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Защо креативност?
● Креативността е

умение, което може да
бъде култивирано и
развито, то е от
съществено значение
за всички организации, в които създаването и използването на
иновации е ежедневие и предпоставка за оцеляване.
● Подпомагането на креативността е предпоставка за развитието на
иновацията, тъй като спомага за по-добро проследяване и трансфер
на висококачествени идеи сред служителите, дава на точните хора
точната информация в точното време, в резултат на което, насърчава
работна среда подходяща за създаване на иновации и идеи.

Въведение


Общата цел на методиката за одит е да
опише спецификациите, които трябва да се
следват за да по-добро провеждане на
самооценка на креативността и иновациите.



Уникалността на всяка организация и
особеностите на нейната организационна
култура налагат нуждата за персонализиране на

знанието за справяне със специфичните й
характеристики по отношение на самооценката
по креативност и иновации. Информацията,
посочена в този инструмент, представлява една
ОБЩА РАМКА от последователни

стъпки, които

трябва да се спазват, а не толкова набор от ясни
и подробни указания.


При креатовността одитът има аналитична
роля и това е една от първите стъпки, които

дадена организация трябва да направи,
преди прилагане на политика в подкрепа на
креативността.

Цели на оценката на креативността
 Да изследва нивото на организацията по отношение на креативността и иновациите.
 Да определи факторите и променливите, които влияят на креативния потенциал на персонала
или отделния служител на организационно, ръководно и екипно равнище.
 Да разработи аналитичен инструмент (въпросник) съобразен с нуждите на характера на
работата, дейностите на организацията, персонала и т.н. така че изредените променливи да
бъдат обхванати и оценени.
 Да се опита да оцени посочените по-горе фактори, разработвайки подходящи скали за
измерване и класифициране
 Да даде възможност за анализ на статистическите данни с цел идентифициране на
проблемните области (факторите), които изискват подобрение, за да могат да бъдат по-добре
насочени усилията, както на екипите, така и на мениджмънта.
 И накрая, постепенно и синтетично (след обсъждане с ръководния екип) да предложи
първоначален набор от действия, които да се спазват, така че организацията / компанията да
направи съответните стъпки и след това в изпълнение на изготвения план за действие да
насърчи творчеството / иновативността в работата.

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 и са налице обективни причини за това.

•

Известно е, че сложността на организацията, естеството на бизнеса и неговите дейности се
различават до голяма степен в различните организации. Затова няма уникален, подробен
модел на одит на креативността, който да може да се прилага със еднаква ефективност за
целия спектър от организации.

•

Имайки предвид тази отправна точка, на диаграмата са дадени само на основните етапи на
методологията.

Общ модел за проверка на креативността

Концепцията за самооценка
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Въпросникът съдържа шест секции:
– Планиране на прегледа и оценка на
креативността – първи и най-важен
етап, важно е да се прегледат всички
действащи
стратегии,
както
и
настоящите стратегически, бизнес и
маркетингови планове на организацията
и да се направи сравнителен анализ.
– Въпроси, засягащи личната
креативност Този раздел опитва да
покаже как персонала възприема
неговата/нейната личност (креативна
или не).
Насочен към индивидуалното
творчество
в
работата.
Много
фактори влияят на творчеството на
индивидуално ниво отчитат се
мотивация, възнаграждение и т.н.
Факторите,
влияещи
върху
организационната
креативност
(стратегия,
свобода
за
идеите,
комуникация, мрежи, култура, и др.)

Д - Секцията включва въпроси касаещи
ръководството; цели да покаже дали
ръководителите насърчават или
възпрепятстват креативността и
иновациите в работата / на работното
място.
Е - Тази последна секция се фокусира върху
екипната креативност и фактори като
различия, честота и откритост на
комуникацията между членовете в екпипа и
др. като напр. Честота на конфликти,
предпочитания

Важно!

(1)

Одитният инструмент е
по-скоро методология, а не прецизен инструмент за оценка, тъй като всяка
организация има свои специфики и няма как да се разработи един универсален
въпросник, който да отразява необходимите фактори за организацията.
Затова разработената методология, трябва да се счита по-скоро като напътствие за
това как организациите сами да разработят въпросник и процес за самооценка.
Приложеният въпросник в методологията е
само индикативен
– тоест въпросите са общи, могат да се заместват, допълват,
премахват според нуждите на организацията,
която го прилага.

Важно!
Интерпретацията на резултатите
– скалите са дадени за 1 респондент!
В зависимост от броя на хората попълнили въпросника се премащабира
и скалата за оценка (напр. за 10 респондента скалата за 1 се умножава
по 10 и т.н.)
Много по-важно от точките, които се сумират,
е да се търсят взаймовръзки между факторите и да
се търсят причините защо мнозинството е дало един и
същи отговор по даден въпрос – например защо 90%
от запитаните са посочили, че организацията, в която
работят, не оценява приносът и постиженията на
служителите си и да се интерпретират тези открития.

(2)

Резултати от първоначалното проучване
До каква степен сте запознати с управлението на
креативността и иновациите?
Много запознат
Запознат
Средно запознат
Не съвсем запознат
Изобщо незапознат

Процент
8,1%
24,3%
27,0%
29,7%
10,8%

Предпочитани средства за учене
при организиране и провеждане на обучение
 E-учене / онлайн обучение

15

 Обсъждане / работа в мрежа с други участници

15

 Персонално наставничество /
менторство (на място)

15

 Комбинация от горните

17

Брой
получени
отговори
3
9
10
11
4

Проучване на креативността след проведени
пилотни тестове на техники за креативност
•
•

•

През м. Юни 2013 година направихме Преглед и оценка на креативността сред
12 предприятия от региона на Търговско-промишлена палата – Враца.
Въпросника попълниха 3 ръководители на `човешки ресурси`, 5 собтвеници на
МСП и главни мениджъри, 2 други отговорни кадри, 1 учител в професионална
гимназия и 1 ръководител на информационен център.
Застъпени бяха повечето основни сектори на икономическа дейност:
- Металолеене
- Машиностроене
- Електронни компоненти
- Строителство
- Текстил
- Логистика
- Професионална техническа гимназия
- Информационен център
- Ръчна изработка а сувенири

Резултати
•
•

•
•

•

Голяма част от запитаните смятат, че личностните им характеристики ги правят
по-креативни на работното място
Мнението на колегите им има положителен ефект върху личната им
креативност, както и че личните контакти подобряват нивото на креативност на
работното място.
Анкетираните не се притесняват, когато са изправени пред
предизвикателствата на работното място.
Уверени са, че могат да подходят креативно към много различни задачи, които
се възлагат на работното място и считат, че демонстрират оригинален начин на
мислене в работата си.
Много от организациите подкрепят свободата на изразяване на идеите,
засвидетелстват уважение към индивидуалните особености на хората и
подкрепят обучението за развитие на креативността и иновативното мислене на
служителите.

Благодаря за вниманието!

Търговско-промишлена палата – Враца
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тел.: +359 92 66 02 73; 66 55 09
факс: +359 92 62 63 08
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