
КОНТЕКСТА НА МИСИЯТА НА КОЛЕКТИВА, някои от ролите доминират
прекалено, а други са недоиграни.
8. Накрая колективът обмисля практическите стъпки, които могат да бъдат предприети за
развиване на недоиграните и отслабване на прекалено доминиращите роли.
Ръководител Оформя колектива
Открива силни страни и слабости
Определя приноси Следи
действията Свиква събрания Дава
структурираност Прави преглед на
нуждите на колектива
Посланик Развива външни
взаимоотношения Показва
загриженост относно външното
обкръжение Прави реклама на
колектива Изгражда мостове

РЕЗЮМЕ НА РОЛИТЕ
Предизвиквател Възприема
неконвенционални подходи Гледа
отначало Предизвиква възприетия
ред Дава неочакваното Човек на
идеите Предизвиква
самодоволството Осигурява
стимули Прави радикален преглед
Съдия Слуша Оценява
Размишлява Избягва да спори
Избягва да се застъпва Подкрепя
справедливостта Избягва да се
суети Действа логично Действа
прагматично Осигурява баланс
Проверява с ентусиазъм Търси
истината

Експерт Осигурява експертни
познания Служи като експертсвидетел Дава професионална
гледна точка

Иноватор Използва въображението
си Предлага нови методи Оценява
идеите Подхранва идеите Гради
върху идеите на другите Посочва
възможности Трансформира
идеите в стратегии Занимава се със
сложни въпроси Осигурява
проницателност Осигурява
находчивост Дава логика
Подпомага разбирането
Дипломат Подкрепя
Адаптиращ Запълва празнините
Вдигаш производителността С
дипломатичните решения Има
Сътрудничи Подпомага
лична мотивация Свръх
високо влияние Добър в
взаимоотношенията Разбира от
ангажиран с производителността и
преговорите Ориентира колектива всичко Избягва
резултатите "Задвижва"
Изгражда обединеше Подпомага
предизвикателствата към приетия Изпреварва нормативи Гони
консенсуса Прагматичен Вижда
ред Наблюдава Консервативен
прогреса Показва голяма
пътища напред
отдаденост към задачите
Нетолерантен Дразнещ
Качествен контрольор Проверява
Оказващ подкрепа Укрепва морала Правещ преглед Следи Прави
ориентацията на производството
Улеснява хората Грижи се да има
преглед на действията Подкрепя
Свръх ангажиран с качеството
удовлетворение от работата
редовните прегледи Дава преценки
Вдъхва високи стандарти Действа Разрешава спорове Стига до
Служи като "огледало" Следи за
като съвест на колектива Показва
корена на проблема Дава съвети
капани Ориентиран към процеса
загриженост за
Подкрепя Окуражава
взаимоотношенията

ОСНОВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ РОЛИ - ДРУГИТЕ
Инструкции
Помислете подред за всеки член от колектива, като определяте от листа с резюмето
на ролите тези видове поведение, които са най-чести за него. Това трябва да ви насочи
при определянето на основна и до три второстепенни роли за всеки от
хората в колектива. Запишете ги в долните полета.
Използвайте
допълнителни
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листове, ако членовете са повече от девет.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.

Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.

Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.
Име ...................................................
Наименование на работата ............
……………………………………...
Основна роля...................................
Второстепенни роли 1. 2. 3.

ОСНОВНИ И ВТОСТЕПЕННИ РОЛИ - АЗ САМИЯТ
Част 1
Помислете върху листа с резюмето на ролите и от описанията на типичните поведения
определете кои са вашите основна и второстепенни роли. Ограничете второстепенните си
роли до три.
Основна роля ................................................
Второстепенни роли 1.
2.
3.
Част2
Отбелязвайте по две точки в съответното наименование на роля, всеки път когато то се
спомене по ваш адрес от друг член колектива като ваша основна роля и една точка, ако се
отнася за ваша второстепенна роля.
Наименование на ролята
Точки
Общо
Ръководител на колектива
Предизвикател
Експерт
Посланик
Съдия
Иноватор
Дипломат
Адаптиращ
Вдигащ производителността
Качествен контрольор
Оказващ подкрепа
Правещ преглед

