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ВЪВЕДЕНИЕ

общата цел на настоящата методология е да опише препоръките, които да бъдат следвани, за да може 
да се осъществи преглед и оценка на креативността. Прегледът и оценката на креативността имат 
аналитична роля и представляват една от първите стъпки, които една организация трябва да следва 
преди да изготви политика за насърчаване на креативността. уникалността на всяка организация 
(с бизнес насоченост или не) и особеностите на нейната организационна култура налагат нуждата от 
персонализиране на прегледа и оценката на знанията, за да се обърне внимание на всички конкретни 
характеристики, присъщи на всяка организация. следователно, спецификите, представени в настоящата 
публикация представляват обща рамка от последователни стъпки, които трябва да се следват, а не набор 
от явни и подробни указания.
Настоящата методология е разработена въз основа на методологията, изготвена от Мандо Карвели (Man-
do Karvelli - TTP/MDC S.A), партньор в проекта TRACTORS, трансфериран в рамките на проект I-CREATE.

ЦЕлИ НА оЦЕНкАтА НА кРЕАтИВНоСттА

• да изследва нивото на организацията по отношение на креативността и иновациите.

• да определи факторите и променливите, влияещи върху креативния потенциал на персонала или 
отделния служител на организационно, ръководно и екипно равнище.

• да разработи аналитичен инструмент (въпросник) в съответствие с нуждите, особеностите на 
персонала, културата, естеството на работа, дейностите в дадена организацията и т.н., включвайки 
всеки от изброените фактори и променливи в оценката.

• да се опита да оцени посочените по-горе фактори, разработвайки подходящи скали за измерване и 
класифициране. 

• да анализира статистически данните с цел да се идентифицират проблемните области (фактори), 
изискващи подобрение, за да могат да бъдат по-добре насочени усилията, както на екипите, така и на 
мениджмънта.

• Постепенно и синтетично (след обсъждане с ръководния екип) да предложи първоначален набор 
от действия, които да бъдат спазвани, за да може организацията/ компанията да направи първите си 
стъпки в изготвянето на план за действие с цел насърчаване на креативността на работното място.
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кРАтЪк обзоР НА МЕтоДологИятА зА пРЕглЕД И 
оЦЕНкА НА кРЕАтИВНоСттА

Проучванията в съвременната литература показват, че все още няма всеобщо приет модел за преглед 
и оценка на креативността, както и че са налице обективни причини за липсата на такъв. известно е, че 
сложността на организацията, естеството на бизнес операциите и дейностите свързани с тях варират 
в много голяма степен между различните организации. следователно, не съществува уникален, 
подробен модел за преглед и оценка на креативността, който би могъл да бъде приложен с една 
и съща ефективност за широк спектър от организации. Вземайки това твърдение като отправна точка, в 
настоящата методология са описани само основните етапи, като всяка организация може да ги адаптира 
според своите особености. На диаграма 1 са илюстрирани основните етапи от методологията:

Диаграма 1: Общ модел за проверка на креативността (основни етапи)

Етап 1: планиране на прегледа и оценката на креативността
Това е първият и най-важен етап, целящ да приспособи оценката на креативността към конкретните 
нужди на организацията (поставяне в контекст). Важна препоръка на този етап е висшето ръководство и 
експерта или екипа, зает с оценката на креативността,  да прегледат  всички действащи стратегии, както 
и настоящите стратегически, бизнес и маркетингови планове на организацията. само тогава експертът 
или екипът, оценяващи креативността, ще могат да придобият представа за силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите, които се оформят във вътрешната или външната среда на разглежданата 
организация.

Етап 2: Събиране на информация
събирането на информация при прегледа и оценката на креативността се осъществява най вече чрез:
•  използване на първични данни (след евентуална актуализация), съществуващи в други отдели като 

например „управление на човешките ресурси“ (структура на персонала според образователно 
квалификационна степен, трудов стаж и др.).

•  събиране на информация и данни чрез употребата на специален инструмент за проучвания, 
предназначен да оцени нивото на креативност в организацията. изисква се да бъдат планирани 
интервюта с представителна извадка от персонала или когато е възможно - пълно преброяване 
(интервюта с целия персонал).

групите от въпроси във въпросника за преглед и оценка на креативността трябва да отразяват факторите 
и променливите, които са били определени по време на първия етап от оценката на креативността (етап 
1). Както във всяка анкета, групите от въпроси по отношение на един и същ фактор или променлива, 
обикновено са представени и организирани в различни секции. Във всеки случай, необходимо е да се 
обърне допълнително внимание на практическите въпроси, които биха могли да окажат влияние на 
успеха на анкетата като:
•  дължина на въпросника (не бива да отнема много време на респондентите да го попълнят)
•  Много добра формулировка на въпросите и корекция на синтактични грешки

Етап 1:
Планиране на 

прегледа и оценката 
на креативността

Етап 2:
събиране на 
информация

Етап 3:
Анализ на 

информацията

Етап 4:
отчет

(на резултатите)
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•  използване на подходящи скали в отговорите 

•  да се избягва повторение на въпроси

Ако стремежът ви е да съкратите времето, необходимо за събиране на информация, то тогава подходът, 
при който служителите сами попълват въпросници е по-подходящ в сравнение с подхода, при който 
въпросниците се попълват от екипа, извършващ оценката по време на интервюта със служителите.

Етап 3: Анализ на данните
Подходящите методи за анализ на данните във всички анкети се избират според вида на формулираните 
данни по време на събирането на информация. Както в повечето проучвания, въпросниците включват 
въпроси, изискващи и количествени, и качествени данни. В следващите параграфи са представени 
някои характерни примери и за двата вида данни с цел по-доброто им разбиране.

количествени данни:
Характерен пример за количествени данни в социално проучване е градацията на мнението (лични 
позиции). В този случай, се изисква респондентите да отговорят на твърдение или въпрос, целящи 
да оценят променлива, която оказва влияние върху важен елемент от познанието или процеса на 
придобиване на знания (например „до каква степен се чувствате свободни да изразите или споделите 
дадена идея?“). Всички потенциални отговори на въпроси от този род обикновено са дадени по 
ликертови скали от 1 до 5 или от 1 до 7 – например 1=по никакъв начин, докато 5=в много голяма степен.

качествени данни:
Тази категория включва главно специфични елементи като например работната позиция, отдела/ 
дирекцията на служителя или за работник във фабрика, вида на работата (администрация, управление, 
персонал, техническа и т.н.) и много други качествени елементи. Ролята на този вид данни е много важна 
за по-нататъшния анализ, тъй като можем да ги използваме, за да разпределим данните в допълнителни 
групи и да сравним други качествени измервания за всяка група. Подобни прегрупирания помагат на 
екипа да съсредоточи вниманието си върху проблемите при прегледа и оценката на креативността, 
както и да предприеме (ако е необходимо) коригиращи действия.

Етап 4: отчет на резултатите
Експертът или екипът, оценяващи креативността представят пред управителния съвет или ръководните 
кадри1 окончателните резултати и финалния план за действие с препоръки, които да подпомогнат 
предприемането на първоначални действия в организацията. Поради важността на последния етап от 
прегледа и оценката на креативността, се препоръчва да бъдат включени две допълнителни фази. 

През първата фаза първоначалният план за действие (първоначални препоръки) на експерта или 
екипа, извършващ прегледа и оценката на креативността, се представя пред управителния съвет/ 
ръководните кадри. Те дават обратна връзка по отношение на плана за действие. следователно, силно 
препоръчително е както присъствието на всички ръководни кадри (директорите на всички отдели), така 
и осъществяването на последваща дискусия по темата. 

През втората фаза окончателният план за действие се представя  пред мениджърите/ директора. Най-
общо казано, вторият/ окончателният план е подобрена версия на първия план, която е по-реалистична, 
вероятна и приемлива. също така се подчертава, че планът трябва да бъде преглеждан редовно - 
през времеви интервали от поне една година, като се повтаря процедурата по оценка и преглед на 
креативността, тъй като креативността като актив на бизнес организацията се характеризира с висока 
динамичност.

1В зависмост от юридическата форма на МсП, респективно от размера му 
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коНЦЕпЦИятА зА САМооЦЕНкА

Въпросникът за оценка на креативността се препоръчва като общ модел за изпълнението на процедурата. 
Трябва да се има предвид, че прегледът и оценката на креативността не могат да бъдат извършени бързо 
и без затруднения.  също така, за да бъдат ефективно приключени и персонализирани, ръководителите 
на организацията и експертите трябва да прекарат известно време в открита и честна дискусия относно 
важните въпроси, засягащи бизнеса и средата, в която действа организацията и т.н.

В някои части на въпросника, въпросите трябва да бъдат персонализирани така, че да бъде правилно 
разгледана настоящата позиция на компанията по отношение на трудовите процеси, вътрешните 
функционални звена и т.н. освен това, в някои случаи въпросникът за оценка може да бъде променян 
(концепцията за самооценка) в зависимост от приоритетните области, идентифицирани по време на 
началните подготвителни стъпки (планиране).

Секция A: Този раздел осигурява една добра основа за по-нататъшен анализ и сравнение на данните.

Секция б: Тази секция включва въпроси, касаещи личността, като се опитва да покаже как всеки 
служител възприема своята личност (креативна или не).

Секция В: секция В е съсредоточена върху индивидуалната креативност на работното място. отчитат 
се много фактори, влияещи на личната креативност (мотивация, възнаграждение и т.н.)

Секция г: секция г е съсредоточена върху факторите, оказващи влияние върху организационната 
креативност (стратегия, комуникация, мрежи, култура и други)

Секция Д: Тази секция включва въпроси, свързани с ръководството, като има за цел да покаже дали 
ръководителите насърчават или възпрепятстват креативността на работното място. 
Секция Е: Тази последна секция се съсредоточава върху екипната креативност и фактори като 
различията, честотата и откритостта на комуникацията между членовете в екипа и други.

кАкВИ СА ползИтЕ от пРоВЕЖДАНЕто НА пРЕглЕД И оЦЕНкА 
НА кРЕАтИВНоСттА? 

Някои от ползите, които участието в процеса на преглед и оценка на креативността ще ви донесе са:

  Вашата организация ще установи настоящия си статус по отношение на степента на креативност и 
иновации.

  Ще имате възможността да идентифицирате кои фактори стимулират или кои пречки възпрепятстват 
организационната, екипната и индивидуалната креативност.

	Ще научите много за своята организация и за служителите си.

 Ще идентифицирате пропуските, които трябва да се преодолеят и ще можете да подбирате по-
ефективно обученията за служителите си на база резултатите от одита.

 Ще оптимизирате усилията си за подпомагане на по-нататъшното организационно развитие и 
разпределение на ресурсите.
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ВЪпРоСНИк зА пРЕглЕД И оЦЕНкА НА кРЕАтИВНоСттА 
преглед и оценка на креативността
Настоящата оценка цели да документира вашето мнение по отношение на креативността на 
работното място с оглед обръщане повече внимание на нуждите на вашата организация, свързани с 
научноизследователска и развойна дейност, креативността и иновациите. 

A. Длъжностна характеристика

A1. Служебна позиция:
1. Висше ръководство 

2. Ръководство на средно равнище  

3. основен персонал  

4. Административен персонал  

5. друго (моля посочете) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Всички роли и отговорности на работното място трябва да бъдат изброени, за да може 
респондентите да изберат съответстващата им работна позиция. Ръководният екип и екипът, 
провеждащ оценката на креативността, следва да предложат подходящи названия за позициите. 
Освен това, ако оценяващият екип сметне, че други фактори като трудови договори (например за 
постоянен или временен персонал) играят важна роля по отношение активното участие на персонала 
в творческите дейности,  тогава в тази демографска секция могат да бъдат включени допълнителни 
въпроси.

A2. отдел
1. Административен/ ръководен отдел 

2. финансов отдел 

3. отдел продажби  

4. Маркетингов отдел  

5. Производствен отдел  

6. секретарски отдел 

7. друго (моля посочете) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Отдел за научноизследователска и развойна дейност, отдел „Информационни технологии“ и т.н. ( 
Всички настоящи отдели в организацията трябва да бъдат изброени, за да могат респондентите да 
изберат своя отдел).

A3. Възраст: ..................................................

A4. пол:    1. жена  2. Мъж 

A5.  брой години на работа за разглежданото предприятие/ организация: ..................................................

A6. общ брой години трудов стаж: ..................................................

Концепция на секция A: В тази секция прегледа и оценката на креативността документира 
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основните демографски детайли на респондентите. Всички тези подробности ще бъдат използвани, 
за да се отговори на следните въпроси: 
•  Какво мислят мъжете в сравнение с жените 

•  Какъв е средният брой години трудов стаж в различните отдели и т.н.  

•  Какви са различията в мненията на мениджърите и персонала по дадени въпроси 

•  Какво е средното ниво на професионалния опит в различните процеси и отдели. 

Следователно всички въпроси, зададени в тази секция, се считат за много важни при сравнението на 
данните на по-късен етап.

A7. Вид на трудовия договор:
1. Постоянен персонал 

2. Временен персонал 

3. Наемен персонал 

4. На свободна практика  

5. друго: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Тук можете да добавите други форми и категории трудови договори.

A8. профил на основните знания: Ниво на образование 
1. Начално образование  

2. основно образование  

3. Висше образование 

4. Професионално обучение   

5. Магистър по естествените науки (MS), 
 магистър по бизнес администрация (MBA), 
 магистър по хуманитарните науки (МA) и т.н. 

6. докторска степен  

7. друго (моля посочете) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Трябва да бъде представен списък с всички категории/ образователно квалификационни степени, за да 
могат респондентите да открият тези, които съответстват за тях.
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б. Въпроси свързани с личността 

Целта на този раздел с въпроси е да открие дали служителят смята, че е креативен, дали извършва 
креативни дейности на работното си място, както и кои според него/ нея са проблемите, които 
засягат личната креативност. Всички теми/ фактори, използвани за разработването на въпросника, 
са основани на проучвания/ казуси, библиографски справки и т.н.

Използвана е скала на Ликерт за онагледяване на резултатите като Напълно съм съгласен = 5 точки, 
Съгласен = 4 точки, Неутрален = 3 точки, Не съм съгласен = 2 точки, Категорично не съм съгласен = 1 
точка.

б тВЪРДЕНИя
5.

Напълно 
съм 

съгласен

4.
Съгласен

3.
Неутрален

2.
Не съм 

съгласен

1.
категорично 

не съм 
съгласен

Б1 Мога да постигам повечето от личните си 
цели на работното място

Б2 Не се притеснявам, когато съм изправен/ а 
пред предизвикателства на работното място

Б3
уверен/ а съм, че мога да подходя креативно 
към много различни задачи, които ми се 
възлагат на работното място

Б4 демонстрирам оригинален начин на 
мислене в работата си

Б5 обичам да поемам рискове в работата си

Б6 Колегите ми смятат, че съм креативна 
личност

Б7 Креативността на работното място е важна 
за мен

Б8 Не се влияя лесно от мнението на другите

Б9
смятам, че съм проницателен човек (имам 
способността  бързо да виждам как мога да 
се възползвам от дадена ситуация)   

Б10
смятам, че съм всестранно развит/ а личност и 
лесно мога да измислям иновативни решения 
независимо от трудовата сфера, за която се 
отнасят
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В. Индивидуална креативност

Целта на въпросите в тази секция е да накара хората да се замислят над това кои черти от  характера 
вярват, че притежават. Креативните резултати на служителите на работното място често 
представляват синергия между индивидуалните характеристики на човек  и средата, в която работи. 
Подкрепата на лидерите и колегите в съчетание с време и възможност да се опитват различни неща на 
практика отключва потенциала на креативния човек и може да доведе до забележителни резултати. 
Способността на отделния индивид да генерира повече оригинални идеи може да бъде развивана чрез 
обучение в различни техники за креативност.

В тВЪРДЕНИя
5.

Напълно 
съм 

съгласен

4.
Съгласен

3.
Неутрален

2.
Не съм 

съгласен

1.
категорично 

не съм 
съгласен

В1
смятам, че личностните ми характеристики 
(самочувствие, уважение към чуждото мне-
ние, общителност/ стеснителност и т.н.) ме 
правят по-креативен/на на работното място.

В2
интересувам се от работата си и смятам, че 
е удовлетворителна/ оправдава усилията ми 
(имам личен интерес и цели от гледна точка 
на това, което върша на работа).

В3 Предишният ми опит ме прави по-креативен/на 
на работното място.

В4 Мнението на колегите ми има положителен 
ефект върху личната ми креативност.

В5 личните ми контакти подобряват нивото ми 
на креативност на работното място.

В6 чувствам се горд/а и отдаден/а на работата, 
която върша в моята организация.

В7 удовлетворен/а съм от заплатата/ трудовото 
възнаграждение на работното ми място.

В8 Недостигът на време пречи на личната ми 
креативност на работното място.

В9
Въпросите и проблемите не ме разсейват. Не 
ме карат да губя концентрацията си върху 
това, което наистина трябва да свърша.

В10
уверен/а съм, че мога да измислям творчески 
идеи за разрешаване на проблеми и съм 
мотивиран/а  да осъществявам решенията.
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В11 Рядко пренебрегвам добри идеи, тъй като не 
разполагам с ресурси за осъществяването им.

В12
гледам на проблемите, оплакванията и за-
трудненията по-скоро като на възможности, 
отколкото като на пречки.

В13
Търся неща в обкръжаващата среда, които да 
ме вдъхновяват за нови и различни интер-
претации на проблемите.

В14 Ежедневната рутина не пречи на 
креативността ми.

В15 избягвам да следвам процедури стриктно по 
правилата.

В16 Предпочитам да подхождам към проблемите 
по логичен и рационален начин.
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г. организационна креативност

Въпросите в тази секция са съсредоточени върху някои важни фактори, които според казусите и 
проучванията доказано влияят върху креативността във всяка организация. Също така тази секция 
дава възможност да се прецени дали организацията прилага  техники и стратегии за подобряване и 
стимулиране на креативността.

D тВЪРДЕНИя
5.

Напълно 
съм 

съгласен

4.
Съгласен

3.
Неутрален

2.
Не съм 

съгласен

1.
категорично 

не съм 
съгласен

                Стратегия & креативност

г1 Моята организация ясно споделя целите и 
вижданията си за бъдещето с всички служители

г2 съгласен съм със стратегията на организаци-
ята, в която работя

г3
В моята организация си поставяме цели по 
отношение на иновациите (нови идеи за 
продукти, услуги, процеси)

г4
организацията, в която работя, подкрепя  
участието на служителите в процеса на взе-
мане на решения

г5
Моята организация поддържа система 
за възнаграждение (външна мотивация, 
стимули като например финансови или 
етични награди)

г6 Моята организация приветства поемането 
на рискове и въвеждането на иновации 

г7 Моята организация подкрепя избягването на 
ненужна бюрокрация

г8 Моята организация е внедрила ефективна 
система за управление на изпълнението

г9 Напълно разбирам своя принос към целите 
на високо равнище на организацията

г10
В моята организация се прилагат техники за 
повишаване мотивацията на служителите и 
подобряване на тяхната ефективност

г11
В моята организация се толерира практични-
ят и логически подход при разрешаването на 
проблемите
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                Свобода & креативност

г12 Моята организация подкрепя свободата на 
изразяване на идеите

г13
В моята организация се засвидетелства ува-
жение към индивидуалните особености на 
хората

г14 В моята организация се дава задоволителна 
степен на автономия на служителите

г15
организацията предоставя на служителите 
си всички необходими ресурси за изпълне-
ние на взетите решения

г16 Моята организация насърчава проактивното 
(предизвикващо промените) поведение и идеи

                комуникация & креативност

г17
Моята организация подкрепя откритата (по-
стоянен обмен на идеи и т.н.) комуникация 
между служителите

г18
Моята организация подкрепя споделянето 
на знания (на официални/ неофициални сре-
щи и т.н.)

г19
Вътрешната и външната мрежа на моята ор-
ганизация стимулират креативността на ра-
ботното място

г20

В моята организация се използват техники за 
креативност (Някои креативни техники като 
например: „мозъчна атака“, разказване на ис-
тории,  методът на  „шестте мислещи шапки“ 
и т.н.)

г21
за да разрешим даден проблем в един отдел, 
често бихме помолили за помощ или идеи 
другите отдели

г22
В моята организация не сме прекалено заети 
да мислим за настоящите проблеми, а пре-
карваме време в мислене и за бъдещите

г23
Работната обстановка (добре осветена, спо-
койна, тиха, чиста и т.н.) подпомага креатив-
ността ми на работното място

г24
Моята организация организира събития като 
тийм билдинги и обучения, с цел подобрява-
не ефективността и креативността на екип-
ната работа 
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Д. организационно лидерство

Въпросите са разработени въз основа на разбирането, че: Лидерството се основава по-скоро на 
възприятията и вярванията на онези, които са ангажирани с  действията на лидера, отколкото 
с обективните качества на лидера. Тъй като организациите са различни, няма как да се препоръча 
само един стил на ръководство „А“ или „Б“. Следователно всички въпроси са зададени, за да се прецени 
дали служителите възприемат лидерството като процес, който допринася за креативността и 
иновацията. 

Д тВЪРДЕНИя
5.

Напълно 
съм 

съгласен

4.
Съгласен

3.
Неутрален

2.
Не съм 

съгласен

1.
категорично 

не съм 
съгласен

д1
Ръководството/ мениджмънтът в моята ор-
ганизация служи като модел за креативност 
(постоянно изпробва нови идеи и подходи 
за разрешаване на проблемите)

д2
Ръководството/ мениджмънтът на моята ор-
ганизация се държи по начин, съответстващ 
на очакванията ми

Ролята на ръководството / мениджмън-
та на моята организация
Ръководството / мениджмънтът на моята  ор-
ганизация:

д3
  ме кара да разглеждам проблемите от 

много различни ъгли

д4
  гледа на мен като на личност, а не просто 

като на член от група

д5
  ми вдъхва ентусиазъм по отношение на 

това, което трябва да бъде постигнато

д6
  подкрепя обучението за развитие на 

креативността и иновативното мислене на 
служителите

д7
  предоставя лесен достъп за служителите, 

които желаят да обсъдят какъвто и да е 
проблем/ идея

д8
  е наясно с работния график и проблемите 

на служителите си

д9
  няма нереалистично високи очаквания 

към служителите си

д10
  оценява приносът и постиженията на 

служителите си
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Е. Екипна креативност

Въпросите в тази секция са съсредоточени върху някои важни фактори, които според казуси и проучвания 
доказано влияят върху екипната креативност. Добре е да не се предоставят предварително данни 
за специфични резултати от тези проучвания на респондентите, за да може да се оцени как те 
възприемат тези фактори.

Е0 Какъв е броят на екипа във вашия отдел? 
Моля попълнете:

............................................................ брой служители

Е тВЪРДЕНИя
5.

Напълно 
съм 

съгласен

4.
Съгласен

3.
Неутрален

2.
Не съм 

съгласен

1.
категорично 

не съм 
съгласен

Е1
Екипът, с който работя е разнообразен (раз-
лична образователна или културна среда, 
подходи, начин на мислене и др.) 

Е2 Когато е необходимо екипът ми използва ус-
лугите на външен експерт.

Е3 честно и открито (доверие, откритост) 
общувам с моите ръководители / началници.

Е4 честно и открито (доверие, откритост) 
общувам с моите колеги.

Е5
Когато с екипа ми се опитваме да разрешим 
даден проблем, измисляме много идеи пре-
ди да изберем една или две.

Е6 Конфликтите между членовете на екипа са 
рядкост.

Е7 Не се притеснявам да изразявам идеите си 
пред хора.

Е8 Наличието на опонент повишава нивото ми 
на мотивация и решителност. 

Е9 Предпочитам да работя заедно с други хора, 
отколкото индивидуално.
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ИНтЕРпРЕтАЦИя НА РЕзултАтИтЕ

Въпросникът за самооценка е базиран на т.нар. скала на ликерт, която е лесна за разработване, позволява 
създаването на надеждна скала и е лесна за разбиране и попълване от страна на анкетираните. 
обичайният подход за отчитане на резултатите от скала на ликерт е чрез събиране на стойностите за 
избрания отговор и извеждане на резултат за всеки респондент (анкетиран). Този резултат в последствие 
се използва за изследването на конкретна характеристика. Резултатите могат да бъдат използвани и за 
изготвянето на диаграма за разпределението на мнението на всички участници. за по-задълбочен анализ 
можете да съчетаете отговорите на въпроси от различни секции в едно и по този начин да очертаете 
допълнително взаимодействие между факторите. 

Важно: за да има смисъл полученият резултат, е важно всяко твърдение в скалата да е пряко свързано с 
една и съща тема (обект на измерване).

слабостите на разработения въпросник, които трябва да се вземат под внимание са: 

•  склонност към придържане към средата – участниците в допитването може да избягват да посочват 
екстремните категории отговори и да се стремят винаги да дават по-умерени отговори.

•  склонност към мълчаливо съгласие – участниците в допитването може да се съгласят с представените 
твърдения, за да се харесат на ръководството.

•  склонност към благоприятна социална светлина – участниците в допитването може да предпочетат 
да посочат отговорите, които ще ги представят в социално по-благоприятна светлина, отколкото да 
отговорят честно.

По-долу са представени насоки за интерпретиране на резултатите във всяка секция, като вземете под 
внимание, че посочените точки отговарят за анкетата, попълнена от един респондент. скалата трябва да 
се модифицира в зависимост от броя на анкетираните. Например, ако имате 10 респондента скалата ще 
се  калкулира като умножите скалата за 1 респондент по 10 и т.н.

Скала за 1 респондент (анкетиран) Скала за 10 респондента (анкетирани)
15 – 23  Ниско  150 – 230 Ниско

24 – 38  Под средното 240 – 380 Под средното

39 – 53  средно 390 – 530 средно

54 – 66  Над средното 540 – 660 Над средното

67 – 75  Високо  670 – 750 Високо
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б. Въпроси свързани с личността
“Онези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света 

обикновено са тези, които успяват“
Стийв Джобс

проверете резултатите си! по-долу са представени насоки за тълкуване:
10 – 15   Ниско ниво на креативност по отношение на въпросите свързани с личността

16 – 24  Под средното

25 – 34  средно

35 – 44  Над средното

45 – 50  Високо ниво на креативност по отношение на въпросите свързани с личността

Моля, имайте предвид, че този въпросник е само ориентировъчен и изследва нагласите и личните 
възприятия на респондентите. основната цел на въпросника е да се съсредоточи върху това кои са 
слабите страни на една организация според нейните служители. Ето защо, от по-голямо значение е не, 
числовото изражение на резултатите, а конкретните твърдения, които са оценени с по-малко точки от 
по-голямата част от респондентите. 

Анализът на въпросите, свързани с личността на анкетираните, започва с анализ на значението, 
което те отдават на креативността на работното място. В допълнение на значението, което отдават на 
креативността, дали смятат, че са оригинални на работното си място също е важен фактор, за да бъде 
направен анализът.  Важно е не само какво те самите мислят за себе си, но и какво смятат, че е мнението на 
колегите им за тях. Накрая, въпросът как се чувстват, когато се изправят пред някакво предизвикателство, 
допълва картината относно личността на респондентите.

Ключът към подобряването на личната креативност и генерирането на нови идеи е пряко свързан с 
идентифицирането на факторите, които я потискат – т.нар. инхибитори. съществуват няколко основни 
инхибитора на креативността:
•  Самоцензуриране – понякога хората напълно несъзнателно потискат своя креативен потенциал, 

поради ограниченията, които другите поставят. Хората доста често гледат на нестандартните неща като 
демонстрация на лошо поведение, поради факта, че просто е нещо различно от всеобщо приетото. 
освен това, често се смята, че новите идеи носят повече рискове, отколкото вече изпитаните такива. 
Типичен пример може да се даде с оценяването на иновативни проекти, които са с по-висока норма 
на дисконтиране от повечето проекти, тъй като се считат като по-високорискови. По подобен начин 
хората възприемат и новите идеи, просто защото се страхуват от непознатото, неизвестността и 
несигурността, а страхът и допълнителната предпазливост сами по себе си водят до самоцензуриране  
- а това са едни от най-големите врагове на креативността.

•  уповаване на рационалното мислене – ние често се придържаме към определени форми на 
мислене, които в миналото са се доказали като надежден начин за прогнозиране на резултатите от 
дадени събития и се предполага, че описват как нещата трябва да бъдат вършени. учители, учени и 
повечето мениджъри често ни награждават за използването на тези установени и възприети мисловни 
модели и понякога дори по най-незабележими начини ни обезкуражават, когато се опитваме да 
„разчупим“ този начин на мислене. В един момент този тип поведение, свързано с награда/наказание 
става основа за поведението на индивида.  

•  Вътрешен климат/ среда. социалната среда може да се разглежда като нож с две остриета – от 
една страна, тя може да стимулира креативното мислене, но и би могла да го убие за секунди. 
В този случай идва и значението на самочувствието – необходимо е да вярвате в себе си 
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достатъчно, че да не се страхувате да изразявате свободно своите идеи пред колеги, приятели, шефа 
ви и т.н.

•  Самонаказание – случвало ли ви се е някога да си кажете нещо от рода на „Не мога да повярвам, 
че го казах/ беше глупава идея!“. Представете си да чуете подобна реплика от шефа ви или от ваш 
колега – със сигурност ще потуши желанието ви за поемане на рискове, което на свой ред е един 
от жизненоважните фактори за креативността. самонаказанието стимулира същите онези начини 
на мислене, основани на страха  като самоцензурирането, което на подсъзнателно ниво потиска 
генерирането и изразяването на нови идеи.

по-долу са представени някои предложения как можете да ограничите влиянието на т.нар. 
инхибитори на креативността: 

•  Винаги гледайте нещата от добрата им страна – когато някой ви критикува, приемете го като 
предизвикателство и се опитайте да покажете най-доброто, на което сте способни;

•  Не се страхувайте да импровизирате – някои от най-великите изобретения са създадени благодарение 
на импровизации;

•  Винаги гледайте нещата от различни перспективи. Опитайте се да се поставите на мястото на други 
хора и да си представите какво биха направили те, ако бяха изправени пред същия проблем като вас;

•  Когато е необходимо да се разреши някакъв сложен и подвеждащ въпрос или проблем – предложете 
помощта си;

•  Когато се опитвате да измислите някаква нова идея, използвайте: аналогия (помислете за примери, 
които наподобяват вашия проблем), метафори (търсете неща, които представят проблема), дайте път 
на абсурдните мисли (измислете няколко абсурдни идеи за решаване на проблема);

•  Записвайте си всичко, за което можете да се сетите без значение колко лоша смятате, че е идеята, 
правете си схеми, чертайте и рисувайте – това ще стимулира въображението ви. Можете дори да 
се запишете на диктофон и после да слушате, това, което сте казали – когато слушате, е по-лесно да 
разсъждавате върху дадени теми;

•  Когато търсите решение на даден проблем, опитайте се да генерирате, колкото се може повече идеи, 
защото ключът към намирането на една добра идея, е да имате много идеи.

Ето и няколко техники, които можете да използвате за стимулиране на въображението ви: 
Художествени образи: според този подход е по-лесно да разрешите даден проблем, когато си го 
представите като сцена от филм и си задайте някои от следните въпроси: Кои са главните действащи 
лица? Кои са второстепенните? Какви са връзките помежду им? Какъв е основният сюжет? Кои са 
второстепенните сюжетни линии? играйте си със сцената. Представете си нови сюжетни обрати, 
различни роли за персонажите. Придобивате ли някакви нови прозрения или гледни точки върху 
проблема? за повече информация можете да посетите www.icreate-project.eu и да се запознаете с 
техниката „Мисловни образи“ в секцията „Техники за креативност“.

пожелаване: Този подход е основан на предположението, че децата са предразположени да мислят по-
освободено и че тяхното мислене не е ограничено от каквито и да било предразсъдъци. Ето какво трябва 
да направите – спомнете си колко смели сте били в желанията си, когато сте били деца. остарявайки, 
се научаваме да поместваме желанията си в границите на възможното. Хората привикват към това да 
преценяват и съдят идеите, а не желанията. Възвръщайки способността си да искаме свободно, ние 
се завръщаме отново в детството, когато повече неща са ни изглеждали възможни. В това упражнение 
помислете за даден проблем, с който сте се сблъскали. отделете си 10 минути, за да си пожелаете нещо, 
което на пръв поглед е невъзможно. измислете поне 25 желания; отделете няколко от тях. Можете ли 
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да се сетите за някакви нови подходи към вашия проблем, основани на тези желания? Пожелайте си. 
Попитайте служителите си за какво те си мечтаят или желаят. Не захвърляйте т.нар. невъзможни, но 
интригуващи идеи. за повече информация и идеи по темата можете да посетите www.icreate-project.eu и 
да прочетете „Пожелателно мислене“ в секцията „Техники за креативност“. 
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В. Индивидуална  креативност
 „Ако чуеш глас, дълбоко в себе си, който ти казва „Ти не можеш да рисуваш”, тогава на всяка цена 

започни да рисуваш и гласът ще изчезне. “
Винсънт ван Гог

проверете резултатите си, по-долу са представени насоки за тълкуване:
15 – 23   Ниско ниво на индивидуална креативност

24 – 38  Под средното

39 – 53  средно

54 – 66  Над средното

67 – 75  Високо ниво на индивидуална креативност 

Моля, имайте предвид, че този въпросник е само ориентировъчен и изследва единствено възприятията 
на респондентите. 

Хората често смятат, че „креативността“ е присъща само на артистичните личности и че ако не могат 
да рисуват, да правят скулптори, да пишат или свирят, то те не са креативни, но това не е истина. 
Креативността може да е част от всичко, което правим, дори един разговор може да бъде креативен. 
Всеки може да подобри креативността си, като научи повече за процеса на креативност и разсъждава 
върху начина, по който подхожда към разрешаването на проблеми или към създаването на нещо ново. 

за да отключите своята креативност, е необходимо първо да се освободите от предишните си възгледи. 
за съжаление, човешкият ум е изненадващо умел в подхранването на своите дълбоко залегнали 
убеждения за света, извръщайки поглед от доказателствата за противното.

В своята книга “удар от едната страна на главата: Как да отворите ума си за иновации“ Роджър Ван оеч 
идентифицира десет „умствени бариери“, които са особено опасни за нашето мислене: 

1. “Верният отговор”
до голяма степен образователната ни система е устроена така, че ни учи винаги да търсим само по един 
правилен отговор. Този подход е приложим само в някои ситуации, но много от нас имат склонността 
да спират да търсят алтернативни верни отговори след като вече са открили първия такъв. Това е 
жалко, тъй като често, това от което в действителност имаме нужда, за да разрешим даден проблем по 
иновативен начин, е вторият, третият или десетият правилен отговор. 

Всички ние сме създадени да бъдем любопитни и креативни същества. Един от най-лошите аспекти на 
образованието е акцентът върху верния отговор на даден въпрос или проблем. А правилният отговор 
е този, който съответства на очакванията в съзнанието на учителя. Въпреки че, този подход ни помага да 
функционираме в обществото, той вреди на креативното ни мислене, тъй като истинските проблеми в 
живота са двусмислени. често се случва да има повече от един „верен“ отговор, а вторият отговор, който 
ви хрумне може да  се окаже дори по-добър.

Съвет #1: Един добър начин да бъдете по-креативни е винаги да търсите втория верен отговор. има 
много начини да откриете този отговор, но по-важното е да го потърсите.

Съвет #2: отговорът, който получавате зависи от въпросите, които задавате. играйте с думите, за да 
получите различни отговори. Една от техниките е да настоявате да получите повече отговори. друг 
начин е да задавате въпроси, които провокират мисленето на хората.
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2. “това не е логично.“
Първият и върховен принцип на традиционната логика е законът за непротиворечието. логиката може 
да обхване само онези неща, които имат последователен и непротиворечив характер. Това е чудесно, 
като изключим, че до голяма степен животът е двусмислен: непоследователността и противоречието са 
отличителните белези на човешкото съществуване. В резултат на което броят на нещата, за които може 
да се разсъждава по логичен начин, е малък, а прекаленото акцентиране върху метода на логиката може 
да ограничи вашето мислене. Все пак не се заблуждавайте, логиката е важен инструмент за креативно 
мислене, чиято употреба е особено подходяща в практическата фаза от креативния процес, когато 
оценявате идеите и се подготвяте да ги приведете в действие. Въпреки това, когато търсите и променяте 
идеите, прекомерното логическо мислене може да ограничи креативния процес.

Съвет #1: за повече и по-добри идеи се препоръчва една солидна доза абстрактно мислене в началната 
фаза, и обилна порция от логическо мислене в практическата фаза.

Съвет #2:  Едно от най-тъжните последствия на умствената бариера - „това не е логично“ - е, че 
нейният пленник може да не обърне внимание на едно от най-абстрактните и ценни творения на ума 
– интуитивното предчувствие. Вашият ум постоянно записва, свързва и съхранява несвързани знания, 
преживявания и чувства. На по-късен етап, той съчетава тази разнородна информация в отговори – 
предчувствия – на проблемите, пред които се изправяте, така че доверявайте се на интуицията си!

Съвет #3: Един от най-добрите начини да избягате от ограниченията на вашия собствен логичен ум 
е да мислите метафорично. Една от причините, поради които метафорите са толкова ефективни при 
комуникацията е, че ние ги възприемаме като истина без дори да мислим. Когато осъзнаете, че „истината“ 
често е символична, ще осъзнаете, че всъщност имате свободата да измисляте повече алтернативи.

3. “Следвайте правилата” 
Креативното мислене е не само градивно, но и разрушително. често се налага да се освободите от един 
възприет модел, за да откриете друг. Така че реагирайте на промяната и бъдете гъвкави по отношение 
на правилата. запомнете, че нарушаването на правила няма непременно да доведе до създаването на 
креативни идеи, но е един от пътищата към тях. 

Съвет #1: Влезте в ролята на революционера и предизвикайте правилата – особено онези, които 
използвате, за да ръководите ежедневните си дейности.

Съвет #2: запомнете, че да сте революционер също крие своите опасности. Поглеждайки назад към 
решенията си, понякога се задълбочаваме твърде много.

Съвет #3: Провеждайте сесии за проверяване на правила и отказване от такива във вашата организация. 
Възможно е дори да намерите някакви странични мотивиращи ползи в тази дейност –откриването и 
премахването на остарели правила може да бъде много забавно.

4. “бъдете практични”
Този свят е създаден от практични хора, които са знаели как да се вмъкнат в зародишната рамка на ума 
си, да слушат въображението си и да осъществят идеите, които са открили там.

Съвет #1: Във всеки от вас се крие по един „художник“ и един „съдник“. освободеното отношение на 
художника изобразява начина на мислене, който използвате в зародишната фаза, когато създавате идеи. 
оценяващият поглед на съдията представлява начина на мислене, който прилагате в практическата 
фаза, когато подготвяте идеите за осъществяване.

Съвет #2: Бъдете магьосник. задавайте въпроси от вида на „Ами ако“ и използвайте провокативните 
отговори, които ще откриете като опорни точки за нови идеи.
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Съвет #3: Развивайте въображението си. Всеки ден си отделяйте време да си задавате въпроси от типа 
„ами ако“. Въпреки че вероятността някои от отговорите на подобен въпрос да доведе до практическа 
идея не е особено голяма, колкото повече практикувате това упражнение, толкова по-продуктивни ще 
станете.

5. “Играенето е несериозно.“
Ако необходимостта е майка на изобретението, то играта е бащата. използвайте я, за да обогатите 
мисленето си.

Съвет #1: следващият път, когато имате някакъв проблем – поиграйте си с него. Ако пък нямате проблем, 
оползотворете времето с някаква игра, въпреки това. Може да ви хрумнат някакви нови идеи.

Съвет #2: Направете така, че да ви е забавно, докато сте на работното си място.

6. “това не е моята област.”
специализацията е факт от живота.  за да функционирате в този свят трябва да стесните фокуса си и да 
ограничите зрителното си поле. Въпреки това, когато се опитвате да генерирате нови идеи, подобна 
нагласа за пресяване на информацията може да ви ограничи.

Съвет #1:  Развийте нагласата на ловеца, перспективата, че където и да отидете ви чакат идеи, които 
трябва да бъдат открити.

Съвет #2: Не бъдете заети до такава степен, че да не разполагате със свободното време, необходимо 
за лов на идеи. Вмъкнете в дневния или седмичния си график време за „ловуване“. Малко странични 
екскурзии могат да ви отведат до нови ловни земи.

Съвет #3: Търсете аналогични ситуации. често подобни на вашите проблеми са били решавани в други 
области.

7. “Не бъдете наивни.“
Някои хора са толкова тясно обвързани със своите идеи, че ги издигат на пиедестал. Въпреки това, е 
трудно да си обективен, ако има прекалено много его вплетено в идеята ти. 

Съвет #1: от време на време, изключвайте „детектора си за глупости“, забавлявайте се с „глупавото“ и 
вижте какви луди идеи ще ви хрумнат.

Съвет #2: Различавайте ситуациите на конформизъм или когато всички се обединяват около това да 
критикуват глупака. В противен случай, може да създадете ситуация на „групово мислене“, при която 
стремежът да се избегне конфликт може да доведе до вземането на лоши решения.

8. “Избягвайте двусмислието.”
Повечето от нас са се научили „да избягват двусмислието“ заради, проблемите в комуникацията, които 
причинява. Тази идея е особено добра в практически ситуации, при които последиците от подобни 
недоразумения биха били сериозни. Например, шефът на пожарната, който се опитва да се справи с 
три сигнала за пожар, трябва да издаде заповедите си по възможно най-ясния начин, така че нищо да 
не остава под въпрос. Въпреки това, при творческите ситуации съществува опасността, че прекалено 
многото подробности могат да задушат въображението ви. Нека си представим, че същият този  шеф на 
пожарна ви е помолил да нарисувате стенопис на стената на пожарната. Ако той ви опише как точно би 
искал да изглежда до последния детайл, то той няма да е дал никакво поле за изява на въображението 
ви. Но може би, ако задачата е зададена някак по-двусмислено, ще имате повече свобода на мислене 
и ще бъдете по-креативни. с други думи, има място за двусмислие – може би не чак толкова, когато 
оценявате и изпълнявате идеи, а по-скоро когато ги търсите или играете с тях.

26

„Пакет обучителни материали за развитие на креативността и 
иновациите в малки и средни предприятия“ - I-CREATE

Проект № 2011-1-BG1-LEO05-05031

Методология за самооценка на креативността



Съвет #1: Възползвайте се от двусмислието в света. Погледнете нещо и помислете какво друго би могло 
да бъде.

Съвет #2: Ако възлагате на някого да реши проблем, който има потенциала да бъде разрешен по 
креативен начин, то може поне първоначално да пробвате да го представите по двусмислен начин, за да 
не ограничавате въображението им.

9. “Да се греши е неправилно.”
има места, където грешките са нецелесъобразни, но творческата фаза на креативния процес не е едно 
от тях. грешките са знак, че се отклонявате от добре отъпканите пътеки. до голяма степен креативното 
мислене е свързано с това да не се страхувате от провала. Като режисьор уди Алън е казал „Ако никога 
не се проваляш, това е знак, че не пробваш нищо особено иновативно.“ 

запомнете тези две ползи от провала. Първо, ако се провалите поне се научавате какво не работи в 
действителност. Второ, провалът ви дава възможност да изпробвате нови подходи. 

Съвет #1:  Ако допуснете грешка, използвайте я като трамплин към идея, която в противен случай е 
можело да не откриете.

Съвет #2:   „Правете разлика между грешки от „упълномощаване“ и тези от „бездействие“. Вторият вид 
може да ви струва много повече. Ако пък не допускате много грешки, можете да се запитате: “Колко ли 
възможности пропускам като не предприемам по-агресивен подход.“

Съвет #3:  Преди да предприемете действия относно дадена идея или проект, запитайте се “Какво лошо 
може да се случи, ако успея?“, „Кое е най-лошото, което може да се случи, ако греша?“. доста често можете 
да видите, че предимствата на това да грешите значително надвишават последиците.

10. “Не съм креативен.“
световете на мисълта и на действията се припокриват. Това, което мислите, често се случва. да отричате 
своята креативност е като това да отричате, че сте човешко същество. Всички ние сме безкрайно 
креативни, но само до степента, в която осъзнаем, че ние сами създаваме границите в начина ни на 
мислене. Ако си повтаряте, че не сте креативни, това се превръща в истина. 

Съвет #1: Впуснете се в опитване на нови неща и в надграждане на това, което намерите – особено 
малките идеи.  Креативният човек има вярата в себе си, че тези идеи ще доведат все донякъде.

Ето и някои съвети за повишаване на личната креативност:

упражнявайте мозъка си  - подобно на тялото и мозъкът има нужда от упражнения, за да задвижи 
мускулите на креативността и да ги направи по-силни. учените вярват, че упражняването на мозъка може 
да създаде „резерва от познания“, която да ви помогне да останете проницателни, въпреки стареенето 
на мозъците ни с напредването на възрастта.

Ето няколко дейности, които ще стимулират мозъка ви и ще предизвикат приток на креативност:

1.  Памет – запомняйте и повтаряйте групи от думи (например списъкът за хранителни продукти от 
магазина или телефонните номера на приятели);

2.  Внимание - можете да станете по-наблюдателни като просто промените рутинните си дейности – 
сменете маршрута за работа или преподредете бюрото си – и двете ще накарат мозъка ви да се събуди 
от навиците и да внимава отново.

3. Език - четете често по много и различни видове книги. лингвистичните дейности ще предизвикат 
способността ви да разпознавате, запомняте и разбирате думи. освен това упражняват и 
граматическите умения и речника.  Помислете за четене на книги на теми, които преди това не 
са ви били интересни.
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4.  логика и умения за разсъждаване - играйте игри и загадки като кръстословици, судоку, скрабъл и 
т.н., това подобрява интелектуалното ви представяне, тъй като се изисква да обмислите възможните 
отговори и желаните резултати.

5.  използвайте лявата си ръка, ако сте десничар и разменяйте ръцете, за да упражнявате и другата страна 
на мозъка.

Влагайте страст - страстта е напрегната, изключителна и непреодолима емоция или чувство. 
обикновено, когато човек се вълнува да научава нови неща бързо напредва в дадена област. открийте 
своята вътрешна мотивация и следвайте влеченията си, за да подобрите своята креативност.

Дайте приоритет на времето за почивка - нашите натоварени графици и ангажирани умове не 
ни дават възможност и време да мислим креативно. отделяйте си определено време всеки ден да се 
усамотите, освежите и освободите ума си, докато тялото ви отпочине. Планирайте и отделете време за 
малко тишина. По 30 минути всеки ден е една ефикасна доза спокойствие. Вмъкнете в седмичния си 
работен график „време за размисъл“. Превърнете това в една среща със самия себе си. 

обръщайте внимание на сънищата си - създайте си навик да държите молив и хартия до леглото си, 
за да можете да записвате какво сте сънували. Направете го веднага щом се събудите, защото в противен 
случай  бързо ще забравите детайлите. записвайте всичко без значение колко налудничав е бил сънят 
ви. след това запишете конкретен проблем, който бихте желали да разрешите. Вземете записките със 
сънищата си и ги сравнете с проблема или въпроса, който се опитвате да решите. открийте приликите 
между двете. Първоначално, ще бъдете абсолютно убедени, че нямат нищо общо едно с друго, но след 
като се позамислите ще откриете, че всъщност има доста общи неща. Това може да е чудесен източник 
на нови идеи и решения за вашите проблеми.
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г. креативност в организацията
„Креативното мислене не е талант, то е умение, което може да бъде научено. То овластява 

хората като подсилва техните естествени способности, което подобрява екипната работа, 
продуктивността и при необходимост печалбите.” 

Едуард де Боно

проверете резултатите си! по-долу са представени насоки за тълкуване:
24 – 34  Ниско ниво на креативност в организацията

35 – 58 Под средното

59 – 85 средно

86 – 109 Над средното

110 – 120  Високо ниво на креативност в организацията

Моля, имайте предвид, че този въпросник е само ориентировъчен и изследва нагласите и личните 
възприятия на респондентите. 

Всеизвестно е, че движещата сила на всяка организация е човешкият капитал. следователно, ако един 
ръководител иска да подобри нивото на креативност в своята организация, то трябва да се започне от 
най-ценният фирмен актив – от хората. Ето и някои съвети как можете да насърчите креативността у 
вашите служители:
•  премахнете бариерите и пречките, които възпират креативността и обявете „самотния 

изобретател“ за мит във вашата организация! Можете да прочетете повече в секция Б, която е 
насочена към т.нар. инхибитори на креативността и да се опитате да въведете някои промени във 
вашата организация, за да неутрализирате влиянието им.  

•  Насърчавайте екипната работа и обръщайте внимание на социалния климат във вашата организация. 
имайте предвид, че социалната среда е от изключително значение за креативността.

•  осигурете свобода на вашите служители да търсят нови знания, да експериментират и импровизират 
и ще бъдете изненадани какво може да направи човек, ако разполага с необходимите ресурси! Това 
е от решаващо значение за стимулирането на креативността във вашата организация, тъй като 
ограниченията и страхът са врагове номер едно на креативността, така че по-добре не им позволявайте 
да възпрепятстват развитието на творческото мислене у служителите ви. 

•  Всяка от задачите, които поставяте на своите служители трябва да бъде представяна сякаш е нещо 
изключително интересно и предизвикателно в добрия смисъл на думата. По този начин всеки 
служител ще бъде по-ангажиран с това, което прави. според някои известни изследователи в сферата 
на насърчаването на креативността, вътрешната мотивация играе ключова роля за разгръщането 
на креативния потенциал у човека (Amabile, 1996). основното предположение е, че когато хората 
харесват това, което правят на работното си място, могат да асимилират информацията по-гъвкаво, 
изпитват положителни емоции и са по-склонни да поемат рискове и да влагат постоянни усилия, за да 
развиват и усъвършенстват идеи (Elsbach & Hargadon, 2006; Shalley, Zhou, & Oldham, 2004).

•  учете служителите си, че винаги трябва да разглеждат всеки проблем или идея от различни 
ъгли. Ако искате наистина да стимулирате креативността у вашите служители, е необходимо 
да им покажете колко важно е за всяка организация нейните служители да разбират нуждите и 
предпочитанията на крайния потребител. Много хора са наясно, че работят в услуга на някой друг, 
но нямат възможността лично да видят крайния ефект от своята работа (Grant, 2007, 2008).  
жизненоважна стъпка в тази насока е да поставите служителите си в директен контакт с 
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крайните потребители на техните услуги и продукти. По този начин всеки служител ще осъзнае своята 
заслуга в цялата верига на обслужване, а ако всеки е наясно със своя принос, това ще го насърчи да 
мисли за начини как да подобри работата си, което може да задейства генерирането на нови идеи за 
задоволяване на нуждите на клиентите, за които никой преди това не се е досещал.

•  Когато искате да предизвикате креативност у другите, опитайте се да превключите от управление 
насочено към командване и контрол към управленски стил, ориентиран към сътрудничество.

•  също така можете да помогнете на хората да се обучават и чрез т.нар. сократов въпросник2, което 
ще рече, че трябва да задавате въпроси, а не да давате отговори. Поставете ясни цели и оставете 
хората сами да се досетят как биха могли да бъдат постигнати. дайте им време да разсъждават върху 
хипотетични ситуации, вижте цялостната картина и експериментирайте с възможностите. 

•  Преструктурирайте въпросите, които задавате, така че да бъдат насочени към желаните резултати, 
а не върху проблемите. задавайте въпроси на хората от типа „Ами ако…“,  „Какво друго …“ (този въпрос 
насърчава хората да търсят алтернативни отговори),  „защо не…“ (като задавате този въпрос се създава 
впечатление, че всичко е възможно и по този начин хората освобождават умовете си, за да изследват 
всяка възможност)

•  Творческите просветления рядко се случват на нечие бюро. Те ни достигат на някоя туристическа 
пътека, във фитнеса, в кафенето, на плажа или докато сме на някой курорт с невероятна гледка. Ето 
защо, ако искате служителите ви да са по-творчески настроени  -  изведете ги извън офиса!

•  променяйте изискванията към работата и не наемайте хора с една и съща квалификация. 
Много организации имат склонността да търсят и назначават служители със сходни образование и 
трудов опит и рядко обръщат внимание за кандидати извън тяхната област на работа. със сигурност 
е необходимо да наемате хора, които са вършили точно същата работа в друга фирма преди това, но 
се уверете, че във всеки екип има по един човек със свеж поглед, а именно човек, който идва от друга 
сфера на дейност.

•  Позволете на всички в офиса да работят по специален проект, включващ екипна работа и 
интересни проучвания или събиране на материали. Всеки служител трябва да е наясно, че неговата 
работа е от значение. Промяната на задачите, по които служителят работи, води до приятна промяна 
на темпото, чувство за постижение, повишаване на интереса и мотивацията. 

2 http://www.ecoliteracy.org/strategies/socratic-inquiry 
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Д. лидерство в организацията
„Креативните лидери канят разрушителните иновации, насърчават другите да се откажат от 
остарелите подходи и да поемат балансирани рискове. Те са свободомислещи и изобретателни в 

обогатяването на управленските и комуникационните си стилове, най-вече, за да привлекат едно 
ново поколение служители, партньори и клиенти.” 

(IBM 2010 Global CEO Study)

проверете резултатите си! по-долу са представени насоки за тълкуване:
10 – 15   Ниско ниво на лидерство в организацията

16 – 24  Под средното

25 – 34  средно

35 – 44  Над средното

45 – 50  Високо ниво на лидерство в организацията

Моля, имайте предвид, че този въпросник е само индикативен и изследва отношението и личните 
възприятия на респондентите. 

На лидерството често се гледа като на важна променлива, която влияе на цялостното представяне и 
ефективност на организацията. Един от начините, по които лидерите биха могли да насърчат креативността 
на работното място е чрез изучаване на изкуството в тази област. Художниците и бизнес лидерите имат 
много общи неща – имат насочващо виждане и влиятелна гледна точка, могат да оформят идеали и да 
управляват хаоса и неизвестността, за да създадат нещо ново. Понеже всяко велико изкуство изтласква 
границите извън установените норми, би могло да ни научи за лидерството, промяната, двусмислието, 
хаоса, смелостта и креативността. изкуствата (рисуване, поезия, импровизация, разказване на приказки 
и т.н.) ни въвличат в приключения и пътешествия в креативно изражение, които ни помагат безопасно да 
изследваме непознати територии, да преодолеем страха и да поемаме рискове. [12]

лесно можете да въведете изкуствата на своето работно място, разпитвайки хората за техните най-
хубави преживявания с клиенти, или най-добрия шеф, който са имали или групово преживяване. Когато 
си представяте бъдещето, помолете хората да направят скица на това как изглежда то според тях и да 
разкажат история за картината. [12]

Креативността в една организация зависи от лидерството. Креативните лидери трябва да търсят 
възможности за създаване на добавена стойност дори и в най-трудните времена и при най-тежките 
условия. Те трябва да подкрепят иновативни инициативи и да насърчават служителите си да споделят 
идеите и мненията си, само тогава креативността в една организация може да бъде подобрена.

според едно от проучванията на IBM, организациите трябва да предприемат действия в следните три 
насоки, за да стимулират развитието на своя креативен капитал:

1. Разкрийте ключовите възможности на креативната организация. дайте възможност на 
способността на организацията да разбере поведението на света. Разкрийте онези лица, които виждат 
възможности там, където другите не виждат и очертайте какво сте открили. свързвайте хора и идеи 
по новаторски начини. опитвайте много и разнообразни идеи. Вдъхнете им убеждението, че всяко 
действие е възможно. Поддържайте дисциплината, за да се върши работа.

2. отключете и ускорете креативните способности на лидерите. създайте силно въздействащо, 
експериментално обучение свързано, с предизвикателства от реалния бизнес. създайте вдъхновяващи 
модели за подражание, демонстриращи постижение и лидерско овластяване. Пуснете на воля 
малки, разнородни екипи да преследват смели идеи в отговор на предизвикателствата. 
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създайте работни структури и стимули, които да са обвързани с вътрешната мотивация. Насърчавайте 
създаването на култура, вдъхновяваща визия, изградена на автентичност и движена от доверие.

3. Дайте воля и мащабност на организационната креативност. споделяйте информация за 
колективната представа. Включете се в глобални мрежи за споделяне на опит. обогатете съдържанието 
на управленските и комуникационни стилове. Въздействайте върху колективното поведение чрез 
анализи в реално време. [4]

4. креативната производителност на даден екип зависи от характера на групата или лицата, които 
сте събрали, както и от комуникационните умения на ръководителят на сесията.
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Е. Екипна креативност
  „Креативността е заразна, предай я нататък!” 

Алберт Айнщайн

проверете резултатите си! по-долу са представени насоки за тълкуване:
9 – 14   Ниско ниво на екипна креативност

15 – 22  Под средното

23 – 31  средно

32 – 39  Над средното

40 – 45  Високо ниво на екипна креативност

Моля, имайте предвид, че този въпросник е само ориентировъчен и изследва нагласите и личните 
възприятия на респондентите. 

Креативността и иновативността са жизненоважни умения на почти всяко работно място. Когато се появи 
даден проблем, да има екип от хора, които могат да решават проблеми бързо и ефективно с помощта на 
малко креативно мислене, е от полза за всички.  На работното място в днешно време, да намерим време 
за креативност може да се окаже почти невъзможно. Въпреки това, организациите, които насърчават и 
отделят време за креативност се радват на повишена ангажираност, мотивация и производителност от 
страна на своите служители. Ето и някои съвети как можете да стимулирате екипната креативност:
•  Насърчавайте провеждането на редовни екипни брейнсторминг сесии, които да дават шанс на 

служители да генерират множество идеи. Когато вече имате много идеи, анализирайте ги и изберете 
онези идеи, които се характеризират с най-високо качество.

•  Създайте стимулираща работна среда. Ако служителите виждат, че идеите им са насърчавани и 
приемани, вероятността да бъдат по-креативни е по-голяма, което ще доведе до потенциални инова-
ции на работното място.

•  Създайте работна среда, основана на сътрудничеството. Креативността и иновацията често 
произтичат от служители, които работят заедно за постигането на дадена цел. Насърчавайте комуни-
кацията между отделните служители и отдели и възнаграждавайте онези, които работят заедно, за да 
решават проблеми.

•  окуражавайте членовете на вашия екип да поемат рискове. страхът е противник на креатив-
ността. служителите няма да бъдат креативни или иновативни, ако се страхуват да срещнат провала. 
създайте среда, в която страхът от провал няма място; отнасяйте се към неуспехите на вашите служи-
тели като към средство за учене, а не като начин за прехвърляне на вина.

•  Създайте убежище за новото мислене – използвайте убежището, за да стимулирате широк кръг 
от идеи, включително онези, които на пръв поглед не изглеждат вероятни или дори „разумни“, тъй като 
именно там могат да бъдат открити източниците на иновацията.  В някои организации имат „места за 
креативно мислене“, обзаведени с предмети като картини, снимки, списания, които не са свързани с 
работа, градивни материали и други стимули, където служителите могат да се отдадат на генерирането 
на идеи в една различна и отделена от ежедневната рутина среда.

•  Хумористичен ъгъл – осигурете на служителите си поне един ъгъл от стаята за почивка или друго 
пространство, за да могат да лепят карикатури, илюстрации и други неща, предназначени за осво-
бождаване от стреса. В края на всяка седмица, персоналът може да присъжда награда за най-добро 
творение.

•  Изненадващи празненства - често служителите се наслаждават на неочакваните и нео-
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фициални празненства, също толкова колкото и на официалните. организирайте чести и неочаквани 
празненства за награждаване или признаване като например пица парти и др. Ако не се сещате за 
причина да организирате събиране за работния екип, създайте такава.

•  „закуска с президента“ - инициирайте програма „закуска с президента“, за да подобрите комуника-
цията между служителите и висшия мениджмънт. организирайте поне веднъж в месеца закуска с кафе 
и бисквити, сервирани от персонала и открити дискусии с ръководството (управителя, изпълнителния 
директор, и т.н.). Резултатите – повдигане на духа, сплотеност и чувство за открита комуникация.

•  бъдете аутсайдери в своя екип – генерирането на идеи се осъществява най-добре, когато има 
различия в перспективите, знанията и опита – креативността е продукт на организационното разноо-
бразие. В идеалния случай, екип, който се опитва да измисли някакво свежо, ново решение на трудно 
предизвикателство, трябва да бъде съставен както от експерти в обсъжданата област, така и от т.нар. 
участници, допринасящи с „наивни“ идеи, които могат да погледнат на проблема по начин, по който 
експертите не биха могли. освен това, тъй като те не са експерти, не са наясно и какво ще проработи 
и какво не, затова ще са с много по-освободено мислене.

•  Насърчавайте служителите да се включват в процеса на генериране на идеи – важно е да 
признаете усилията на онези, които допринасят към процеса на генериране и развиване на идеите, 
дори в резултат да не са се получили никакви приложими концепции или решения. Насърчени по 
правилния начин, вероятността тези хора отново да се включат в креативния процес е по-голяма, 
може би дори и да измислят следващото голямо научно откритие!

34

„Пакет обучителни материали за развитие на креативността и 
иновациите в малки и средни предприятия“ - I-CREATE

Проект № 2011-1-BG1-LEO05-05031

Методология за самооценка на креативността



35



ИзползВАНИ ИзточНИЦИ НА ИНфоРМАЦИя:

1.  Jeffrey H. Mauzy, 2006, Managing Personal Creativity, Article reprint, Design Management Review 

2.  Technology Management Innovation Review, Creativity: Linking Theory and Practice for Enterpreneurs  

3.  Norman, Warren T., The Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol 66(6), Jun 1963, 574-583.

4.  Lombardo B., Roddy J. D., 2010, Cultivating Organizational Creativity in an Age of Complexity: A compan-
ion study to the IBM 2010 Global Chief Human Resource Officer Study 

5.  Elton Mayo, Social Problems of an Industrial Civilization. Boston: Division of Research, Graduate School of 
Business Administration, Harvard University, 1945, p. 64

6.  Patterson, Ch., Individual and Organizational Creativity, Halifax Nova Scotia, Canada

7.  Amabile, T.M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press.

8.  Elsbach, K. D., & Hargadon, A. B. (2006). Enhancing creativity through “mindless” work: A framework of 
workday design. Organization Science, 17, 470-483.

9.  Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on 
creativity: Where should we go from here? Journal of Management, 30, 933-958.

10.  Grant, A. M. (2008). The significance of task significance: Job performance effects, relational mechanisms, 
and boundary conditions. Journal of Applied Psychology, 93, 108-124.

11.  http://www.iabc.com/cwb/archive/2013/0113/Naiman.htm 

12. http://www.creativityatwork.com/2010/03/31/creativity-at-work-newsletter-fostering-creativity-in-the-
workplace/ 

13.  Building a Fun and Creative Team, Kristin Hanks, p. 11-12 

14.  http://www.mckinsey.com/insights/strategy/sparking_creativity_in_teams_an_executives_guide

36

„Пакет обучителни материали за развитие на креативността и 
иновациите в малки и средни предприятия“ - I-CREATE

Проект № 2011-1-BG1-LEO05-05031

Методология за самооценка на креативността





www.icreate-project.eu

Inspiring
Business

www.ecq-bg.com

www.tecnalia.com

www.merig.org

www.fit.ie

www.timan.sk

www.cci-vratsa.org
Chamber of CommerCe
and industry - vratsa

Пакет обучителни материали за развитие на креативността 

и иновациите в малки и средни предприятия“ - I-CREATE

Проект ¹ 2011-1-BG1-LEO05-05031

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява възгледите единствено на автора като 

Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в съобщението.




