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Резюме: Настоящата статия представя особеностите на стратегията
моментум, като предлага

по-различно нейно тълкуване, насочвайки

вниманието върху управленските аспекти. Смятаме, че ефектът моментум
би могъл да бъде приложен и адаптиран към управленските отношения, за
да бъде движеща сила за по-ефективно общуване и по-успешно управление.
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Abstract: This article discusses the specific aspects of the momentum
strategy by offering a rather different interpretation drawing the attention on
managerial aspects. We believe that the momentum effect could be applied and
adapted to managerial relationships in order to become a driving force for a more
efficient communication and more successful management.
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Увод
„Късметът сполетява подготвените за него“
Луи Пастьор
Успехът на фирмите в съвременната бизнес среда е изключително
динамичен процес, който зависи от редица външни и вътрешни фактори на
средата и изисква усилията на управленския екип, ангажираността на
служителите, както и подходящ подход, целенасочена стратегия, хуманна
мисия, завладяваща визия, силна култура. Дори един от необходимите за
организационното развитие аспекти да бъде пропуснат, пренебрегнат или
подценен, това може да повлияе на цялостния управленски процес в
негативен и дългосрочен план. Въпреки че

ръководителите осъзнават

важността на всички фактори и, естествено, желаят успеха на своята фирма,
не всички успяват – някои се борят да го постигнат, други понякога успяват,
но за кратко, но има и такива фирми, които непрекъснато постигат повече от
тази цел, дори много повече от планираното и очакваното. Възниква
въпросът каква е тайната на успешните бизнес лидери.
Целта на настоящата статия е да представи особеностите на
стратегията моментум, като предложи едно по-различно нейно тълкуване,
акцентирайки върху управленските аспекти.
Тезата ни е, че ефектът моментум би могъл да бъде приложен и
адаптиран към управленските отношения, за да бъде движеща сила за поефективно общуване и по-успешно управление.
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1. Същност на ефекта моментум
В своята книга,

„Ефектът моментум“1, Жан-Клод Лареш прави

изключително интересни разсъждения, търсейки отговор на въпроса какви
са причините за трайния успех на една фирма и предлагайки стратегия,
която може да бъде ключ за успеха на фирми, които биха я приложили,
според него. Според автора, отговорът се крие в улавянето на импулса,
стимула, движещата сила на успеха – ефекта моментум.
Стратегията моментум е разгледана от Лареш като феномен с
невероятна сила, чрез който, при определени обстоятелства, се създава
изключителен естествен напредък – растеж, захранван от самия себе си.
Улавянето на движещата сила акумулира енергия от своя собствен успех и
осигурява нарастващо ускорение за фирмите, които са достатъчно
съобразителни

и

прозорливи

да

го

предизвикат

и

използват.

Самозахранването е особеност на растежа, предизвикана от моментум,
която дава възможност ефектът да бъде определен като стимулиращ
напредък. Стимулиращият напредък може да бъде определен като
изключителен по две причини: едната, защото се отличава с ръст в
изключителна степен, в сравнение с очакванията, основани на опита, а
другата, защото предлага растеж с изключително качество.
Лареш разглежда двете основни стъпки за задвижване на енергията
на стратегията моментум условно като два двигателя: първият нарича
предизвикване на моментум, а вторият е прилагане на моментум. Връзката
между двата двигателя, която превръща искрата в движение, авторът нарича

1

Статията разглежда и допълва разсъжденията и изводите, направени в книгата, следвайки
нейната логика, но адаптира основни моменти от стратегията моментум към същността на
управленските отношения и на управленския процес.
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силно предложение. Двата двигателя на моментум стратегията са свързани
на мястото, в което процесът на създаване на силно предложение преминава
в процеса на прилагане на силното предложение. Откроени са осем
елемента, които трябва да са налице, за да се прояви ефектът на движещата
сила, ефектът моментум:
предизвикване на
моментум

прилагане на
моментум

1. Неустоима ценност

5. Енергично удовлетворение

2. Завладяващи прозрения

6. Енергично задържане

3. Създаване на силни

7. Реализиране на силни

предложения
4. Завладяваща полза

предложения
8. Енергично обвързване

Осемте стъпки от процеса на моментум
заедно

са свързани взаимно и

предизвикват ефектът на движещата сила. Целият процес на

създаване на моментум е преливащ се. Силното предложение нараства до
енергийните нива на удовлетворение, задържане и обвързване. Ефектът
моментум непрекъснато допълва и подсилва предложението. То трябва да
бъде активно управлявано и поддържано, но когато се превърне в
систематичен подход на фирмата за развитието на бизнеса, всяко
подобрение създава допълнителна начална енергия. Така процесът
продължава по пътя на моментум. Фирмите, които използват и двата
двигателя на моментум стратегията – предизвикване и прилагане, остават
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отворени към външния свят, а не затворени в себе си. Процесът не е линеен,
а динамичен и непрекъснато променящ се. Той изисква сътрудничество,
взаимодействие, преход (най-вече приемственост, според нас).
2.

Управленски аспекти на стратегията моментум

За целите на настоящата статия се спираме по-конкретно на
управленските аспекти от стратегията моментум, разгледани според нашите
виждания. За изграждането на стратегията е изключително важна
структурата на организационните отношения. Големите организации
систематизират процеса, а малките управляват по-скоро интуитивно. Според
Лареш им трябват рамка и средства да осигурят правила и стимули за
служителите от широк кръг на направления, местоположение и нива.
Прилагането на стратегията изисква систематичен подход, чрез който стъпка
по стъпка да се постигне ефектът моментум.
Организациите имат нужда да структурират своите изследвания,
които да определят и обясняват различните посоки на търсене, както и да
предлагат начини за постигане на завладяващи прозрения. Повечето
организации са източник на знания, мозъчна сила и благополучие, но
предизвикателството е да бъдат мобилизирани всички тези компоненти
заедно.
Лареш предлага матрица за търсене на прозрение, която е
разделена на четири посоки на търсене – всяка съдържа неограничени
възможности за разтеж и която ние адаптираме през призмата на
управленските отношения:
1. Посока на знание и действие – включва неудовлетворени
потребности на служителите и организацията. Този квадрант се
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отнася за възможностите, които са известни, но има две главни
причини, които обясняват неудовлетворените потребности –
отсъствие на технологии и управленска апатия.
2. Посока на вслушването – включва неудовлетворени потребности,
които някои служители осъзнават, но организацията – не. Чрез
вслушването се стига до неудовлетворени потребности, осъзнати
само от някои служители. Обикновено малък брой напредничави
служители

изпитват

Предизвикателството

и

осъзнават

пред

подобни

ръководството

е

потребности.
да

забележат

сигналите. Изграждането на мост между ръководителя и
служителя чрез вслушване, Лареш сравнява с пътуване към
непозната страна – всеки трябва да определи разликата в
културата и езика, за да може да се адаптира. Затова различните
позиции трябва да бъдат проучени, за да се преодолеят всички
разминавания. Изграждането на мост в управленското общуване
между ръководители и служители е свързано с необходимостта от
нов подход към думите.
3. Посока на ученето – включва неудовлетворени потребности на
служителите, които организацията е открила, но служителите не
са осъзнали. Ръководителите осъзнават, че служителите се
нуждаят от промяна, преди самите те да го осъзнаят. Тук
възможностите за разтеж са във възможностите на организацията
да обучава и насочва служителите към важността на новите
предложения. Служителите ги одобряват, но чак след като
осъзнаят какво представляват.
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4. Посока

на

белия

квадрант

–

включва

неудовлетворени

потребности, които все още никой не е осъзнал, но представляват
бъдещи възможности. Това неизследвано бяло пространство
представлява насока за дългосрочна стратегия. Квадрантът се
нарича бял, защото Лареш сравнява възможностите му като на
непокътната земя, покрита със сняг. Тук матрицата е променлива
– когато напреднат новите технологии и организационните нужди
претърпят промяна, скритите възможности за разтеж ще бъдат
разкрити и ще се преместят към някои от останалите три
квадранта. Особено ценно средство в белия квадрант е
задълбоченото опознаване на служителите. Задачата е да се
открие потенциал и да се идентифицират потребности, които да
доведат до ефективност в управленския процес.
Традиционният мениджмънт акцентира върху ефикасно и ефективно
използване на времето за продуктивна дейност. Доброто управленско
поведение означава ефикасност на ангажиментите. Това налага активиране
на

търсенето,

за

да

се

намерят

нови

възможности.

Понякога

изследователският подход изисква да се вложи време в задачи, които може
да се окажат непродуктивни в кратки срокове, но обещаващи в дългосрочен
план. Тук от изключително значение са здравият разум, опитът и като
трети елемент, който активира търсенето, е осъзнаването. Своя роля има и
аналитичният подход – дълбоко и индивидуално разбиране и използване на
пълния потенциал в процеса на търсене.
Организациите, които изграждат моментум, го постигат чрез
непрекъснато търсене на нови възможности и подходи. Обща слабост на
организациите, лишени от моментум, е тяхното убеждение, че техният
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начин на управление и подход на общуване е най-добрият. В своето
изследване Лареш предлага насоки на търсене, които, според нас, биха
помогнали да възстановят баланса в отношенията и развитието,
приложени и в управленския процес:
1. Моментум се появява при завладяващи прозрения и какво следва
зависи от качеството на тези прозрения и от управленските
умения на ръководството.
2. Завладяващите прозрения помагат по два начина на организацията
да създаде моментум – първо, като разкриват нови и по-добри
начини

да

удовлетворят

нуждите

и

потребностите

на

служителите, което води до завладяваща стойност в отношенията
и в резултатите и, второ, като откриват нови възможности, които
да доведат до завладяваща полза както за служителите, така и за
организацията.
3. Дълбоките и значими прозрения, които задвижват моментум, не
могат да бъдат открити само чрез традиционните управленски
анализи. Необходим е подход на взаимно разбиране, уважение и
търсене на посоки за разтеж, носещи ползи за служителите и
организацията. Авторът на изследването откроява три насоки:
възможности, съображения и комуникация.
Завладяващата идея, завладяващата цел и начинът на предложение
са трите стълба, на които е основано едно силно предложение. Те си
взаимодействат и при създаването на силно предложение трите трябва така
да бъдат съгласувани, че да са като едно цяло. Завладяващата идея е
вдъхновяващият елемент, който трябва да осъществи връзката и да мотивира
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всички ангажирани. В процеса на създаване на предложението стои
завладяващата полза. Тя е крайната цел. Едно силно предложение трябва да
носи завладяваща стойност. Тя се съдържа в завладяващата идея, която да
обобщава дълбоки и емоционални елементи. Емоционалната стойност е
голяма сила. Тя носи енергия за нов моментум.
Организацията успява или се проваля в зависимост от качеството и
синхронизирането на трите стълба – завладяваща идея, завладяваща цел и
начин на предложение. Лареш установява и предлага водещи принципи за
ефективно създаване на силни предложения, които ние адаптираме към
управленския процес:
1. Силните предложения

да отговарят

на потребностите на

служителите и на организацията.
2. Завладяващата идея трябва да е с голям потенциал да осигури
завладяваща стойност и да извлече завладяваща полза за
служителите и фирмата.
3. Максимален моментум се постига, когато силното предложение е
съчетало хармонично трите стълба – идея, цел и начин.
Необходимо е ръководството да вземе превантивни мерки и
контролиращи механизми за премахване на проблемните зони, които могат
да забавят движещата сила на моментум.
В своето изследване Лареш предлага т.н. пътеводител към ефекта
моментум, който можем да систематизираме в три основни стъпки и,
според нас, да свържем с управленските отношения, като добавим и наши
виждания по въпроса:
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1. Мобилизирайте

(бихме

добавили

мотивирайте)

–

всички

заинтересовани страни с техния потенциал и ресурси. Моментум
изисква организациите да насочват и мотивират служителите за
единомислено преследване на енергични нива на удовлетворение,
задържане и обвързване с интересите на организацията.
2. Открийте – прозрения, идеи, нови подходи, силни страни от
възможностите на служителите, както и силата на позитивните
отношения. Открийте причините, които привличат служителите
към общия интерес и успех, защото те са потенциалните
катализатори на моментум.
3. Превърнете – служителите в ангажирани сътрудници чрез
активно и енергично обвързване с целите на организацията и с
възможностите
Моментум

за

личностно

определено

зависи

развитие
от

и

удовлетворение.

увеличаването

на

броя

служители с положително отношение към ръководството и
работата. Като се премахнат разминаванията и се следват общите
ценности и интереси, ще се постигне силно позитивно обвързване
и по този начин ще се ускори моментум. Задължително е да се
предприемат мерки за промяна на негативните емоции. Също така
е важно да се търсят начини обвързаните емоционално, енергично
и позитивно служители да остават все по-удовлетворени и полоялни.
Създаването и поддържането на моментум изисква подход, който да
създава благоприятна среда за осъществяване на организационната
стратегия, за хармонични отношения между ръководител и служители, както
и условия за устойчив управленски процес. Лареш обединява стъпките
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мобилизирайте, открийте, превърнете в т.н. подход МОП. Според автора,
подходът МОП ще допринесе организациите да натрупат систематични
знания какво може да ускори и забави моментум във всяка от трите области
– мобилизирането на хора и потенциал, откриването на начини за
привличане и задържане на служителите, както и превръщането им в
заинтересовани и лоялни партньори. Резултатът трябва да насочва
действията

към

постигане

на

организационно развитие,

позитивни

управленски отношения и устойчив управленски процес.
Силната обвързаност и реализирането на потребностите съдействат за
моментум. Реализацията не спира, след като веднъж се е появил моментум.
Началният моментум, според Лареш, трябва да се поддържа и увеличава
чрез процес на непрекъснато приспособяване и подобряване.
За създаване, постигане и задържане на моментум в една
организация е необходимо служителите да възприемат организацията не
просто като работно място, а да създадат емоционална връзка и отдаденост
към общите цели, мисия, визия, ценности, култура. Емоционалната
обвързаност Лареш свързва с енергично удовлетворение.
Основите на удовлетворението като краен резултат се поставят още в
самото начало на процеса моментум. Как да бъдат привлечени и
заинтересовани служителите се преценява по време на подготовката и
реализацията на организационната стратегия. Управленските отношения
преминават първо през етапа на преценката, придобита в процеса на
комуникация и извършане на дейностите. След това, ако работата им е
оценена и те са получили уважение, усетили са, че се зачита личното им
достойнство и са разбрали, че желанието им за развитие, основано на
притежавания от тях потенциал и показани умения, няма да бъде
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възпрепятствано и подценявано, то тогава удовлетворението се променя, въз
основа на придобития опит, и служителите отговарят с обвързаност,
лоялност, желание да отвърнат на гласуваното доверие.
Енергичното удовлетворение на служителите е много важно, защото
е първият знак, че организацията върви към успех и е налице подходяща
атмосфера за постигане на моментум. Ако те са високо удовлетворени,
значи движещата сила вече се проявява и може да се предприемат стъпки тя
да бъде ускорена. И обратното – ако удовлетворението е ниско или го няма,
няма да има моментум, докато не се открият и отстранят причините.
Ако една организация постигне енергично удовлетворение на
служителите, те трайно са ангажирани със силни чувства и емоции, които са
свързани с аспектите на човешката природа. Психологията на отделната
личност е сложна и индивидуалният подход и опознаване са от
изключително важно значение при управленските отношения. За тяхната
ефективност е необходимо хармонично съчетаване на разумните решения и
емоционалната интелигентност.
Удовлетворението е състояние на ума, разсъждава Лареш. Този
основен факт, според него, се пренебрегва напълно, когато мениджмънтът
разсъждава

за

удовлетвореността

в

проценти.

Подобно

обективно

представяне на удовлетворението е относително и приблизително, без да се
отчете субективната страна на човешката природа. Трябва да се има
предвид,

че

удовлетворението

увеличава

движещата

сила

на

служителите, които обикновено възприемат стойността и ползата за
тях емоционално. По този начин емоциите водят до ускоряване на
моментум.
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Както вече споменахме, степента на удовлетвореност е свързана с
човешката природа. Удовлетворението е преходно. Човешките същества
трудно могат да бъдат удовлетворени. Широко известната теория на Маслоу
обобщава непрекъснатия човешки стремеж към задоволяване на нови
потребности - щом едни бъдат задоволени и е постигната степен на
удовлетвореност,

се

появяват

удовлетворение,

защото

други.

желанията

Хората
се

никога

степенуват

не
в

постигат

йерархична

последователност.
В по-съвременни изследвания за удовлетвореността се достига до
същите изводи. Човешката природа не се променя. Икономистът Ричард
Лейард установява, че през последните 50 години, обществата стават като
цяло по-богати, но не стават по-щастливи. Лареш обобщава, че вътрешното
неудовлетворение е същността на цивилизацията. И продължава, че
човешкото неудовлетворение е в сърцето на пораждането на стойност,
както и един от двигателите на организационния растеж. Обобщава две
отражения на неудовлетворението върху организационното развитие:
първо, неудовлетворението предлага неограничен потенциал за растеж и
второ, всяка организация трябва непрекъснато да се стреми да се подобрява
и развива. Неизбежното увеличаване на човешките очаквания не е резултат
от капитализма, глобализацията или технологиите, според Лареш, а е
резултат от човешката непримиримост към статуквото.
При удовлетворението най-голямо значение има неговата степен.
Истинската му стойност е в действията, които предизвикват лоялност.
Действията, предизвикани от емоции, са много по-силни от действията,
мотивирани от някаква причина, заключава Лареш. Той смята, че е важно да
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се свържат различните нива на удовлетворение с три различни състояния на
ума – когнитивно, афективно и емоционално.
Удовлетворението е ключов етап от създаването на моментум.
Присъщото за хората неудовлетворение е непрекъснат източник на промяна.
Можем да обобщим значението на удовлетворението за стратегията
моментум:
1. Чрез преминаване през различните етапи на удовлетворение се
натрупва ценен опит.
2. Удовлетворението е емоционален отговор, който влияе върху
поведението.
3. Удовлетворението е елемент на моментум, който изисква
конкретна програма от действия.
Създаването на моментум е непрекъсната задача пред ръководството.
Стратегията моментум влияе върху позитивните управленски отношения и
създава условия за организационен растеж.
Основни изводи
Обединявайки идеите на Лареш и разглеждайки ги от управленска
гледна точка, ние предлагаме три

водещи

причини

за активно

реализиране на ефекта моментум в управленските отношения:
1. Моделът на моментум създава и уравновесява трите стълба на
организационния растеж – завладяваща

идея (стратегия),

завладяваща цел и начин (модел, подход) на отношения.
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2. Подходът МОП е ценно средство за обединяване на ключови
фактори, които могат да ускорят моментум.
3. Ефектът моментум формира очаквания, определя нагласи,
отговаря на потребности и създава удовлетвореност.
Ако подготовката и реализацията на модела моментум са успешни,
те ще създадат трайни впечатления у служителите за стойност, полза и
удовлетвореност, което ще бъде доказателство за ролята и значението на
ефекта моментум.
Заключение
Реализирането на моментум е динамичен процес и подобрява
ефикасността на управленския процес. Важно е изграждането на екипи,
които да създават ефективно сътрудничество.
Необходимо е да акцентираме, че да се развива динамично една
организация означава, че идеите, целите и начинът на управление трябва да
бъдат адаптирани според непрекъснато променящите се условия на
вътрешната и външна среда.

Цитирана и използвана литература

1. Лареш,

Ж.

К.

(2012)

Ефектът

моментум.

София:

Рой

Комюникейшън.

15

