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Експертите споделят

Основна отговорност на професионалисти-
те, по развитието на човешкия капитал 
е анализ на силните и слабите страни на 

организацията и развитието на хората в нея. в 
този процес, фоксуриан върху компетенции, уме-
ния и поведения, въпросът „какъв формат и ме-
тодология ще донесат най-висока стойност за 
нас, за хората и за организацията” понякога ос-
тава на втори план. фокуса върху поведенията, 
които искаме 
да развием и 
най-доброто 
съотношение 
цена-качест-
во, което търсим ни кара да забравим за реал-
ните дейности, които се стремим да подобрим 
в организацията. в тази статия предлагаме 
четири критерия за това, как да изберем най-
удачния метод за обучение и развитие, като се 
съобразим с определящото 
значение на типа дейност 
на обучаваните хора.

Много често, когато гово-
рим за умения и превъзходно 
представяне в дадена дей-
ност, отдаваме това на вро-
ден талант. Наричаме хора 
като Роджър федерер или Ри-
чърд Брансън гении и се въз-
хищаваме на постиженията 
им отдалече. Много експерти 
обаче опровергават това 
твърдение, доказвайки че 
най-значимото за устойчи-

как да избеРем 
обучителен подход 

с най-голяма 
добавена стойност?

Александър Маринов, бизнес консултант в In Your Hands

во превъзходство в дадена дейност са продъл-
жителните, съзнателни упражнения. тук визи-
раме обмислен, преднамерен метод за тренировки 
и повторения, които позволяват човек да оцени и 
подобри нивото си в дадена дейност.

Нека разгледаме пример с играта на голф: най-
добрите играчи не просто тренират удари, те 
правят десетки повторения на една дупка с цел 
да видят резултата от действията си и да прила-

гат корекции 
веднага. По 
този начин по-
степенно те 
к а л и б р и р а т 

своят замах, така че да достигнат максимално 
добър резултат на всяка дупка от игрището. това 
е известно още като цикъла действие-оценка-
корекция-повторно действие.

Подобна аналогия можем да направим и с про-

ефективен обучителен модел представлява комбинация 
от добре изпитани техники и методология за затвържда-

ване на знанието и тренировки на работното място.
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Любопитно
дажбите. търговски сътрудник в магазин за те-
лекомуникации има редица продажбени възмож-
ности на ден – клиентите влизат в магазина и 
биват обслужвани един след друг, от началото 
до края на продажбата. Добрия търговец може 
да изпробва набор от фрази и техники, да про-
следи ефективността им на момента и с вре-
мето да идентифицира тези оръжия, които му 
гарантират изключителни резултати. Но дали 
ефектът на преднамерените упражнения и пов-
торения е толкова голям ако продаваме eRP сис-
теми, а не таблети?

Подобни комплексни продажби представляват 
дълъг процес и изискват взаимодействие с раз-
лични хора. Сложността на изпълнението е по-ви-
сока, а оценката на резултата е по-трудна. това 
предполага определени разлики между директна-
та продажба на таблет и на информационна сис-
тема например. за да сравним двете дейности ще 
отчетем четири решаващи характеристики.

На първо място ще разгледаме тяхната про-
дължителност. Продажбата на таблет например 
е краткотрайна – клиента идва информиран и 
обикновено в магазина избира между само някол-
ко алтернативи. в същото време една сделка за 
информационна система отнема месеци, включва 
различни периоди на събиране на информация и 
оценка на действието. Същото важи и за после-
дователността на отделните действия: директ-
ните продажби следват една след друга, докато 
при по-комплексните продажби множество въз-
можности се обработват едновременно.

Нека анализираме и резултата от дейности-
те. При продажбата на комуникационна техника 
резултата е абсолютен. търговеца или е продал 
продукта, или не е. Когато продаваме система 
обаче, обикновено има борба между няколко дос-
тавчика и конкурентните оферти не са ясни. С 
други думи – „аз ли спечелих сделката или конку-
ренцията я изгуби.” Същото важи и при обратна-
та връзка – трудно може да се установи веднага 
дали нивото на взаимотношения или оферирана-
та цена са точните в една комплексна продажба. 
При директните продажби обратната връзка е 
ясна веднага – цената или е приета или е от-
хвърлена от клиента.

тези основни разлики в продължителността, 
последователността и обратната връзка за ре-

зултата от различните дейности предполагат и 
нуждата от специфични обучителни подходи, ко-
гато целим да подобрим представянето на хора-
та си в дадена бизнес дейност. Преднамереният 
цикъл от тренировки действие-оценка-корекция-
повторно действие не е особено ефективен при 
по-комплексни и продължителни дейности.

Ако търговците в компанията ни основно 
правят директни продажби и разчитат на мно-
жество по-кратки опити, една ефективна про-
грама за търговски умения би дала на хората 
набор от идеи, техники и подходи, които те в 
последствие да изпробват в ежедневната си 
работа. така, на база повторения те могат да 
изберат най-успешните. Ефективен обучителен 
модел представлява комбинация от добре изпи-
тани техники и методология за затвърждаване 
на знанието и тренировки на работното място.

Ако обаче продажбата е продължителна, с не-
ясен веднага резултат и върви паралелно е мно-
го трудно да изпробваме най-удачните продаж-
бени техники, които сме научили на обучението. 
в такива случаи симулирани модели на дейност-
та и аналогии с реалния бизнес носят по-висока 
стойност, защото по-ясно представят принци-
пите на бизнес пред хората. По-силното разби-
ране на принципите на една дейност позволява 
и по-голяма степен на увереност в прогреса и 
резултата. фокуса се измества от техники и 
умения, които представляват успешни пове-
дения към разбиране и нагласи за по-правилен и 
ефикасен цялостен подход.

Когато съставяме обучителен план базиран 
на нуждите на хората, 

трябва да имаме едно на ум и за типа 
дейности, които те извършват. 

По-комплексните, продължителни дейности с не-
ясен резултат изискват фокус върху изграждане 
на разбиране и нагласа. за по-кратки, последова-
телни и директно оценими действия е по-добре 
да дадем на хората инструменти и техники за 
успех и да им помогнем систематично да усвоят 
и усъвършенстват най-ефективните в течение 
на работа. Не трябва да забравяме, че ефектив-
ната комбинация от подходи гарантира най-до-
бри резултати. Избора на методология много 
често се оказва по-важен за крайния резултат 
от точната тематика.
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