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Резюме: В настоящата научна разработка се разглеждат

креативността и интуицията като качества на ръководния екип с особена

значимост, поради същественото им влияние върху ефективността на

управленския процес. По този начин е обособена необходимостта от тяхното

изследване. Изяснени са характеристиките на креативността. Чрез схема е

представена нейната структура. Интуицията като компонент на

креативността е разгледана в четири аспекта: чувство на увереност в

собствената преценка, инструмент за активизиране на личностния

потенциал, способност за проява на проницателност и превантивен

механизъм, възпрепятстващ участието в проблемни и стресови ситуации.

Набляга се на позитивната страна на интуицията, както в общочовешки, така

и в управленски план. Акцентира се върху връзката между креативност и

интуиция. Изводът, който се налага е, че интуицията е фундамент на

креативността.

Ключови думи: човешки фактор, креативност, интуиция,

управление.
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Увод

Успехът на съвременните организации се влияе от материалните и

финансови ресурси, но наличието на такива не бива да се възприема като

абсолютна гаранция за успех. Ролята на човешкия фактор и по конкретно

тази на мениджъра е с решаващо значение за бъдещия просперитет.

Динамиката на обществените процеси налага бърза и адекватна реакция,

адаптивност и приспособимост към обстоятелствата чрез проявата на силен

нюх и вземане на новаторски, нестандартни и оригинални решения. За целта

е от значение мениджърите да притежават набор от качества, сред които се

открояват силната интуиция и стремежът към креативни прояви. Именно

значимостта на тези качества изпълнява ролята на аргументация по

отношение на тяхната приложимост не само в сферата на различните видове

изкуства, а и в областта на управлението.

*    *   *

Креативността и интуицията имат тясна връзка. Преди да се

разкрие спецификата й е необходимо да се акцентира върху същността на

тези две понятия. Най-общо креативността представлява качество, което

съчетава иновативност, комбинативност и уникалност. Притежаването на

подобно качество е привилегия, тъй като позволява „да видиш връзки и

зависимости там, където другите не ги виждат” (Каменов, 2015). До

известна степен това увеличава шансовете за постигане на личен и

професионален успех и дава основание да се твърди, че креативността е

специфичен тип компетентност. Като такава тя предполага „усет към

проблеми, недостатъци, пропуски в знанията, липсващи елементи,
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разногласия и др.; идентифициране на трудности; търсене на решения,

отправяне на предложения или формулиране на хипотези за недостатъците;

тестване и повторно тестване; евентуално модифициране и отново тестване

и окончателно съобщаване на резултатите“ (Torrance, Vol. 94, N 3., 1965).

Посочените особености подчертават широкообхватният й характер. В тази

връзка могат да се откроят следните характеристики на креативността1:

 Тя е еманация на личностното развитие и израз на култивираната

позитивна енергия.

 Изисква силно развита интуиция, проектиране, задълбоченост,

концентрация и добра памет.

 Предполага наличие на психологическа нагласа към създаване на

нещо различно и уникално.

 За креативността не е характерен елементът „унифицираност“, тъй

като тя конкретизира индивидуалните особености на субектите.

 Допринася за надмогване на съмненията в собствените качества и

води до себеутвърждаване (самоуважение) и себереализация

(самоусъвършенстване).

 Показва афинитет към амбициозни предизвикателства, което

говори за максимално влагане на личностен потенциал.

 Креативност се черпи от вдъхновение, поради тази причина може

да се тълкува като спонтанна реакция на личността.

 Съдържа динамика, тъй като проявяването й се свързва с

повишено равнище на автомотивация от страна на отделните субекти.

 Утвърждава гъвкаво поведение и адаптивност към промените на

средата.

1 Посочените характеристики на креативността са авторово становище.
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 Стремежът към създаване на нещо ново и различно носи известна

доза критицизъм по отношение на утвърдените и стандартните модели.

 Креативността е вид отговорност. Създаването на нови материални

и духовни ценности символизира оптимизъм, разширява кръгозора,

улеснява процеса на работа, а това може да се тълкува като вид отговорност

за бъдещето.

Креативността може да се интерпретира като нов подход, идея,

вдъхновение или нагласа, на която се основава творчеството като процес на

създаване на материални или духовни ценности. Структурата на

креативността може да бъде представена нагледно по следния начин2:

Фиг. 1 Структура на креативността

2 Разгледаната структура на креативността е авторово становище.

Креативност

Вдъхновение

Свобода на мисълта

Интуиция

Въображение

Комбинаторно мислене
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Интуицията е в основата на креативността, но от значение са и други

компоненти като вдъхновение, свобода на мисълта, въображение и

комбинаторно мислене.

Вдъхновението може да се определи като чувство, провокирано от

даден обект, явление или предмет, което изпълнява ролята на движеща сила

за повишаване на равнището на автомотивация и социалната активност.

Поради тази причина не могат да се предвидят моментът на проявление и

неговата продължителност.

Свободата на мисълта е способността на индивидите да се

абстрахират от налагането на контрол и граници по отношение реализацията

на техните възгледи и идеи. Тя рефлектира осезаемо върху поведението им.

От тази гледна точка могат да се наблюдават два типа ситуации. При

първата субектите проявяват пасивно поведение, провокирано от

преднамереност в мислите. Така се създават ограничения, които понякога са

реални, а в други случаи съществуват единствено в съзнанието на субектите.

Възможно е да се наблюдава и обратната ситуация. Характерно за нея

е липсата на преднамереност от страна на субектите. Те проявяват

активност, увереност, целеустременост и развито въображение. Последното

може да се дефинира като „създаване на нови образи в процеса на мислене

въз основата на предишни възприятия и съществуващи концепции“

(Платонов & Голубев, 1977, с. 124). За целта субектите трябва да притежават

високо равнището на информационна осигуреност, познания и умения в

дадена професионална област и богата обща култура. Наличието на такова

равнище им позволява да анализират и синтезират голям обем информация,

използвайки най-значимата част от нея, а липсата му възпрепятства проявата

на въображение. В някои случаи стимулирането на въображението изисква
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дистанциране от групи или други общности и концентриране върху

определени детайли.

Съществуват два вида въображение. „Синтетичното въображение се

ражда от опита и разума, а творческото – от всеотдайността към дадена цел“

(Хил, 1996, с.183). Най-общо всеотдайността към дадена цел може да се

интерпретира като процес, при който се наблюдава стремеж към постигане

на определени резултати чрез максимално влагане на личностен потенциал.

Това предполага индивидуален избор, преодоляване на собствената

(вътрешна) и на външната съпротива. Всеотдайността към дадена цел се

провокира от ценностната система на личността, от повишеното равнище на

автомотивация (Каменов, 2009, с. 52-53) и инициативност, както и от

социалната и материалната значимост на целта.

Наличието на по-вече от един тип всеотдайност е мощен стимулатор

за развитие на творческото въображение. Последното не би могло да се

прояви, ако субектите не владеят способността за комбинаторно мислене.

По своята същност това е „начин на мислене, насочен към развитието на

логически закони, финализиране на варианти, разгледани като явления или

понятия” (Попова, 2008), в чиято основа са залегнали качества като

гъвкавост, добра памет, системно мислене, анализиране и планиране. Ето

защо то може да се разбира като процес на съчетаване на елементи, които

първоначално изглеждат противоречиви, но разгледани като съвкупност,

оказват съществено влияние върху крайния резултат в положителен аспект.

В този смисъл от съществено значение е способността за промяна по

отношение на логическата им подреденост.

Изследвайки вдъхновението, свободата на мисълта, въображението

и комбинаторното мислене, от особено значение е да се акцентира върху

още един компонент от структурата на креативността, а именно
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интуицията. „Тя заема най-високата точка в съзнанието на човека,

предхождана от инстинкта (първото, най-ниско стъпало) и интелекта

(второ – средно стъпало). Трите равнища (стъпала) на съзнанието започват с

англ. предлог „in“, което означава че произтичат от вътрешната природа на

човека, т.е. генетично са заложени и могат да бъдат единствено доразвити“

(Ошо, 2002). Като фактори, оказващи влияние върху усъвършенстването на

интуицията могат да бъдат посочени образованието на субектите,

придобитият опит и участието в различни социални структури, въз основата

на които се повишава информационната осигуреност, натрупват се

впечатления, създават се навици за анализиране и изграждане на причинно-

следствени връзки.

Интуицията е изходящ пункт или опорна точка за развитието на

креативността. Като такава тя представлява усет, нюх, подтик, проява на

проницателност по отношение развитието на конкретна ситуация и

постигане на определен резултат. Притежаването й от ръководния екип е с

изключително значение за управленския процес. В тази връзка интуицията

може да се разглежда в следните аспекти:

 Интуицията е чувство на увереност в собствената преценка. Ако

креативността се свързва с визията и функциите за създаване на крайния

продукт, то интуицията символизира убедеността в начина по неговото

създаване. Това дава възможност за предварителна подготовка във връзка

със ситуации, налагащи избор и касаещи ефективността на организациите

като вземане на важни управленски решения, сформиране на групи или

екипи, водене на преговори, сключване на сделки и др. Освен това

интуицията се свързва с очакването, а само по себе си то предполага

емоционална обвързаност или заинтересованост по отношение на крайния

резултат. В конкретния случай очакването се разглежда в два аспекта:
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очакване от гледна точка анализиране на съответствието между

интуиция и реално развитие на събитията и очакване, свързано с

влиянието на конкретния резултат върху субектите.

 Креативността предполага извършване на конкретни действия, а

интуицията ги провокира. В този смисъл тя представлява инструмент за

активизиране на личностния потенциал. Като такъв изгражда и проектира

поведението на субектите, а креативността е резултат от този процес. От

тази гледна точка може да се каже, че интуицията е част от моделиращото

поведение, а креативността е продукт на моделираното поведение (вж.

Каменов, с. 168-169, 2009).

 Интуицията е способност за проява на проницателност във връзка

с последователността от прилагане на методологията по осъществяване на

определени процеси в организациите с цел конкретен резултат. Тя съчетава

наблюдателност, детайлизиране и анализиране. Чрез нея се улавят вербални

и невербални сигнали по отношение на събития и субекти, но за целта е

важно мениджърите да притежават психологическа зрелост. В резултат на

това те оценяват позитивните и негативни страни на дадени ситуации,

отчитат особеностите на средата, а това им предоставя възможност за бърза

ориентация и изграждане на представи за бъдещи перспективи.

 Интуицията изпълнява ролята на превантивен механизъм като

възпрепятства участието в различни проблемни и стресови ситуации. В

такива случаи тя се проявява като вътрешно напрежение, негативно

предчувствие или дискомфорт, което кара ръководният екип да преосмисли

своя модел на поведение. Респективно, в обратния случай тя се проявява

като позитивна вибрация. Независимо в какъв аспект се разглежда

интуицията, тя има информационна насоченост, която съчетава четири вида

информационни източници: „външни стимули (например човек, място,
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ситуация, звук и т.н.); памет (сензорна, епизодична, семантична) и по-

специално имплицитна памет, основана на опита придобит във времето,

съчетания или умения; емоции, които представляват огромен резервоар на

информация и подсъзнателни опасения, които водят до активиране на

определени представи и може да имат грундиращ  ефект“ (Raidl & Lubart,

Vol. 20(3) 217-230, 2001, p. 219). В резултат на преобладаването на някои от

посочените информационни източници се обособяват различни видове

интуиция, а именно: социално-емоционална, отнасяща се до

междуличностните отношения, провокирана от стремежа за разбиране

(вникване) на човека или ситуацията; приложна интуиция, насочена към

разрешаване на проблем или изпълнение на задача; „свободна интуиция“,

включваща предчувствие за бъдещето (Raidl & Lubart, Vol. 20(3) 217-230,

2001, p. 218). Различните видове интуиция съчетават обемна и разнообразна

информация, селектират най-значимата към момента, в следствие на което

се изграждат идеи, намиращи отражение в проявите на креативност.

Изводът, който може да се направи е, че коефициентът на полезност на

интуицията се свързва с правилното използване на информационният й

заряд.

Интуицията е  актив на личността, който се проява в подходяща

среда, т.е. необходимо е да са налице подходящи условия които изпълняват

ролята на стимулатори. За всеки отделен субект стимулаторите могат да

бъдат от различно естество. В тази връзка могат да бъдат обособени два

типа мениджъри: първи тип мениджъри, при които креативността основана

на интуицията се стимулира от стреса, напрежението и липсата на

достатъчно време за изпълнението на всички задачи в организациите и

мениджъри от втори тип, при които креативните прояви основани на

интуиция се проявяват в балансирана среда.



10

Разглеждането на интуицията в тези четири аспекта подчертава

нейната значимост във връзка с проявата на креативност в сферата на

управлението. Именно поради тази причина е важно мениджърите да

работят в посока, свързана с нейното стимулиране. Наред с посочените

предимства, не могат да се пренебрегнат и някои слабости. Те намират

отражение в ситуации, при които креативността основана интуиция се

свързва със значителни рискове, а залогът е твърде голям – съществуването

на организациите. В този смисъл е удачно вземането на рационални

решения, подчинени на определени закономерности.

Интуицията и креативността са стъпала (равнища) в еволюцията на

субектите. В общочовешки план липсва условие, налагащо тяхното

задължително достигане или следване, т.е. проявата на интуиция не винаги

се свързва с креативност. Това е въпрос на личен избор и преценка.

Погледнато от друг зрителен ъгъл, ефективното функциониране на

организациите се постига посредством тяхното съвместяване. Като

основание за това може да бъде посочен факта, че мениджърите със силно

развитата интуиция притежават потенциал да се превърнат в креативни

лидери.

*    *   *

Заключение

В динамиката на нашето съвремие ръководните екипи на

организациите са изправени пред различни ситуации с множество

неизвестни. Голяма част от тях пораждат стрес и напрежение, тъй като е

необходимо вземане на важни решения за кратък период от време. Част от

тях се решават по силата на логиката и рационалното мислене, но други

налагат нетрадиционни подходи и творческа активност. В такива случаи
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интуицията и креативността се утвърждават не само като качества на добрия

мениджър, а като средства за адаптиране към условията на средата.
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